
                                                                                                
 

Program for MILJØ-UKA 15. – 21.september 2008     
 

1. PARKERING OG BILKJØRING 
Mandag 15/9 ca.kl. 18.45 (rett etter ekstraord. generalforsamling) ved nedre garasjeanlegg 

• Si din mening om parkering og bilkjøring i Brøttet! Har du ideer til hvordan vi kan bedre 
situasjonen? 

Tiltak i miljøuka: 
1. Styret jobber med Drammen kommune for å få fartsdumper og fartregulering fra 

innkjøringen i nedre Brøttet. Dette vil bli fulgt opp til målet er nådd! 
2. Kartleggeing av behovet for parkering og bruk av garasjer. Kartleggingsskjemaet vil 

bli lagt i alle postkasser. En person fra styret tar kontakt med hver enkelt for å samle 
inn skjemaene i løpet av kort tid. 

3. Oppmerking av parkeringsplasser og egne plasser for oppbevaring av hengere. 
 

2. UTVENDIG VEDLIKEHOLD 
Mandag 15/9 ca.kl. 18.45 (rett etter ekstraord. generalforsamling) ved nedre garasjeanlegg 

• Har du spørsmål eller innspill til utvendig vedlikehold?  
Tiltak i miljøuka: 

1. Har du husket å beise garasjedøren? Det arrangeres felles-beising for de som ikke 
hadde mulighet til å få gjort dette på vår-dugnaden: 
Møt opp med pensel!!: 
Onsdag 17/9 kl. 18.00 – Øvre garasjeanlegg 
Torsdag 18/9 kl. 18.00 – Nedre garasjeanlegg  

2. Hver styrerepresentant går en runde på byggetrinnet, for å få et inntrykk av status, 
etter befaringen i sommer. Ta kontakt med din styrerepresentant dersom du trenger 
beis eller har andre spørsmål.   

3. Styret jobber med HMS-tiltak knyttet til utvendig vedlikehold. Bl.a. vurderes ordning 
for stillas der det er nødvendig. VÆR FORSIKTIG!!!  

KONTAKT  DIN STYREREPRESENTANT DERSOM DU ER I TVIL OM  
SIKKERHETEN VED UTVENDIG VEDLIKEHOLD. 

 

3. GRØNTANLEGG OG HAGER 
• Ta et ekstra ”tak” i hagen, ellers i området rundt huset og fellesområder. 

Husk å tømme takrenner! Sjekk at nedløp er åpne. 
Tiltak i miljøuka: 

• 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 containere til avfall hele uka, ved både øvre og nedre garasjeanlegg. 

Vær nøye med å følge kildesorteringen!!!  

Brøttet borettslag 
MILJØUKA 2008 
Viser til informasjon om MILJØ-UKA som du fikk i post-kassa 
for noen dager siden. Hensikten med MILJØUKA er å øke 
bevisstheten rundt utemiljø og trivsel, og hva vi i felles-skap 
kan gjøre for å forbedre og bevare det på en enda bedre måte.  
 

Dersom du har ideer, innspill eller spørsmål, er det anledning 
til å ta opp det rett etter ekstraordinær 
generalforsamling mandag 15/9. 

12. september 2008  

Styret i Brøttet borettslag brottet.borettslag@ebnett.no 


