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Informasjonsskriv nr. 3 /2014 
 

 

 

Brenna jubileumsfestival 23. august 2014 
 

Arbeidet med jubileumsfestivalen pågår for fullt! 
 
Det er opprettet arbeidsgrupper med ansvar for ulike deler av festivalen. Det er mye som 
skal gjøres og det er behov for flere hjelpende hender, så ta gjerne kontakt om du vil være 
med og bidra. 
 
Vi arbeider for å få til et spennende arrangement til glede for alle beboere. Målet med 
festivalen er å styrke båndene mellom alle som bor her, slik at det blir enda hyggeligere for 
store og små på Brenna fremover. 
 
Det er opprettet en “blogg” som brukes for informasjon om alt som skjer. 
 
Gå inn på internet på http://brennajubileumsfestival.blogg.no/ 
 
 

Salg av billetter 
 
Festivalen blir todelt, den første delen er gratis og starter med åpning av Shahbaz Tariq, 
leder av bydelsutvalget i Søndre Nordstrand kl. 13. Utover dagen vil det bli ulike aktiviteter 
for barn og voksne. 
 
Del to er en festmiddag på kvelden. For å være med på middagen trenger du en billett. 
Billettene selges ved at medlemmer i arbeidsgruppene går rundt til alle husstander på 
Brenna. Billettprisen er kr. 100 for alle over 18 år. De som er under 18 år får billetten gratis. 
Vi ser helst at billett betales kontant. 
  
Vi håper nettopp du og din familie vil delta på Jubileumsfestivalen! 
 

Har du fotografier fra Brenna? 
 
Det hadde vært fint om vi fikk til å vise livet på Brenna de siste 25 årene med fotografier. Vi 
vil forsøke å lage en serie plakater med mange bilder fra de 25 årene som har gått. 
 
Vi kan motta papirbilder i farger og svart-hvitt, negativer (film) og digitale bilder. 
 
Ta kontakt med Sigrid Lyngstøl på epost sigrid@lyngstol.no eller mobil 922 33016. 
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Trefelling 
 
Vår forbindelse, Svein Helge Nilsen, Nilsen Trepleie AS (del av Akrobat) har vært på 
befaring for årets trefelling som sannsynligvis vil bli gjort i uke 23. 
 
Trær på fellesarealer som skal felles befinner seg ved gjesteparkeringen i Smalåkeren, 
innerst i Brennagrenda og på kollen mellom Pasopsvingen og Brennaveien. I tillegg er det 
en del private oppdrag rundt omkring. Om det skulle være flere som ønsker å få hjelp til å ta 
ned store trær er det mulig å kontakte Svein Helge Nilsen på tlf. 950 80 240 for et pris-
tilbud. 
 

Asfaltering 
 
Vi vil i år re-asfaltere hele Brattlistubben samt Pasopveien fra nr. 9 til nr. 35. 
 
Dersom det er noen på Brenna som har ønske om få et tilbud på privat asfaltering er det 
greit å sende en henvendelse til vår forbindelse Østlandske Asfalt; kai@asfalt.as. 
 
Antydet pris er kr 130 – 150 pr. kvm pluss mva. Oppgi navn, adresse, tlf. og omtrentlig 
størrelse på asfalteringsbehov. Arbeidet er planlagt til uke 24, dvs. 10.-13. juni, men dette 
vil være avhengig av at det fortsetter å være tørt vær. 
 

Vannlekkasje 
 
Som tidligere nevnt oppdaget Vann- og avløpsetaten en lekkasje på vårt ledningsnett her på 
Brenna allerede i mars måned, og siden det har det pågått intense lytteoperasjoner for å 
finne en mulig lekkasje, foreløpig uten hell. 
 
Nå er det konstatert at det er feil på en ventil i en kum i krysset Brennaveien-Brennastubben, 
og her er det nå gravet opp. Ventilen skal skiftes tirsdag 3. juni, og denne dagen vil vannet 
bli avstengt i tidsrommet kl. 10 – 13 for 75 adresser i Brennastubben, Brennagrenda, 
Brennaveien, Smalåkeren og Gamle Brennavei. Egen melding vil bli gitt til berørte adresser. 
 
Etter skifte av ventil skal det søkes etter lekkasje med gass, og det er altså uvisst når dette 
vil bli avsluttet. 
 

Rusken 
 
Rusken ble gjennomført i god stil, styret er godt fornøyd med innsatsen! Vi regner med at 
det ble ryddet mer enn 2 tonn avfall dag 1 og ca. 1,5 tonn dag 2, så dette var flott. 3,5 tonn 
med hageavfall som på et trylleslag forsvant fra Brenna, i tillegg til skrotet som gikk 
containerne vi hadde utplassert rundt omkring. 
 
