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Årets Rusken-aksjon avholdes 9. mai fra kl. 17:00. 
 

 
Rusken-aksjonen er en årlig dugnad som avholdes for å rydde bort rot og 
skrot etter vinteren. Dugnad er gammel norsk tradisjon der alle yter gratis 
innsats for fellesskapet. På den måten kan vi på kort tid få gjort mye 
arbeid uten å måtte betale andre. 
  
Denne ettermiddagen/kvelden skal vi i fellesskap sørge for at området vårt blir fint i 
god tid før nasjonaldagen 17.mai. Styret vil sørge for at søppel og skrot som samles 
sammen blir kjørt bort. Alle får skriftlig innkalling til dugnaden og en søppelsekk for å 
komme i gang med å samle skrot. Det er viktig at det vei for vei gjøres avtaler om at 
også områder som ligger litt unna boligene blir ryddet. Dette gjelder spesielt langs 
hele Brennaveien og i de små skogsområdene våre. Søppel og skrot er 
miljøbelastende, ingen liker å se det, men det går ikke bort av seg selv. 
  
Det blir kjøpt inn tøyhansker for utdeling. Det arbeides for at barn som deltar skal få 
en fin, oransje T-skjorte samt litt brus og godteri. Dugnadsdeltakere oppmodes til å 
ta med kaffe, kaker o.l. slik at dugnaden også blir mest mulig sosial. 
  
Innsamlet skrot vil bli kjørt bort på lastebil. I tillegg vil det bli utplassert 2 store 
containere som muliggjør at en del privat skrot også kan bli fjernet. Disse 
containerne skal kun benyttes til å kvitte seg med utendørs, synlig skrot. Hageavfall 
og vanlig husholdningsavfall skal ikke kastes i containerne. Containerne vil plasseres 
ved lekeplassen i Brennagrenda og ved innkjørselen til Pasopsvingen. De settes ut 9. 
mai og fjernes innen 17. mai. 
  
De som måtte ha stående private ting som materialer, grus, maskiner, 
båter og liknende på fellesarealet bes fjerne dette snarest. Fellesarealet er 
ikke oppbevaringsplass for saker en ikke ønsker å ha på egen tomt! 
  
  
Innen 17. mai er det også målsettingen at alle sandkassene skal få 

ny sand. Beboerne kan derfor fritt forsyne seg av denne sanda 
som nå er i sandkassene. 

 


