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Gjennomføring av Rusken 7. og 8. mai 2018 
Kort oppsummering av årets Ruskenaksjon på Brenna: 

- Varierende oppmøte, noen steder bra, andre steder ikke bra. 

- Noen containere var feilplassert eller de kom ikke i det hele tatt. 

- Fremmøtelistene vil bli bedre fulgt opp. På noen lister var det huket av for fremmøte, andre 

steder hadde de som møtte opp signert. 

- Det er noe ujevn fordeling av arbeidsoppgaver. 

- I det videre vil første innkalling komme tidligere. 

- Det er allerede bestemt at neste års Rusken også blir 7. mai. 

- Det vil neste år satt opp flere plakater i forkant av Rusken 

- Rusken 2019 vil gjennomføres på én dag, men det blir lagt til rette for at de som ikke kan 

møte kan få spesifiserte oppgaver som kan utføres en annen dag. 

- Folk var mange steder lite behjelpelige med å få sekker og annet opp på bilen. I det videre 

vil kun containere bli utplassert. Det leies ikke inn bil. 

- Fra og med neste år vil det innføres kontingentrabatt for huseiere som deltar på Rusken. 

Fyring og pipesot 
Pipebrann skjer når pipa inneholder for mye sot. Dette kommer av fyring med våt ved og for dårlig 

trekk. Tidligere kom feieren jevnlig innom for å inspisere og feie, og det kan være greit å minne om 

at ordningen nå er slik at vi selv må følge med på om det blir mye sot i pipa i forbindelse med 

fyring. 

 

Inkludert i den kommunale avgiften er det en post som skal dekke feiing av pipe, men det skjer 

ifølge feiervesenet en gang hvert 4. – 6. år. I mange tilfeller er det behov for feiing utover dette. Da 

må vi selv ta kontakt med Oslo kommune via kundesenteret, tlf. 23 46 97 70 eller 

postmottak@bre.oslo.kommune.no 

 

Feiing som vi selv bestiller vil vi få faktura for. 

 

For å unngå sot i pipa er det viktig å fyre ned tørr ved og passe på at det er god trekk i ovnen/peisen. 
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Ikke lag private søppelfyllinger 
Flere steder på Brenna er det beboere som lager sine egne små eller store søppelfyllinger. Det kastes 

bygningsskrot, plast og all slags søppel. Søppelfyllinger på eller mot fellesarealet eller skogen kan 

ikke godtas. Søppelfyllinger ødelegger bomiljøet. Under Rusken har flere fyllinger tidligere blitt 

fjernet.  

 

Sørg for å få vekk eget søppel! Grønmo er like ved og der kan all slags søppel og skrot kastes gratis 

på gjenbruksstasjonen. 

 

Styret vil følge opp dette ved å sende skriftlig beskjed om at fylling må fjernes. Huseiere som etter å 

ha mottatt slik advarsel ikke fjerner egne søppelfyllinger, må betale for bortkjøring. Bildet under 

viser en liten fylling som er laget helt inntil asfalten i Brattlistubben. 

 

 
 

 

Les «Grønnboka» - salgsprospektet for Brenna! 
Da tomtene på Brenna ble solgt av Oslo kommune på slutten av 1980-tallet, måtte alle forholde seg 

til føringene som ble gitt i salgsprospektet. Vi har skannet det mest sentrale fra dette prospektet og 

gjort det tilgjengelig på web. 

 

Alle som eier hus på Brenna bør være kjent med betingelsene som ble satt i salgsprospektet. Det var 

minst to ulike hefter, men fellesbestemmelsene var de samme. Velforeningen har skannet 

fellesbestemmelsene for felt A og B, inkludert 14 "tomteark" som bare skal oppfattes som 

eksempler, og gjort «Grønnboka» tilgjengelig på web. 

 

På brennavel.no går du til «Dokumenter» og «Vedtekter, kjøpekontrakt etc.». Klikk så på 

«Salgsprospekt Brenna». 

 

Adressen under kan også tastes direkte. 

 

http://brennavel.no/media/11537/brenna_salgsprospekt.pdf 

 

 

http://brennavel.no/media/11537/brenna_salgsprospekt.pdf
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Søppelkassene på friområdene 
Brenna vel har satt ut søppelkasser på alle lekeplasser, på sportsplassen, ved vel-boden, i et stativ i 

Pasopveien der stien går ned til Brattlistubben og et i lysløypa der vi går inn til golfbanen. 

 

Disse kassene må vi selv sørge for å tømme på Grønmo, og det er nå skjerpede regler for hvordan 

dette skal leveres. Vi må derfor fra årsskiftet gå over til gjennomsiktige sekker for at det skal være 

lettere å se hva sekken inneholder, med tilhørende kontroll. Vi vil derfor innskjerpe at sekkene ikke 

skal inneholde noen form for matvarer, ei heller reklame eller bunker av papir. 

 

Søppelsekkene på bussholdeplassene tømmes av Oslo kommune. 

 

Dersom noen har spørsmål om egne søppelbeholdere kan Renovasjonsetaten kontaktes på 

kundesenteret tlf. 23 48 36 50 

 

 

Ny tilhenger og ny leieordning 
Brenna velforening har to tilhengere som medlemmene kan leie. En liten med tipp og en større med 

høye lemmer. Den største tilhengeren har bremser og er helt ny. Bildet viser den store hengeren før 

ekstra påbyggingslemmer ble montert (mål med ekstra lemmer 144x242x70 cm). 

 

Det er innført ny utleieordning som gir stor fleksibilitet for dem som vil være med. Alle som vil 

bruke en av tilhengerne må betale egenandel som ikke betales tilbake. Egenandelen er på kr. 500,-, 

men innbetalt egenandel gir rett til å leie hengeren tre ganger for kr. 1,- per gang. Deretter er 

døgnprisen kr. 100,-. All betaling gjøres via VIPPS. 

 

 
 

 

 

Alle som er med på ordningen får tilgang til en reservasjonskalender og kode til låsen på skap der 

nøkkel, elektrisk adapter og vognkort kan hentes. Det blir således mulig å booke "på direkten" 

dersom det er ledig henger. Det vil fremgå av kalenderen hvem som har hengeren. 

 

Klikk på "Leie av tilhenger" på brennavel.no for å få flere opplysninger. 

 

Ny parkeringsplass – mulighet til å leie fast plass 
Det er laget ny, asfaltert parkeringsplass ved innkjørselen til Pasopsvingen. 12 plasser er merket 

opp. Fem av plassene kan leies av medlemmer. Leie kr. 500,- per måned. De øvrige kan benyttes av 

gjester og beboere i maks to døgn i sammenheng. Interesserte kan kontakte styret. 












