
         Noresund 19. april 2017  

 

 
Til rodeleder: 

 

 

AKSJONSDAG Onsdag 10.mai 2017 
 

Nå er våren her, og det er tid for rydding! Tradisjon tro inviterer vi til dugnad! 

 

Vi har som tidligere, delt bygda inn i roder, og vi håper du er villig til å stille opp som 

rodeleder. 

 

Vedlagt følger liste over rodelederne og oppsamlingsplass for søppel. 

Det er ikke meningen at rodeleder skal utføre arbeidet alene. Andre som bor i samme rode skal 

være medhjelpere. Som rodeleder ber vi deg skaffe medhjelpere og ta ansvar for at din rode 

blir ryddet. 

 

Til de rodeledere som har forretninger/servicesenter på sin strekning, vil vi opplyse om at disse 

selv får anmodning om å rydde på sitt eget område. 

Liste over bedrifter som har fått slik anmodning følger vedlagt. 

 

Vi vil i god tid sørge for at hver enkelt rodeleder får utdelt søppelsekker til sin rode. 

 

Aksjonen må være avsluttet innen kl.22.00 om kvelden. Søpla blir ikke hentet før torsdag 

morgen. Hvis det ikke passer å plukke søppel den oppsatte dagen vi har bestemt, er det ikke 

noe i veien for at din rode kan utføre jobben en annen dag. Avfallet må da oppbevares 

forsvarlig og bringes til oppsamlingsplassen før kl.22.00 på aksjonsdagen. 

 

Vi har også i år gjort avtale med Kjetil Jegleim AS som sørger for at det oppsamlede avfallet 

på oppsamlingsplassene blir hentet. Tusen takk for at du stiller opp i dette arbeidet! 

 

Vi håper alle som er bedt om å trå til som rodeledere er villige til å hjelpe oss med å holde 

bygda ren. 

 

Med vennlig hilsen 

Krødsherad kommune 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 OVERSIKT OVER BEDRIFTER SØPPEL BRINGES TIL: 

Coop Markedet 

Krøderen Biloppretting v/Kai Hagen 

Stiftelsen Krøderbanen 

Krødsherad Håndverksenter 

Krøderen skole v/Odd H. Bentsen 

Stift. Krødsheradhallen v/Linda 

Aaskjær 

Spar AS 

Noresund Shellservice  

Statoil Noresund v/Ole Håkonsen 

Kiwi Noresund 

Noresund Eiendom, Norefjellporten 

Sole Hotell 

Kryllingheimen 

YX Noresund 

Noresund Kro 

Noresund skole v/Erling H. Brekka 

Krøderen Kro v/Johnny Omdal 

 

Kalagertråkka 

) 

) 

) 

Skoleplassen Krøderen 

) 

 

) Parkeringsplassen vest for 

) Lensmannskontoret 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

Skoleplassen Noresund 

Hamremokrysset 

 
Containerne som er plassert rundt i kommunen er forbeholdt hytterenovasjon og skal 
ikke brukes av befolkningen ellers. Det er gratis å levere avfall til Avfallsmottaket på 
Slettemoen.  
Åpningstid: Tirsdag kl. 12.00 – 16.00 
  Onsdag kl. 12.00 – 18.00 

Lørdag kl. 10.00 – 14.00 
 
Denne informasjonen finnes også på kommunens hjemmeside: 
krodsherad.kommune.no, eller på hallingdalrenovasjon.no 
 
Om du har spørsmål i anledning opprydningsdagen, ta kontakt med kommunen på 
tlf. 32 15 00 00 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
KRØDSHERAD KOMMUNE 

 

 



ÅRETS OPPRYDDINGSDAG GÅR AV STABELEN 
Onsdag 10. mai 2017. 