Det var også hyggelig at det var såpass mange som fant veien til sportsplassen og tilhørende 
servering etter dugnadsinnsats første dag! 
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Vi vil likevel minne om at det ikke er tillatt å kaste det som benevnes som farlig avfall i 
disse containere, det medfører store ekstra kostnader for Brenna vel! 
 
Styret takker for deltagelsen på årets dugnad, særlig var det flott at så mange av våre 
barnefamilier deltok! 
 

Lekeplassplaner 
 
Lekeplasskomiteens planer for året: 
* Ny klatrevegg/buldrevegg på lekeplassen mellom Brennagrenda og Brennastubben 
* Ny huske på lekeplassen mellom Langretta og Pasoplia 
* Ferdigstillelse av lekehuset på lekeplassen i Pasopsvingen 
 

 

Snegleaksjon onsdag 4. juni mellom kl. 18 og 21 
 
Nå er Iberiasneglene her igjen - og vi må gjøre noe med det! 
 
Derfor arrangerer velforeningen i år, som i fjor, en snegleaksjon. Vi ønsker at alle deltar, det 
gir et mest mulig sneglefritt Brenna. Vi satser også i år på sneglebekjempelsesmiddelet 
Nemaslug.  
Vi legger opp til at den enkelte samler og kutter minst 20-30 snegler tirsdag 3.6. Pass på at 
det du har plass til en halv liter væske i tillegg til sneglebitene i bøtta du bruker. 
 

Nemaslug-suppe kan hentes ved Velgarasjen i Smalåkeren 1 i tidsrommet 18 - 21 

onsdag 4.6. 
 
Ja til et sneglefritt Brenna! 
 

Bikuber på Brenna 
 

 
 
Brenna velforening har inngått et samarbeid med det flotte prosjektet BYbi. 
 
BYbi ble laget fordi det er et stort problem globalt at bier som bestøver blomstrende 
frukttrær og planter som danner grunnlaget for nesten all maten vi spiser dør. Dette har vært 
et problem som bare øker i omfang i en årrekke, men det har vært lavere dødelighet for 
norske bier enn andre steder. Det er derfor viktig å styrke den norske bipopulasjonen så vi 



 

Brenna velforening, informasjonsskriv nr. 3 / 2014, side 4 

kan bidra til å løse de store utfordringene landbruket står overfor. Det er ikke så mye vi kan 
gjøre hver enkelt av oss, men vi kan delta på vår egen måte som lokalsamfunn her på 
Brenna. Vi fattet derfor et vedtak om å støtte prosjektet med plass på vårt fellesareal 
allerede i fjor, men da fantes det ikke tilgjengelige birøktere i vår del av byen. I år har vi 
vært så heldige å få både birøkter og bisamfunn, eller bifolk som de kalles.  
 
Vi har plassert kubene i skråningen over krysset Brennaveien og Pasopsvingen, på et fint 
sted der biene står godt beskyttet og har tilgang til mange hager og skogen. Biene har en 
radius på ca. 3 kilometer fra kuben, så det er sikkert flere som merker at de får mer frukt og 
bær i hagene sine i år. Vi håper dette skal bli et godt og FRUKTBART samarbeid som alle 
hageeiere på Brenna kan nyte godt av i lang tid fremover. 
 
Les mer om BYbi på: http://www.bybi.no/ 
 
 
 

 
Oversikt over utstyr som kan lånes gratis av Brenna velforenings medlemmer 
 
 Antall 

Kantklipper, bensindrevet 2 stk. 

Ryddesag, bensindrevet med ulike kutteredskaper og bære-sele 1 stk. 

Kompostkvern /fliskutter, bensindrevet som er noe kraftigere enn elektrisk 1 stk. 

4-hjuls bensindrevet gressklipper 3 stk. 

Manuell grensag med inntil 4 meter langt teleskopskaft 1 stk. 

Merkemaskin som brukes til oppmerking av P-plasser, grenser etc 1 stk. 

Varehenger til bil 2 stk. 

Stor snøskuffe, 70 cm bred 1 stk. 

Stor og kraftig bensindrevet hekksaks 1 stk. 

Liten jordfreser 1 stk. 

Stor og kraftig trillebår 1 stk. 

Sekketralle med ved-fanger 1 stk. 

Kraftig drill med diverse utstyr 1 stk. 

Jekke-talje 1 stk. 

Elektrisk kapp- og gjerdesag 1 stk. 

Merkestolper og bånd  

Diverse redskap som koster, river, spader, hakker, slegge etc.  

 
Sikkerhetsforhold:   
 
Noe av utstyret krever en kort innføring i bruken, for eksempel kompostkvern og 
multiklippemaskin. 
   
Utover dette gjelder generelle regler om hørselvern, godt fottøy og vanlige 
sikkerhetshensyn.   
   
Tabellen er oppdatert 1.5.2014 


