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Vi behøver folk til disse oppgavene:  

• Bemanne flisekutteren 
• Male sykkelskuret 
• Vende barken på lekeplassen 
• Rake løv og kutte kvister/busker bak 

blokkene 
• Samle søppel bak blokkene og i de 

nærmeste områdene generelt 
• Flytte et par av de nye trærne bak 

sykkelskuret foran 21-23 (de står for 
tett inntil hverandre) 

• Hogge noen trær 
• Ta fram benker/bord 
• Kutte høye busker med busk-

kuttemaskin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan du ikke hjelpe til med noen av 
oppgavene på lista, kan du kanskje  

• bake en kake eller  
• hjelpe til med pølsekoking og 

servering til de andre 
dugnadsarbeiderne.  

Ta kontakt med Lill Kristiansen i nr. 23, 
9050 8484 for mer info om 
mat/drikkestasjonen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dugnad lørdag 13. mai kl 12-15 
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Generalforsamling 23. mai  

Generalforsamlingen avholdes 23. mai kl. 19 i 
auditoriet på Bærum sykehus. 

Sprengning kan lage bråk 

 

En av de første dagene blir det sprengning for å få 
satt ned avfallskonteinerne.  Informasjon kommer 
fra sprengningsfirmaet, men vær forberedt på litt lyd 
på dagtid. 

 

Verandakasser i blokkene 

På grunn av betongrehabiliteringa må du selv ta opp 
og ta vare på de plantene du ønsker å beholde. 
Større trær og busker vil bli fjernet.  

Dersom du ønsker å fjerne trærne nå, ber vi deg 
gjøre det før dugnaden, så vi kan kjøre de i 
flisekutteren. 

Verandakasser som er helt ødelagte vil bli skiftet ut. 
For de det gjelder vil det bli satt inn ny, og fylt på 
jord.  

 

Varmtvannsberederen skiftes ut 

Etter en befaring med fagfolk, har vi besluttet å ikke 
gamble lengre på hvor lenge tanken kan holde. Den 
vil bli skiftet ut om kort tid med en mer 
energiøkonomisk løsning. 

 

 

Allergiprovoserende trær fjernes 

Fordi stadig flere plages sterkt av pollen, fjerner vi 
en del trær. Disse vil bli erstattet med mer 
«vennlige» trær. Kom gjerne med forslag til hva vi 
kan plante i stedet. Tenk samtidig på framtidig 
vedlikehold (bør ikke vokse seg alt for store, for 
eksempel). 

 

Parkeringskort 

De gamle parkeringskortene er gyldige til og med 
31.12.2017. 

 

Skifte av stoppekraner (i blokkene) 

Vi venter fortsatt på tilbud fra et par rørleggere, 
men prisen bør ikke bli høyere enn kr. 1900, ser det 
ut til. Vi kommer med mer informasjon om meget 
kort tid. 

Husk at dette er ditt eget ansvar. 

 

 

KONTAKT STYRET 

Har du spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å 
kontakte oss. Bruk postkassen utenfor styrerommet, 
e-post smk13-67@hotmail.com , eller snakk med 
oss direkte.  

Bruk også gjerne våre internettsider: 
http://helgerudterrasse.no, hvor du finner god og 
viktig informasjon for deg som beboer.  

Med vennlig hilsen styret  

mailto:smk13-67@hotmail.com
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