
Årets Dugnad 
Torsdag 9.juni kl. 18 

 

Møt opp i vestibylen kl.18:00 torsdag 9.juni. Styret kjøper inn kaffe, kjeks, øl og kake. 
Ta med grillmat hvis du ønsker det, vi fyrer opp grillen etterhvert. 

Sjekk ut listen over oppgaver som skal gjennomføres, og gi tilbakemelding for hva du 
ønsker å bidra med. Vi setter sammen arbeidsgrupper basert på deres ønsker.  

Har du ikke mulighet til å delta 9.juni? Fortvil ikke, du får tildelt en oppgave som du 
kan gjennomføre innen utgang av uke 24 (13.-19.juni) 

Send mail til Therese Hundsnes, theresehundsnes@hotmail.com  

innen onsdag 11.mai. 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Dugnadsoppgaver 
- Fikse ødelagt parti nederst der hellene slutter baksiden av bygget. Viktig at hellene 

holdes på plass med den festeløsning som velges. Styret ønsker gjerne forslag på 
måter å fikse problemstillingen samtidig liste over materiell som behøves for å 
utføre oppgaven:-)  

-     Kjøpe inn maling og male-utstyr for maling av gjerde  

-     Kjøpe inn Kaffe, kake/ kjeks og øl- Kvittering sendes styret 

-      Vask av fyrrommet  

-      Vask av styringsenheten til ventilasjonsanlegget til garasjen  

-      Koste søppelskurene 

-      Rengjøre rist foran garasjen  

-      Rydde søppel rundt hele huset  

-      Skjøte, forlenge - avlede vann fra takrennene vekk fra bygget  

-      Maling av gjerde- Styret kjøper inn maling og male-utstyr 
• Alle beboere i 1. etg maler sin del, styret kontrollerer utført arbeid 
• Gjerdet som tilhører fellesarealer males av oppmøtte deltakere  

-      Rydde i blomsterbed 
• Gruppen kjøper inn blomster for planting i blomsterbed  

- Kvittering sendes styret. 
• Frisere trærne ved bommen.  

-   Moppe/koste sprekker mellom trappene for smuss og div i trappeoppgangene  

-      Fuge sprekk i garasjen (til høyre like ved garasjeport- skjøt mellom tak og vegg)  

-      Male umalte planker på søppelbodene (kun Lunden 20 sine)  

-      Vaske vinduer innvendig og utvendig ved inngangsparti  

-      Vaske El-skapene i garasjen for støv og smuss  

-       Kontrollere alle boder og se etter om det er noen som    
 oppbevare utstyr utenfor  bodene i fellesarealene. Dokumentere 
 hvis funn og informere beboere eller rydde ut og kaste.
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