
El-biler: 
Styret jobber videre med sa-
ken rundt el-biler i borettsla-
get , og håper å ha på plass en 
god løsning innen utgangen 
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StarrmyraNytt 

Nytt styre i borettslaget 

På generalforsamling i Mai ble det valgt nytt styre. 

Det nye styret består av: 

Leder: Tone-Marie Eidem 

Nestleder: Ole Ivar Nydal 

Styremedlem: Trine Lervik 

Styremedlem: Ann Judith Sivertsen 

Styremedlem: Hans Tore Malum 

 

Vi takker de avgåtte styremedlemmene for god innsats 

for borettslaget! 

Inspeksjon av balkonger på blokk 

TBT har fått i oppdrag å foreta en inspeksjon på 

balkongene på blokkene. Inspeksjonen skal 

være ferdig utført innen Juni. Vi vil ta stand-

punkt til hva som skal gjøres videre, når vi har 

fått rapport på tilstanden. 

 

Bytte av gjerder 

TBT har fått i oppdrag å bytte gjerde ved trafohus ved 

nr.79. De setter i gang arbeidet ved ledig tid. 

Dette blir en oppstart på å oppgradere gjerder, som 

borettslaget har vedlikeholdsplikt på.  

Vi vil fortsette denne oppgraderingen på ytterligere 

gjerder, som har behov for det, i 2018. 

Bilkjøring i borettslaget 

Vi har mange barn som er ute å leker i 

borettslaget. Barna tenker ikke på å se 

seg om, eller flytte seg for biler når de er 

ute å leker. 

Husk å kun kjør inn i tunet om det er 

nødvendig, kjør forsiktig og med maks 

hastighet 10km/t. 

Husk også å informere dine gjester om 

dette. 



El-artikler i container 

Elektriske artikler skal IKKE kastes i contai-

neren/traktorhengeren. De kan leveres på 

de fleste butikker som selger el-artikler. 

Vaktmester bruker mye tid på å sortere ut 

og kaste dette for seg, noe som er med på 

å øke kostnadene for borettslaget. 

Støy  

Av og til får vi tilbakemelding om at støy fra diverse maskiner er 

til sjenanse, spesielt så fort sola titter frem. Dette kan være 

gressklippere, høytrykksspylere og andre maskiner. Selvfølgelig 

skal vi kunne klippe gress og vaske terasse, men vi vil oppfordrer 

til å vise hensyn til naboene og viser til ordensreglene der det 

står i punkt 1.3: 

Banking, boring og bruk av støyende maskiner er tillatt:  

Mandag til torsdag   08:00 - 21:00. 

Fredag     08:00 - 19:00. 

Lørdag     10:00 - 18:00. 

Søndager   12:00 - 16:00. 

Helligdager ikke tillatt. 

Ønsker alle beboere en riktig god sommer! 

Hilsen Styret i Starrmyra Borettslag 

Katter til besvær 

Katter er koselige, men ikke like hyggelig når de bruker naboens hage eller lekeplassen som wc, eller 

når de har parringslek utenfor soveromsvinduene om natten. Vi har igjen fått en del tilbakemeldinger 

og klager på dette. 

Vi vil minne om at det er søknadspliktig å holde katt i borettslaget, og at man da har skrevet under på 

en ærklæring der det står blant annet at man som eier er ansvarlig for at dyret ikke er til sjenanse for 

andre beboere, om det så skulle være lukt, eksrementer, bråk eller ødeleggelser. 


