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Styret og dugnadskomiteen har blitt enige om å gjennomføre vårdugnaden i tråd med 
smittevern og med valgmuligheter som gjør at alle kan delta (bortsett fra de som eventuelt 
er i karantene) 
Dugnaden strekker seg over tre uker, og i stedet for felles oppmøte i tunet med fordeling av 
oppgaver  på plakater bruker vi nettet. Velg en oppgave du synes passer for deg og 
gjennomfør den i dugnadsperioden før 17. Mai. Velg oppgaver som til sammen sysler deg i 
3-4 timer. 
Det er selvsagt hyggelig om det samarbeides om noen oppgaver og ekstra fint om nye 
kolonister inviteres til felles innsats med nabolaget. Mye arbeid kan skje med to meters 
avstand og i grupper på opp til 5 personer. 
Kaffe og vafler må vi denne gangen sørge for selv J. 
 
Vask av kjøkken og stuer i låna prioriteres ikke. Det er ikke ønskelig at låna brukes enda. Vi 
setter heller ikke ut bord og stoler på tunet. Etter hvert som Folkehelseinstitutt sier vi kan 
ha større samkvem, svinger vi oss fort bort og setter i gang med kafé og slåttonn. 
 
Husk også  å  lese av strømmen og send til klemmastrom@gmail.com  
 
 
Dugnadsoppgaver: 
Hvis du åpner vedlegget med dugnadsoppgaver, kan du skrive  navnet ditt og 
parsellnummer under oppgaven. Ta gjerne kontakt med noen andre medlemmer for å gå 
sammen om oppgaven. Se eventuelt medlemsliste på vår nettside (Klemetsaunekolonihage.no, 
for medlemmer. Passord Klemets1988)  Det er et OneDrive dokument hvor du kan skrive 
inn direkte, det lagrer seg selv og andre kan se hva du skrev). 
 



 
Slireknerydding: Mange har deltatt i denne jobben før og vet hva som skal gjøres. Følg med 
på utviklinga av planten, det tar nok litt tid før den kommer for fullt. Plastsekker finnes 
under låvebrua. Sett fulle sekker dit. (for spørsmål: kontakt Målfrid Trøan, tlf 91609802) 
 
Kjøre bort sekker 
Etter hvert som det fylles opp med sekker skal disse kjøres til Hegstadmoen, gratislevering av 
hageavfall.  
 
Veiene på anlegget  
Ta med egen trillebår og spade. Tett hull og ujevnheter i veiene på anlegget og på 
parkeringa. (ikke Klemetsaunvegen, altså selve bakken opp) 
 
Rydde småskog 
Lysthushaugen og Granathaugen trenger innsats med greinsaks. Mimrelunden blir 
”frisert” av geit i sommer, så det slipper vi. 
 
Kutte kvist: 
Kverning av kvist etter skogryddingsarbeid. Kompostkvern og egnet verneutstyr finnes i 
låven. 
 
Kompostplassen 
Rydding og eventuelt snekre nye kasser. Ta kontakt med Brit Eirin Johansen, tlf 97127317 
 
Låna 
Restaurering av vinduer fortsetter i regi av gruppa med ansvar for låna. Grunnmuren ble 
delvis avdekt på nordsida av låna på høstdugnaden, repareres nå i sommer. 
 
Skoggruppa: 
Hogst og rydding: 
 
Vannkomiteen 
Påkobling og vedlikehold 
 
Andre lure oppgaver: 



Her kan du skrive inn dugnadsoppgaver som ikke står på lista, men som du synes det er 
fint for fellesskapet at blir gjort.  
 
	


