
I forberedelsen av vårens dugnad 
ble vi i styret litt for ivrige... 

lVi har planlagt med tanke på smittevern og sjekket 
nasjonale krav, men overså at kravene for tiden er 

strengere i Drammen enn nasjonalt. En beboer gjorde oss 
mandag oppmerksomme på dette, og vi tok da 

umiddelbart kontakt med kommuneoverlegen for å få 
klarhet i saken. 

Dessverre viser det seg at styret her har misforstått, og 
beboeren som sa ifra, skal ha takk for påpekningen. 

lVi er derfor nødt til å avlyse dugnaden lørdag 8. mai, 
men holder muligheten åpen for dugnad på mandag 

10. mai – fordi kommunen opplyser at 
det kan komme endringer i lokale regler søndag 9. mai.

lVi følger opp med ny informasjon med oppslag, på nett 
og via SMS så snart vi vet mer.

l I mellomtiden er det fullt mulig for alle beboere 
å benytte kontainerne som allerede er på plass. 

De kan benyttes til hageavfall og restavfall. 

Følg anvisningene på kontainerne!
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Lørdag 8. mai – og mandag 10. – er det 

dugnad i borettslaget. Dette er vår store sjanse til å få nabolaget til å skinne til 17. mai 

og andre fridager de kommende ukene. Og endelig kan du få 

slått av en prat med naboen som du ikke har sett i hele vinter.
l DUGNADEN varer i to timer, og du kan velge om du 

vil stille opp lørdag eller mandag. l LØRDAG 8. mai startet vi klokka 12:00 og holder på 

til 14:00.
l MANDAG 10. mai startet vi klokka 18:00 og avslutter 

klokka 20:00.
l OPPMØTE: Alle må møte opp ved redskapsboden 

innerst i Røyskattfaret i enden av garasjerekka. Der 

deler vi ut redskaper og fordeler arbeidsoppgavene 

som vi trenger å få gjort. 
l PÅ BAKSIDEN finner du et kart som viser hvor 

søppelcontainerne står. De blir utplassert tirsdag 4. 

mai og står til tirsdag 11. mai. Disse skal brukes til 

kvist  og kvast og småsøppel fra fellesområdene, og 

du kan også tømme avfall fra egen hage der – men 

ikke i sekker.  
l SERVERING: Etter innsatsen vanker det noe å 

drikke, men på grunn av pandemien blir det dessverre 

ingen pølser i år.

Er du klar?

Lørdag blir det dugnad!

HUSK! Ta med og fyll ut det vedlagte skjemaet med navn og konto-nummer slik at du kan få tilbakebetalt dugnads-pengene. 

DUGNADSGENERAL Ann Karin Bjørnstad er nest-leder i styret og holder i trådene under dugnaden.

SMITTEVERN! Husk å holde én meters avstand under dugnaden!
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DUGNADEN
UTSETTES!