 

 
Nå er våren her, og med den dukker de     
underligste ting opp – tomflasker, bokser   
godtepapir, gjenglemte vanter m.m.         
For at vi skal kunne vise fram et reint trivelig   
Krødsherad før 17. mai, innkaller vi med dette    
til dugnad på samme måte som tidligere år.   
Rodeleder for ditt område finner du i oversikten  
bak på dette rundskrivet.            
         
Vi håper at alle også i år er villige til å ta  
i et tak!!!             
   

BRÅTEBRENNING. 
         
BRANNFAREN.             
         
Vi minner om brannfaren ved bråtebrenning. Av hensyn til naboer og miljø 
Brenning av avfall, bålbrenning, halm-gras-  anmodes publikum i størst mulig  
eller lyngsviing og lignende må ikke   grad om å unngå å brenne hageavfall  
foretas i tiden 15. april – 15. september dette kan leveres gratis til  
 Avfallsmottaket på Slettemoen. 
  
    
HELSESKADER. 
  
Bråtebrenning medfører ikke bare brannfare men også betydelig helse- 
risiko, spesielt for astmatikere og visse grupper allergikere.  
De vil kunne få økt pustebesvær og akutte astmaanfall.  
Røyken vil også kunne forsterke pollenallergikeres plager. 
 
 
 
 
HAGEAVFALLET KAN LEVERES GRATIS TIL AVFALLSMOTTAKET PÅ SLETTEMOEN 
       

   
 
 
 
 
 
               
 



Dersom den som er utpekt til rodeleder ikke kan påta seg jobben, må vedkommende 
selv skaffe stedfortreder og melde fra til kommunen 

NR. OMRÅDE SAMLEPLASS RODELEDER 

1. Gangveg fra Håkonsrud til Rikkhaugen 
byggefelt inkl. byggefeltet  

Briskåsenkrysset Geir Røed 

2. Briskåsen byggefelt –Mehlum-Hellerud 
inkl.stikkveger 

Briskåsenkrysset Briskåsen Vel 
Trond Skinstad 

3. Stasjonen – Krøderen Bru – opp bakken 
til Kalagertråkka 

Renseanlegget Elisabeth Nøkleby 

4. Kalagertråkka – nedre veg Sundvollhovet 
inkl. gangveg fra Coop til skolen. 

Kalagertråkka Else Dokken 

5. Sundvollhovet byggefelt Innkjøring industri Gustav Kalager 

6. Industriområdet Innkjøring industri Aclima 

7. Krøderen skole – Byåsen – gangveg 
v/Krøderheimen 

 
Skoleplassen 

Gøril Ødegård 

8. Krøderen bru-Strykhøgda-Glesnemoen Ved innkjøring 
Glesnemoen 

Jørgen Halvorsen 

9. Glesnemoen Ved innkjøring 
Glesnemoen 

Glesnemoen Vel V/ 
Gro Øen 

10. Finnerudvegen             ” Knut Erik Nilsen 

11. Glasrudskogen            ” Erling Brekka 

12. Bjøreskogvegen-Sigdal grense inkl. 
Grimelivegen 

Grimeliveien Marit Grimeli 

13. Rundskogen Rundskogkrysset Ståle Karlson 

14. Fv. 192 – Bunnstasjonen heis  Norefjell Ski-og 
Friluftssenter og 
Krødsherad I.L. 

15. 
 

Fagernes / Rud – Klokkarplassen samt 
gangveg Trolldalen og veg ned til fv. 280. 

P-plass vest for 
Lensmannskontoret 

Fagernes/Rud Vel 
v/Gunn Beate 
Plassen 

16. Hanserudvegen               ” Gunbjørn Kjernaas 

17. Trolldalen –  Prestegården               ” Roger Kittilsen 

18. Bjertnesfeltet               ” Kine Marie Varild 

19. Fra fv 280 – Kirken               ” Arnfinn Kroken 

20. Noresund Bru – Noresund kro Skoleplassen Kommunen 
v/vaktmester 

21. Norekrysset – Noresund Bru Norekrysset PU v/Anni Hagen 


