Dalsåsen Vel
Dalsåsen, 27.04.2020.
Avlysning av årets Rusken-dugnad.
Det er spesielle og uvanlige tider i store deler av verden.
Pandemien vi opplever ved spredningen av Covid 19 viruset har medført store restriksjoner
og begrensninger i menneskers liv.
Dette brevet skulle egentlig ha vært et varsel og informasjon om årets felles-dugnad, men på
grunn av den situasjon som nå råder har styret besluttet å avlyse denne.
Oslo kommune har også meldt at de har avlyst årets Rusken-aksjon, og da har vi valgt å gjøre
det samme med vår dugnad.
Gjør en egeninnsats for ditt nærområde.
Selv om dugnaden er avlyst, oppfordrer vi allikevel alle til å gjøre en innsats i sitt nærmiljø.
Det er fullt mulig å bidra på eget initiativ uten at dette skjer i organisert form.
Styret har nylig gått en vedlikeholdsrunde i vellet og notert forhold som bør
ettersees/utbedres. Vi henstiller derfor alle til å gjøre en liten individuell dugnads-innsats
gjennom våren og sommeren slik vellet vårt fremstår slik vi ønsker.
Av de forhold som styret ber de enkelte om å bidra med er:
- Klippe hekker og busker som går ut mot felles veiareal (dette er et problem mange
steder!)
- Holde veigrøfter åpne, og fjerne vekster, utskudd, jord og stein som hindrer overvann
å renne fritt.
- Fjerne jord og grus som tetter seg rundt overvannskummer (på vedlagte kart er det
avmerket hvor kummene er).
- Plukke søppel som ligger langs veikantene og fellesområdene.
- Klippe vekster og utskudd på lekeplassene.
- Rengjøre postkassestativene (de trenger en vårrengjøring)
Inndeling av vellet i egne vedlikeholdsområder.
Som det ble informert om på årets generalforsamling har vi nå delt velområdet inn i delområder. Kart over inndelingen og hvilke adresser som ligger innenfor disse følger vedlagt.
Du som beboer vil da enkelt kunne se hvilket fysisk område du tilhører og hvor du kan bidra
med ettersyn og stell av fellesareal.
Etter hvert vil vi etablere en kontaktperson innenfor hvert enkelt del-område som kan være
bindeledd mot styret. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette.
Følg med på vellets Facebook side.
Dalsåsen vel har en egen medlemsside på Facebook hvor relevant informasjon legges ut.
Dette er en lukket gruppe hvor beboere innenfor vellet kan bli medlemmer.
Vi benytter nå denne som vår primære informasjonskanal.
Hvis du ikke allerede er medlem kan du sende en forespørsel så gir vi deg tilgang (husk å
opplyse hvilken gateadresse du bor på).
Riktig god vår og sommer.
Styret.
www.dalsasen-vel.no
styret@dalsasen-vel.no
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Område

Gate

Husnummer

1

Oscar Dahls vei

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

2

Oscar Dahls vei

1, 3, 5, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31

3

Oscar Dahls vei

28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47

Nordre Dals vei

2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

Dalsåsen

50, 52, 54

5

Nordre Dals vei

24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40

6

Nordre Dals vei

11, 13, 15, 17, 19, 21 ,23, 25, 27, 42, 44, 46

7

Dalsåsen

62, 64, 66, 68, 70, 72, 74

8

Dalsåsen

76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96

Dalsåsen

98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126,
128

Dalsåsen

130, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146,
148, 150

Bjørn Lies vei

1, 3, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

4

9

10
11
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