
 
 

 

Årets Rusken-aksjon på Brenna avholdes 10. mai 
 

 
Rusken-aksjonen er en årlig dugnad som avholdes for å rydde bort rot og skrot etter 
vinteren. Dugnad er gammel norsk tradisjon der alle arbeider gratis for fellesskapet. På 
den måten kan vi på kort tid få gjort mye 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. Rusken gjelder først og fremst fellesarealet, men samtlige beboere 
anmodes også om å rydde vekk alt synlig skrot på egen eiendom. Styret har registrert at det i 
løpet av vinteren er kastet ut ”av vinduet” eksempelvis kanner med matolje og lignende som 
nå er svært skjemmende. Alt søppel og skrot som samles sammen vil bli kjørt bort. 
 
Det vil også i år bli utplassert containere for å muliggjøre at beboere enkelt kan kvitte seg 
med utendørs, synlig skrot. I tillegg settes det ut en stor henger i Brennagrenda et par dager 
før dugnaden. Containerne blir utplassert selve dugnadsdagen og de hentes dagen etter for å 
hindre at for mye fylles på lasset. Containerne plasseres følgende steder: 
 

1. På fellesarealet overfor Pasopveien 9 
2. På fellesarealet ved Brennastubben 13 
3. På gjesteparkeringsplassen i Smalåkeren 
4. I Pasoplia nederst ved lekeplassen 
5. I Pasopsvingen ved lekeplassen 

 
Oslo kommune, Boligbygg, dekker kostnadene for de to siste containerne. Kommunen følger 
også opp dugnaden overfor sine leietakere på Brenna. 
 
Samtlige Rusken-deltakere møter på en av totalt 5 ”stasjoner” (lekeplassene pluss Smal-
åkeren) for utlevering av søppelsekker/hansker/redskap/tildeling av oppgaver. De ansvarlige 
for stasjonene er: 
 Brennagrenda: Bertil Gillberg m. 47 25 50 50 
 Langretta: Tor Helge Lyngstøl m. 95 90 81 79 
 Pasopsvingen: Tahir Salam m. 92 28 13 66 
 Pasopveien: Eva Haus  m. 45 85 24 96 (priv.22 62 16 47) 
 Smalåkeren: Torbjørn Berntsen m. 92 88 38 18 
 
Velforeningens to kantklippere utplasseres i Brennagrenda og Pasopveien. 
 
Trappene (4 stk.) + broa til ”plaskveien” skal smøres inn med olje. De stasjonsansvarlige har 
olje og koster. 8-10 personer trengs til dette arbeidet. 
 
Dugnadsdeltakere som disponerer motorsag oppfordres til å medbringe denne for fjerning av 
stubber/brukne trær på fellesarealet. Velforeningen har leid inn en ryddesag for tynning av 
fellesarealet. Styret vil sørge for noe rydding i forkant slik at kvister kan fjernes på dugnad. 
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Det er tatt kontakt med Billitkroken huseierforening om felles innsats knyttet til 
gjennomgangen mellom Billitkroken og Smalåkeren. 
 
 
Rydding av grønne lunger på fellesarealet tilordnes de husene som er nærmest området. 
Følgende ansvar gjelder: 


