
Høsten er over oss og det betyr at vi også må gjøre oss klare for 
den kalde årstida’. Vi ber alle se til egne hager. Vi vil holde en 
dugnad nå i oktober, se under. 

Dugnad tirsdag 20. oktober:
Tirsdag 20. oktober arrangerer vi dugnad. 
Vi møter opp ved lekeplassen i Harestien 
kl. 17.00. De senere år har det vært godt 
oppmøte på dugnadene. Denne trenden 
håper vi fortsetter. Det er en hel masse 
vi ønsker å gjøre. I år vil vi ikke bestille 
containere, men vi har bestilt flisehug-
ger, og har også selv en flisekutter. Det 
er håp om å få lagt ned endel små trær og 
flise opp dette. Det er allerede gjort en 
kjempeinnsats på området, og vi håper å få 
fliset opp alt som ligger nede. Lekeplassene 
trenger også litt oppmerksomhet. Her vil 
vi forsøke å få ordnet litt på underlaget 
under lekeapparatene. Maling og beising 
får vi ta til våren. Vi håper på skikkelig 
oppmøte. Vi avslutter dugnaden kl 20.00, 
og samles da på lekeplassen i Harestien for 
mat og drikke.
Vi tar et lite værforbehold, men litt vær må 
vi regne med. Vi håper alle kommer:) Alle 
har litt å bidra med. Vi må ha noen som 
kan ta ansvaret for grillen, kaffe, noen som 
driver samtaler, skikkelige arbeidsfolk, 
noen som kan bruke sag, ja til og med de 
som ”står i veien” er velkomne!
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Garasjer:
Prosjektet ruller og går. Det er mye som 
skal på plass og søknader skal behandles. 
Til orientering vil det bli en liten endring: 
Garasjer som idag står i Rådyrstien vil bli 
oppført på samme sted (en liten endring 
fra sist oppdatering).

Forlatt bil:
Det står en forlatt VW Golf på parkerings-
plassen nederst i Bjørnefaret. Denne har 
stått lenge og må fjernes. Styreleder har 
forsøkt å finne ut av hvem som eier bilen, 
uten hell. Om den ikke blir flyttet, blir 
politiet kontaktet og med det fjernet for 
eiers egen regning. 
Jeg har blitt kontaktet av en som ønsker 
å kjøpe bilen: Ring meg gjerne om du vil 
selge den. 

Husordensregler:
Jeg legger ved husordensreglene. Dette til 
orientering.

På vegne av styret

Ronny Våge
Styreleder


