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Rehabilitering av balkonger på blokk 

I fjor ble det gjennomført en inspeksjon av alle 

balkonger på blokk, og den viste at balkongene 

var i gjennomgående god stand, men at noe be-

tong og enkelte rekkverk må rehabiliteres noe. 

Dette arbeidet skal gjøres av TBT. Tidspunkt er 

ikke fastsatt, men betongarbeidet krever en viss 

temperatur, så vi må vente til det blir varmere i 

været. Det vil gå ut informasjon til alle beboere i 

blokk i forkant.  

Rens av ventilasjonssystem og avløp 

I uke 24 og 25 kommer PowerClean for å utføre  

Rens av ventilasjonssystem og avløp i alle leilighe-

ter i borettslaget. Nærmere informasjon og frem-

driftsplan vil bli utdelt til hver enkelt beboer. 

Parkering 

Erfaring viser at en del velger å bruke gjesteparke-

ringen istede for å parkere bilen sin på sin egen 

tildelte plass, spesielt på sommeren, vi ber om at 

alle bruker sin egen p-plass, så vi ikke tar opp  

flere gjesteparkeringsplasser enn nødvendig. Har 

man flere biler kan man bruke gjesteparkeringen. 

Dette står også i husordensreglene til borettslaget. 

Oppmerking av parkeringsplasser 

Alle p-plasser  skal merkes opp på nytt i løpet 

av våren. Hvis været tillater det, vil det bli gjort 

fortløpende etter at TBT har spyling av p-

plassene.  

Baldakiner rekkehus 

Baldakinene på de resterende rekkehusene 

vil bli ferdigstilt i løpet av året. TBT tar det-

te arbeidet ved tid og anledning. 

Lekehus 

TBT har bygget et lite lekehus, som midlertidig står på på 

den stor nye plena v/nr. 2 og 4.  

Det skal   flyttes til lekeplassen v/nr.16 når snøen har for-

svunnet. Det er bare å begynne ta i bruk huset der det står 

nå. 



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. 

Måser, kråker og søppel 

Vi har til stadighet problemer med måser og kråker i  

borettslaget. Vi jobber med tiltak som kan bedre situasjonen.  

Det er viktig at vi IKKE mater fuglene og at vi sørger for at 

søppel blir kastet i avfallscontainer. Søppel skal IKKE settes 

ved containeren. 

Åpning av vaskeplass 

Vaskeplassen vil bli åpnet 

når det ikke lenger er fare 

for nattefrost. 

 

 

Informasjon om Starrmyra 

Diverse info om borettslaget som for eksempel 

 vedtekter, husordensregler, diverse skjema og kontakt-

informasjon finnes på Starrmyra.no. 

Dugnad 

Årets dugnad er satt til 2.Mai kl.17.00, vi håper 

snøen har smeltet til da, så vi kan gjennomføre 

dugnad som planlagt. Vi håper å se mange be-

boere. 

Oppslag vil komme når det nærmer seg.  

Ytterdører i blokk 

Vi minner om at ytterdørene i blokk alltid 

skal være lukket 
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