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Ringsaker kommune
Postboks 13, 238I Brumunddal

Brøttum skole, 28.03. I 9

Søknad om støtte til ungdomshus på Brøttum
Vi henvender oss til dere i håp om â fã støtte til ungdomshus her på Brøttum. Kent Birkeland er villig til
g¡øre om en del av låven sin til ungdomshus. Den er uisolert, så den må innredes for å bli brukbar. Dette

å

er

noe ungdommene har bruk for, fordi det er veldig Iite ä g¡øre på Brøttum. Det er meget stor begeistring
blant ungdommene som vi har snakket med. Dette er noe som virkelig trengs på Brøttum for å bedre miljøet
og trygghet blant ungdommene.

Vi tenkte at det skal være gratis irurgang, men man kan få kjøpt drikke og godteri i en kiosk. Vi har snakket
med de i klassen og alle er villig til å hjelpe til i kiosken. Inntektene går tilbake til ungdomshuset og brukes
på evt. nye ting til ungdomshuset, varer til kiosken og vedlikehold.
Lokalet vi vil bruke er i Holtevegen 460,2372 Brøttum. Det er en tre etasjes låve, men vi tenker å bruke kun
de to øverste. Det er et arcalpä ca I20 m2.

Låven

til Kent Birkeland

søker støtte til å sette i stand lokalet. De voksene kan sette opp en oversikt over kostnadene.
dere tar kontakt med oss og viser interesse for ungdommene på Brøttum.

Vi

1

Vi

ønsker at

Kontaktperson:
Maria A. Heivang (14 âtr), elev ved Brøttum ungdomsskole
Holtevegen 460,2372
Telefon: 90884277
Epost: MariamiaO5@icloud.com
Mvh. Anine K. Ranvik og Maria A. Heivang (og alle ungdommene på Brøttum)
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