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FRIVILLIG RYDDING AV SØPPEL - HOLD RENDALEN REN 

 

I løpet av våren 2018 ble det lagt ned et stort frivillig arbeid for å rydde såkalt herreløst avfall 

i ulike områder i kommunen. Vi ønsker å rette en stor takk til dere for den flotte innsatsen og 

ikke minst inspirasjon til videre arbeid! For at kommunen vår skal framstå ren og attraktiv er 

vi helt avhengig av at hver grend bidrar.  

 

Kommunen har som forurensningsmyndighet også et ansvar på dette området og vi ønsker å 

legge til rette for det frivillige arbeidet. Vi ønsker derfor tilbakemelding fra de ulike 

velforeninger og grendekontakter på:  

 om det er ønskelig å gjennomføre frivillig søppelrydding våren 2019 

 kontaktperson for ryddeaksjonen (e-post)   

 hvor mange søppelsekker som trengs våren 2019  

 hvilke områder som skal ryddes  

 hvor det er mest hensiktsmessig for FIAS å hente søppelet  

 hvilke tidsrom det er mest aktuelt å rydde  

 

Det vil også være ønskelig med noen bilder fra søppelryddingene rundt forbi slik at vi kan 

vise fram innsatsen og inspirere andre til det samme. Dersom dere har andre gode innspill 

rundt temaet så ta kontakt med undertegnede.   

 

Kontaktinfo: ofr@rendalen.kommune.no eller tlf: 47472565.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Øyvind Fredriksson 

utmarkskonsulent 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur. 
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Mottakerliste:  

 

Grendekontakt Sjøli Gry Lønrusten 

Grendekontakt Åkrestrømmen Bjørnar Strømsmoen 

Grendekontakt Akre/Ås/Fiskvik Ingar Simensen 

Grendekontakt Otnes Monica Sand 

Grendekontakt Hornset Ove Fattnes 

Grendekontakt Øvre Rendal Mads Undseth 

Grendekontakt Elvål Johan Grindflek 

Grendekontakt Midtskogen Bjørn Lervang 

Grendekontakt Unset Roar Stormoen 

Grendekontakt Finstad  Jan Wessel Finstad 

Grendekontakt Hanestad  Jens Waldemar Rønningen 

Åkrestrømmen vel Erling Nils Aasheim 

Otnes vel Steinar Otnes 

Hornset vel  Vegard Finstad 

Øvre Rendal velforening Hege Undseth 

Midtskogen vel Magnhild Søgaard 

 

 

 


