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Rusken på Brenna torsdag 6. mai 

Samtlige beboere inkludert leietakere ønskes som de ltakere 
 

Alle familier bes stille med minst én voksen. 
 
Denne ettermiddagen/kvelden skal vi i fellesskap sørge for at området vårt blir fint igjen etter 
vinterens "herjinger". Alle barn og voksne anmodes til å stille med rive, spade, trillebår og 
annet som er fint å bruke når det skal ryddes. 
 
Rusken gjelder først og fremst fellesarealet, men samtlige bes også om å rydde vekk synlig 
skrot på egen eiendom og utenfor egen eiendom. Det er også en del svært skjemmende søppel 
og skrot i skråningene rundt flere hus. 
 
Alt søppel og skrot som samles sammen under Rusken vil bli kjørt bort. Dugnadsdeltakerne 
skal selv kaste sekkene på bilen. 
 
Miljøavfall tas ikke i mot.  Dette gjelder for eksempel maling og elektriske artikler som 
kjøleskap og komfyrer. Dersom er slikt i en container gir det store kostnader for vellet.  
 
Det vil også i år bli utplassert containere for å muliggjøre at beboere enkelt kan kvitte seg 
med utendørs, synlig skrot. Containerne blir utplassert på ettermiddagen før selve 
dugnadsdagen og de hentes dagen etter for å hindre at for mye fylles på lasset. Spesialavfall 
skal ikke kastes i containerne (malingsrester, bilbatterier, lysstoffrør etc.). Plassering av 
containerne: 

− Container 1 Smalåkeren 10, gjesteparkering 
− Container 2 Pasopveien 27, gjesteparkering 
− Container 3 Pasoplia 36, gjesteparkering 
− Container 4 Pasopsvingen 13, gjesteparkering 
− Container 5 Brennastubben 20, gjesteparkering 
− Container 6 Brennagrenda 19, gjesteparkering (her settes en stor henger) 

 
Oppmøte ved "servicestasjonene" ved containerne der sekker og hansker kan hentes. Hvert 
område har sitt ryddeansvar, se neste side. Styret vil sørge for enkel servering og noe godt til 
barna som yter en innsats. 
 

Torsdag 6. mai er Ruskendagen - vel møtt! 
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Følgende vil fordele oppgaver og kan kontaktes ved spørsmål: 
 
 Brennagrenda/stubben: Arne Egil Sagen  m. 95 73 43 44 
 Langretta: Saqib Rana  m. 90 68 69 20 
 Pasoplia: Bente Kibuuka  m. 97 00 29 79 
 Pasopsvingen: Tahir Salam  m. 92 28 13 66 
 Pasopveien: Bente Malonæs  m. 95 24 94 85 
 Smalåkeren: Torbjørn Berntsen  m. 92 88 38 18 
 
Velforeningens to kantklippere utplasseres i Brennagrenda og Pasopveien.  
Bensindrevet kvistkvern plasseres i Langretta/Pasoplia samt i Smalåkeren. 
 
Følgende ansvar gjelder: 
 
Smalåkeren: Bidra med å rydde Brennaveien fram til Gamle Brennavei. 
 Rydde ved fellesarealet i Smalåkeren 10 hvor kvistkvern utplasseres. 
 
Brennagrenda/ Rydding av lekeplassen og skogslunden ved lekeplassen. 
Brennastubben Olje trappene mellom Brennastubben og Brennagrenda og mellom 

Brennastubben og Brennaveien. 
 
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. 
 
Langretta: Fellesarealet ved nr. 19-21 og skråningen mot Brennaveien ryddes. Rydde 

”Plaskveien” inkl. skråningene ned mot bekken (her er det mye). Avgi to 
personer til å rydde skråningen nedenfor Brattli gård. Rydde lekeplass. Avgi 
to personer til skråningen nedenfor Brattli gård og bidra med å rydde 
Brennaveien. 

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

lekeplass. Rydde langs/under trapp mot Pasoplia. Olje trappa. 
 
Pasoplia: Rydde langs/under trapp/bru mot ”plaskveien”. Olje trappa og brua over 

bekken. Rydde rundt transformatorkiosken i Pasoplia. 
 
Pasopveien: Rydding i skogen mellom Pasopveien og Brattlistubben inkludert. Behov for 

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

 


