
Slik organiserer du dugnad
Dugnad er en flott måte å gjøre at fellesarealer ute og 
inne blir til glede og nytte for alle. Det er også med på å 
gi eierskap til fellesområdene og motivasjon til å  
behandle dem bedre resten av året.

  Få beboere til å sette av datoen tidlig.
  Heng opp deltakerliste.
  Ha et tidlig & et sent skift.
  Ha dugnadslunsj med grilling sammen.
  Belønn de som er på dugnad.

  Gjør oppgaver i grupper for å bli kjent.
  Lag et byttetorg med fine ting beboere ikke                 

    trenger mer.
  Velg oppgaver som gir synlige  resultater på         

    kort tid.

1 Få beboere til å bli med

2 Lag en oppgaveliste

  Rydde innvendige og utvendige fellesområder.
  Vaske & reparere vinduer og markiser.
  Få vekk grus etter vinteren.
  Vedlikehold lekeplass.
  Luke bed & beskjære planter.
  Vaske dører, postkasser og fellesområde. 
  Spyle fortau og søppelboder.

  Fjerne gamle sykler som beboere ikke har  
    merket på forhånd og annet avfall fra felles- 
    områder og fellesboder.
  Levere avfall til butikk (f.eks: elektrisk, lyskilder,    

    batterier), returpunkt (f.eks:tekstiler, glass/    
    metall) og/eller kjøre til gjenvinningsstasjonen      
    (f.eks:farlig avfall, hageavfall).

3 Ha klart utstyr som trengs

Må noe 
leies inn?

Arbeidsklær Hammer Malekost Feiekost Hageverktøy Drill



Spar penger og miljøet ved å kildesortere mest 
mulig. Levere inn avfall på deres lokale gjen-
vinningsstasjon og returpunkter, så blir deres 

avfall til nye råmaterialer. Sjekk  sortere.no  for 
å finne nærmeste gjenvinningsstasjon og retur-
punkter.

5 Kildesorter så mye som mulig

6 Heng opp plakat: Dette skal ikke i containeren

Farlig avfall kan ikke håndteres sammen 
med annet avfall, fordi det kan medføre 
alvorlig forurensning eller fare for skade 
på mennesker og dyr.

Sjekk  sortere.no  for hva dere kan gjøre 
med dette der dere bor.

Olje, maling 
og lakk

Spraybokser 
og kjemikalier

Batterier og
lysstoffrør

Impregnert trevirke og
PCB/klorparafinvinduer

HvitevarerDatautstyr og 
småelektronikk

Gips og  
isolasjon

Gummi og 
dekk

TekstilHageavfallJord, stein, tegl, 
takstein og betong

Eksplosivt
avfall

Flytende
avfall

Brukbare sykler, møbler, klær, utstyr og  
leker kan legges ut på finn.no, letgo.no,  
loppemarked og lignende.

7 Brukbart?

  tavarepådetduhar.no
  sortere.no

8 Nyttig

 
  Lei inn en container eller sekker, eventuelt bur     

    til elektrisk avfall.
  Bestill for kortest mulig tid for å spare penger.
  Husk å sjekke om du må betale grunnleie. 

  Lås eller ha vakthold på containeren så ingen  
    forbikjørende fyller den på nattestid.
  Informer om hva som kan ikke kastes i 

    containeren.

4 Lei container eller sekker


