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Inspeksjon og rehabilitering av balkonger på blokk 

Rapporten etter inspeksjonen som er foretatt på balkongene i blokk viste at balkongene er i gjennomgående 

bra stand. Noe løsnet betong, noe dårlig treverk (dette gjelder i hovedsak 1.etg.) og løsnet maling på rekkverke-

ne.  

Det ble avdekket kun et tilfelle som krevde strakstiltak, dette gjaldt et løst feste på rekkverk. Dette er ordnet. 

Videre fremdrift: Betongen skal repareres av TBT, dette arbeidet krever en viss temperatur, grunnet stoffene 

som skal påføres, så dette blir satt i gang våren 2018.  

Videre vil vi innhente priser og alternativer for å rehabilitere rekkverkene.    

Bytte av gjerder 

TBT er ferdig med å bytte gjerdet på den ene siden av 

trafohuset v/nr.79.  Vi håper å kunne fortsette med 

noen gjerder i 2018, hvis økonomien tilsier det. 

Vi oppfordrer alle som skal bytte/sette opp private 

gjerder om å følge utforming og farge på det som er 

satt opp v/nr.79, så vi etter hvert kan få en viss helhet 

på utformingen på gjerdene i borettslaget.  

Bytte av gulvbelegg blokk 

Da er omsider alt arbeid vedrørende 

gulvbelegg i blokk blitt ferdigstilt. 

På grunn av diverse utfordringer tok det 

litt mer tid enn vi regnet med. 

Styret beklager dette, men håper alle nå 

er fornøyd med resultatet.  

Utekraner 

Vinteren står for døren. 

Styret minner om at alle må huske å stenge 

utekranene, så de ikke speiker. 

Dumping av avfall/fyllmasse ved Miljøhuset 

Styret ønsker å gjøre oppmerksom på at området 

rundt Miljøhuset ikke er en dumpingplass for store 

mengder hageavfall og fyllmasse.  



Frivilligsentralen i Miljøhuset 

Hver Tirsdag har Frivilligsentralen Tillertreff i 

Miljøhuset, der foregår ulike aktiviteter og 

man kan møtes og kjøpe en kopp kaffe og 

slå av en prat. Sosialt og trivelig. 

Alle er velkommen! 

Røyking på balkong 

Røyk og lukt fra sigaretter er veldig sjenerende, 

og når det røykes på balkonger og veranda siver 

røyken inn vinduer og til naboens balkong, som 

da blir utsatt for passiv røyking. 

Vi oppfordrer alle til å vise hensyn til sine naboer 

Julegrantenning 

Årets julegrantenning med påfølgende servering 

av gløgg og pepperkaker i 

Miljøhuset blir Torsdag 30.November. 

Nærmere invitasjon kommer! 

Kontaktinfo styret: 

Mail: post@starrmyra.no 

Tone (Styreleder): 99 03 31 47 

Ole Ivar (nestleder):  94 14 25 50 

Trine(styremeldem): 95 20 07 42 

Ann Judith (styremedlem): 41 31 85 33 

Hans Tore (styremedlem): 99 39 00 54 

Uteleiansvarlig Miljøuset: 

Janne: 47288428,  

mail: janne.29@hotmail.com 

Styrets medlemmer kan kontaktes på hverdager mellom 

klokken 17:00 og 21:00 (mandag til torsdag). Unntak finnes 

selvfølgelig.  Henvendelser per e-post er å foretrekke. 

Styret ønsker alle en fin høst  videre! 


