Til
Beboere i Flåtan
Lier, 20140411

Dugnad 28. april 2014 kl. 16:30
Mandag 28.april fra kl 16:30 er det dugnad på Flåtan. Oppmøte på den store lekeplassen oppe på B4.
Dugandsoppgavene består i å rydde søppel og kvist på vellets fellesområder.
Ansvarsområder fordelt på husstander:
Oppe på B4:
●
●
●
●
●
●
●

Stoppenkollen 19: Rydding av kvist på friområdet foran eiendommen.
Stoppenkollen resten: Rydding av kvist på grøntområdet som grenser til deres vei og stien inn i marka.
Flåtan 124: Rydding av søppel i grøntareal på Flåtanjordet.
Flåtan 2440: Rydding av søppel og kvist i grøntområdet foran eiendommene.
Flåtanstien: Rydding av søppel langs vei og i skogkanten bak boligfeltet (veien Flåtan fra avkjøring Øvre
Lianvei og topp til der stien går inn i marka).
Flåtankroken 17: Rydding av kvist i friarealet som grenser til eiendommen.
Flåtankroken resten: rydder søppel langs veien i hele Flåtankroken inkludert nedenfor fjellskråningen.

Nede på B5:
●
●

Flåtansvingen 141: Rydding av søppel langs vei og på friarealet nedenfor boligfeltet v/balløkke.
Flåtansvingen 4262: Rydding av søppel langs vei og i friarealet bak tomtene i området .

Alle er hjertelig velkommen ti å ta initiativ utover det som er satt opp! :) Er du uteglemt er det bare å møte opp og
forhøre deg med naboene eller noen i styret.
Ta med søppelsekker, hansker og eventuelt andre redskap som er nødvendig.
Det blir satt opp en tilhenger på de to store lekeplassene til søppel.
Anders Brevik stiller med lastebil til kvist og hageavfall. Vi må huske på å sortere avfallet i respektive
kildesorteringshauger med plast, trevirke, hageavfall, isopor, metall, glass etc.
Det blir mulighet for å lage enkel mat, og kanske blir det tilogmed pølseservering på den store lekeplassen på
B4!
Vel møtt og på forhånd takk for innsatsen for et trivelig nærmiljø!

Med vennlig hilsen
Flåtan velforening
Styret v/ Marte Bøhm Nordahl

