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Styret i Brøttet borettslag arrangerer i år for første gang MILJØUKE  i perioden 24.- 30. september. 
Hensikten med MILJØUKA er å øke  bevisstheten rundt utemiljø og trivsel, og hva vi i fellesskap kan 
gjøre for å forbedre og bevare det på en enda bedre måte. 
 

Etter at styret sendte ut informasjon om miljøuka i forrige uke, har vi mottatt noen innspill. Vi håper 
du vil engasjere deg i uke 39 og at du møter til åpning av miljøuka  
mandag 24. september kl. 18.00, på den store lekeplassen.    
 

Hensikten med åpningen av miljøuka er ikke å fordele arbeidsoppgaver, men å få til dialog og ta opp 
spørsmål vedrørende utemiljøet. Formannen i styret, Svein Byrgin, starter med å si litt mer om 
bakgrunnen for- og hensikten med miljøuka. 
 

Vi håper uke 39 gir et positivt resultat og at det er stemning for å arrangere MILJØUKE årlig, med litt 
forskjellige fokusområder fra år til år. I år er det lagt følgende plan for miljøuka: 

 
UTVENDIG VEDLIKEHOLD 

• Mandag 24. september, rett etter åpningen, går styrerepresentantene til hvert byggetrinn for 
å svare på spørsmål og evt. gi råd / veiledning til de som trenger det. Ta kontakt med din 
styrerepresentant dersom du trenger beis.  Hver styrerepresentant går også en runde på 
byggetrinnet, for å få et inntrykk av status, før årets befaring (som i år blir gjennomført i uke 
41). 

 

GRØNTANLEGG OG HAGER 
• Ta et ”tak” i hagen, og ellers i området rundt huset og tilby gjerne naboer litt hjelp! Dersom 

du trenger hjelp, eller mangler utstyr, ta kontakt med styrerepresentanten på ditt byggetrinn. 
• Hekker skal klippes i bredden slik at de ikke henger ut i veibanen, heller ikke når snø legger 

seg på hekken til vinteren. Hekken bør kuttes på høyden dersom den er over 2 meter (ref. 
Grannelova)  

• Det vil stå utplassert stor container til avfall hele uka, ved både øvre og nedre garasjeanlegg. 
Det må ikke kastes risikoavfall i disse containerne.  

• Risikoavfall ( for eksempel batterier, malingsrester osv.) kan leveres i den lille 
containeren ved øvre garasjeanlegg onsdag 26. september kl. 17.00 – 19.00. Årsaken til 
at vi må sette et fast tidsrom er at risikoavfallet må låses inn, av hensyn til sikkerhet / barn. 
Dersom du må levere risikoavfall utenom det fastsatte tidsrommet, kan du ringe til 
Toril Løberg, tlf. 90655543. 

 

OPPGRADERING AV LEKEPLASSENE 
• Vi oppfordrer spesielt småbarnsforeldre til å bli med på planleggingsmøte rett etter åpningen, 

den 24/9. I tillegg til konkrete innspill som har kommet inn til styret, vil det være til stede en 
konsulent med kunnskap om lekeplass og sikkerhet, som vil gi oss råd og vise hva som 
finnes av muligheter/lekeapparater.  

• Sand i sandkasser vil bli skiftet til våren, så fort snøen er borte. Det vil også bli kjøpt inn 
presenning / trekk til å dekke sandkassene med. 

• I tillegg oppfordrer vi alle til å klippe gras, rydde og evt. gjøre nødvendige 
vedlikeholdsarbeider på begge lekeplassene.    

 

TRIVSEL OG NABOSKAP 
• Det har kommet inn bare et innspill til endring av husordensreglene. Styret vil utarbeide et 

revidert forslag til neste generalforsamling, våren 2008. Det er anledning til å komme med 
innspill til styret om dette, helt fram til 1. mars 2008. 
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