
 
 

Informasjonsskriv nr. 2 /2011 
 

     

Rusken-dugnad på Brenna 
4. og 5. mai fra kl.18.00 

 
Alle familier må møte med minst en person. 
Vi har et stort område med mye fellesareal. 

Det blir også i år satt ut containere som kun er beregnet for Rusken-avfall. 
 

NB: Miljøavfall tas ikke i mot. 
Dvs. ingen elektriske artikler, ikke malingsrester og lignende. 

Dersom det er slikt i en container gir det store kostnader for vellet. 
Den som bryter denne regelen vil kunne få regning. 

 
Containere blir satt ut i: 

 
Smalåkeren 10 ved gjesteparkering 
Pasopveien 27 ved gjesteparkering 

Pasoplia 36 ved gjesteparkering 
Pasopsvingen 13 ved gjesteparkering 
Brennastubben 20 ved gjesteparkering 

 
Det blir enkel servering i Brennastubben, Pasopsvingen, Pasoplia, Pasopveien og 

Smalåkeren. 
 
 

Oppmøte for utdeling av sekker og hansker samt fordeling av arbeidsoppgaver ved 
hver container. Oppgaveoversikt fremgår av neste side. 

 

 



 

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. 
 
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. Avgi to 
personer til å rydde skråningen nedenfor Brattli gård. Rydde 
lekeplass. 

 
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”. Rydde rundt 

transformatorkiosken i Pasoplia. Overflatebehandle lekeapparatene 
på lekeplassen mellom Pasoplia og Langretta. 

 
Pasopveien: Rydding i skogen mellom Pasopveien og Brattlistubben inkludert. 

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

 
 

Alle: 
 

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. 

Målet er at det etter Rusken ikke er søppel eller skrot på Brenna! 
 

 


