
 
 

Informasjonsskriv nr. 2 /2014 
 

     

Rusken-dugnad på Brenna 

12. og 13. mai fra kl.17:30 
 

Etter en lang vinter er det svært mye rusk og rask på Brenna. 
 

Alle må være med på å fjerne skrot fra fellesarealene. 
Alle familier må møte med minst en voksen. 

 
Vi har et stort område med mye fellesareal. 

 
Vi skal også benytte dagen til å vedlikeholde trapper, broer og lekeapparater. 

Beis og koster blir innkjøpt. 
  

Det meste av arbeidet skal gjøres den første dagen, men for dem som ikke kan stille 
opp 13. mai blir det anledning til å utføre spesielle oppgaver også 14. mai. 

 
Alle må også sørge for at det er ryddet langs veien utenfor egen tomt før Rusken, 

samt fjerne alt skrot på egen eiendom som er synlig fra veien. 
Det hjelper lite med pene fellesarealer dersom det ikke også ser pent ut på våre 

private eiendommer. 
Etter Rusken skal det ikke være søppel eller skrot å se på Brenna! 

 

Det blir satt ut containere som kun er beregnet for Rusken-avfall fredag 9. mai. 
Oppmøte for utdeling av sekker og hansker samt fordeling av arbeidsoppgaver ved 

hver container. Oppgaveoversikt fremgår av neste side. 

 



 

Plassering av containere og kontaktpersoner: 
 

Sted Kontaktperson(er) Telefon 

Smalåkeren 10 ved gjesteparkering Torbjørn Berntsen, Smalåkeren 8 928 83 818 

Pasopveien 27 ved gjesteparkering Lars Danielsen, Pasopveien 22 905 85 137 

Pasoplia 36 ved gjesteparkering 
(container også for Langretta) 

Nina Haldorsen, Pasoplia 16 975 22 303 

Pasopsvingen der veien svinger Christine Nuland, Brennavn 145 907 95 988 

Brennastubben 20 ved gjesteparkering Anne Taftø, Brennastubben 18 402 13 671 

Lekeplassen i Brennagrenda Arne Egil Sagen, Brennagrenda 33 957 34 344 

Oppsamling og kjøring til Grønmo Bertil Gillberg, Brennagrenda 39 472 55 050 

 
Malingsrester eller løsemidler skal ikke kastes i containerne. 

 
Dersom det er slikt i en container gir det store kostnader for velet. 

Den som bryter denne regelen vil få regning. 
 

El-avfall kan bringes til velforeningens bod (”Smalåkeren 1”) og legges på henger. 
 

 
 

 
Det blir felles servering på sportsplassen for alle som har deltatt på Rusken. 

Mat og drikke til alle! 
Det serveres også Halal. 

Servering fra klokken 19:30 
 

 

Ansvar under Rusken: 
 

Smalåkeren: Bidra med å rydde Brennaveien fram til Gamle Brennavei. 
 Rydde ved fellesarealet i Smalåkeren 10. 
 
Brennagrenda/ Rydding av lekeplassen og skogslunden ved lekeplassen. 
Brennastubben Overflatebehandle lekeapparatene, slipe, pusse og male opp vippedyr. Bytte den 

ødelagte huska med ny. 
 
Brennaveien: Rydding på begge sider av Brennaveien inkludert fellesarealet i trekanten 

Brennaveien/Pasoplia/Pasopsvingen. Rydding i skråningen mot rundkjøringen 
innerst i Brennaveien. 

 
Bratlistubben: Rydding på begge sider av Bratlistubben samt fellesarealet mellom Bratlistubben 

og Pasopveien. 



 

 
Gamle Brennavei: Rydding av Gamle Brennavei og kollen ved snuplassen. 

Rydding i bekkefaret bak Bratli gård/veien inn til marka. 
 
Langretta: Fellesarealet ved nr. 19-21 og skråningen mot Brennaveien ryddes. Rydde 

”Plaskveien” inkl. skråningene ned mot bekken. Avgi to personer til å rydde 
skråningen nedenfor Brattli gård. Rydde lekeplass, skifte huske, male og beise 
opp lekehusene. Olje de to broene over bekken samt den lille trappa ved 
lekeplassen. 

 
Pasopsvingen: Fellesarealet i trekanten Brennaveien/Pasoplia/Pasopsvingen ryddes. Rydde 

lekeplass. Rydde langs/under trapp mot Pasoplia. Olje trappa. Arbeid på nytt 
lekehus og med trappen mellom øverste og nederste nivå. Kutte ned alt av kvist 
og små trær og busker, vaske/skure vippedyret. Ryddesag og kvern tilgjengelig 

 
Pasoplia: Rydde langs/under trapp/bru mot ”plaskveien”. Rydde rundt 

transformatorkiosken i Pasoplia. Overflatebehandle lekeapparatene på 
lekeplassen mellom Pasoplia og Langretta. Olje trappa ned til bekken. Rydde 
skråningen som vender ut mot bekken og jordet på nedsiden av ytterste husrekke 
i Pasoplia. 

 
Pasopveien: Rydding i skogen mellom Pasopveien og Brattlistubben inkludert. Behov for 

kvisting vurderes (ryddesag og kvern tilgjengelig). Rydde lekeplass. 
Overflatebehandle lekeapparatene. 

 
 
 

 

 

 


