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VÅRDUGNAD
Vinteren er over, snøen er borte og
grusen er feiet opp i Ulvefaret. Det er
tid for vårdugnad i borettslaget.

Dagen er 8. mai og vi møtes der
juletreet sto, fra kl 15.00

Det er mange oppgaver å ta fatt i:

Lekeplassene
Vi må se over lekeplassene. Sanden
under husker og sklier skal være løs
og støtabsorberende. Eventuelt må
det fylles på mer sand. Sand til å
grave i må være fri for søppel og
andre etterlatenskaper. Det må ikke
finnes glasskår på lekeplassene. Se
også over lekeapparater at alt er i
orden, og utfør eventuelt
vedlikehold.
Utstyr: Spader, river, oljekanne til
dumphuske (Den ynker seg!) 

Bark
Barkhaugen som ligger igjen fra i fjor
må rakes sammen. Det legges bark
rundt syrinbuskene som ble plantet i
fjor på området der juletreet sto.
Utstyr: Spader, trillebår.

Plante trær
Vi vil plante en rad trær ved
innkjøringen til borettslaget vårt, rett
overfor firemannsboligene. Det må
graves hull  som fylles med
plantejord. Forhåpentligvis har vi
også trærne klare til planting den 8.
mai.

Generell Rydding
Søppel, papir, flasker, plast,
rakettrester som ikke ble plukket
opp ved Ruskenaksjonen, samles i
sekker og dumpes i containeren. På
fellesområdene er det også fint om vi
får rakt. 

Container
Det blir satt opp to containere fra
rundt 30. april til 15. mai for
hageavfall og skrot. 
Husk at det gamle grustaket ikke er
søppeldeponi

TAKSTEIN
Snøen knekket mange takstein i
vinter. Det er viktig at skadet stein
blir skiftet ut så taket er helt.
(Undertaket tåler noe vann, men det
skal være dekket av takstein.)

Styret har skaffet takstein til å
erstatte det som er gått i stykker. 
Se over taket og sjekk hvor mange
stein som trengs. Det virker som om
problemet har vært størst i Mira 2.
Styret vil derfor ta en runde og
snakke med alle som bor i Mira 2, for
å få en oversikt over problemet og
behovet for stein. Hvis du ikke bor i
Mira 2, men trenger takstein, meld
fra til styret. 


