
 
 

DUGNAD PÅ BRENNA TIRSDAG 10. MAI 2022 

KL 18.00 – 20.30 

 
Det gis kr. 500,- i rabatt på velkontingenten til huseiere som deltar og som blir 

registrert ved fremmøte 

 

Alle familier må møte med minst en voksen. 
 

Dugnadsdeltakere må registrere seg hos områdeansvarlig på aktuell lekeplass for å få 

tildelt arbeidsoppgaver. Områdeansvarlig vil gå med gul vest. Deltakerne er selv 

ansvarlig for å sørge for å bli registrert. Områdeansvarlig vil føre arbeidsliste der 

frammøtetidspunkt, tildelt oppgave og sluttid blir registrert 

 

Oppmøtested er en av våre 4 lekeplasser, der er det registrering av deltakelse og 

tildeling av oppgaver. Se oversikt over kontaktpersoner nedenfor! 

 

• Det blir to containere for HAGEAVFALL, den ene ved lekeplassen i 

Brennagrenda/Brennastubben og den andre ved innkjøringen til 

Pasopsvingen 

 

• Det må ikke legges sekker oppi containere, sekkene må tømmes i container 

 

• Det blir en container for annet avfall, denne vil stå ved krysset 

Brennaveien/Bratlistubben. Organisk avfall kan ikke legges her! 

 

• Farlig avfall som olje, maling etc må du selv frakte til Grønmo 

 

Ta med egne feiekoster, river, spader, kantklipper, hagesakser etc. 

Nytt av året er altså at hageavfall ikke kan være i sekk i container, og 

at det ikke kan kastes noe annet enn hageavfall i to containere. 

 
Farlig avfall, elektrisk-avfall, matavfall, gips, bil-dekk, flytende avfall, 

trykkimpregnerte materialer og isolasjon må ikke kastes i container. Heller ikke 

jord og stein. Den som bryter dette vil få regning i ettertid! 

 



 

 

  

Alle rydder på egen eiendom før Rusken. Klipp egen hekk. 

Fjern søppel langs veien. 

HUSK vedlikehold av eget gjerde og hekk! 

 

Rydding på egen eiendom og rydding langs veien utenfor 

egen tomt er ikke Rusken-innsats. 

 

OVERSIKT OVER FREMMØTESTEDER OG KONTAKTPERSONER FOR RUSKEN 

DUGNAD PÅ BRENNA 

     

Fremmøtested: Ansvar for fordeling Mobilnr: Ansvar for reg Mobilnr: 

 av oppgaver   av fremmøte  

     
LEKEPLASS 

BRENNAGRENDA/   Arne Egil Sagen 957 34 344 

BRENNASTUBBEN     

Smalåkeren Hashmat Kahn 455 00 033   

Gamle Brennavei Runar Iversen 916 24 818   

Brennastubben Jan Samuelsen 916 00 207   

Brennagrenda Bertil Gilberg 472 55 050   

     

LEKEPLASS PASOPLIA/   Wendi Jensen 986 31 410 

LANGRETTA     

Langretta Arild Flobak 913 12 794   

Pasoplia Ole Toresen 922 28 960   

     

     
LEKEPLASS 

PASOPSVINGEN   Molly Brink 913 86 306 

Pasopsvingen Khan Zaffar 982 41 694   

Brennaveien Ståle Nuland 982 65 890   

Brattlistubben Rupinder Bains 982 39 483   

     

LEKEPLASS PASOPVEIEN   Einar Nygård 970 04 570 

Pasopveien Johannes Larsen 977 17 710   

Sportsplassen Lars Hansen 414 52 029   

     

    

    

Alle er tjent med at fellesarealet er pent. 

Etter Rusken skal vi alle kunne nyte vårt fellesareal! 

 


