
Aktivitetsparken har behov for dugnadshjelp! 

 

Aktivitetsparken nærmer seg ferdigstillelse. Imidlertid gjenstår en del nødvendig finarbeid som er 

egner seg godt som dugnadsarbeid.  

Vi venter likevel med å iverksette dugnaden til første uka i august, slik at alle ferierende har noe å 

glede seg til. 

 Vi har satt av tirsdag 6. august, men med værforbehold. Blir været dårlig, så vil vi ta i bruk 

onsdag den 7., og eventuelt torsdag den 8.  Vi vil gi beskjed via Hedalen.no , dersom 

dugnaden avlyses og settes opp en av de neste dagene. 

 Frammøte kl 17. 

Det kan bli nødvendig med flere kvelder, alt avhengig av frammøte. 

Ansvarshavende for dugnaden er Hedalen IL. 

Det er to arbeidsoppgaver som venter. 

 Den ene oppgava er finpussing av skråninger og i skråningsfot, dvs ta vekk løs og 

skjemmende stein, og rake jord i hullene som da oppstår. Steinen trilles vekk, over i ei 

traktorskuffe, for så å bli transportert bak ishockeybanen.  

Vi har traktorer med lasteskuffe. 

Utstyr: 

Du trenger hansker, ei jernrive, kanskje ei krafse og ikke minst ei trillebår. Har du et krafsebrett, så 

vil det være effektivt, både for jobben og ikke minst for armmusklene. 

 Den andre oppgava består i å finjevne barken som er lagt utover i fallsonene. 



Utstyr: 

Barken er så «død» at det er vanskelig å anbefale redskap som er effektiv.. Et grev kan gjøre nytte. 

Ugraskrafse med langt skaft og tre tinder har vist seg å duge. Høygaffel kan også gjøre nytte. 

Vi ser gjerne at bygdefolk i alle aldre vil delta. Skoleelever som møter sammen med foresatte er 

hjertelig velkomne.  

Vi vil sørge servering av pølser og brus. Ingen trenger å gå sultne hjem. 

God ferie, og vel møtt i første uka av august. 

 

(PS!  Vi ber om at sykkelbanen og sykkelløypa ikke benyttes før sperrebåndet er fjernet. Vi må vanne, 

komprimere og salte før løypene kan brukes. Nå er det kun løsmasser i traseene, og spres disse få vi 

en unødvendig jobb med å jevne spor.) 

 

 

 


