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Rehabilitering av balkonger på blokk 

TBT har beregnet at arbeidet vil starte i uke 26, de vil i 

første omgang ta alt av betongarbeid. Når de er ferdig 

med dette vil de ta en runde på det treverket som evt 

må byttes, skrapes og males. 

Nærmere info vil komme til de beboerne det gjelder. 

Olje og maling 

De som trenger blank treolje til originale  

utvendige trapper og terasser eller maling til  

overflater, som borettslaget har ansvar for, kan få 

utdelt dette ved henvendelse til styret.  

Bruk av vaskeplass 

Slangen skal kun brukes på vaskeplassen, ikke spyl 

over kanten til parkering, da det spruter skitt og 

såpe på bilene som står parkert. 

Nøkler til vakseplass: 

Vi har en vaskeplass som passer til blokk-nøkkel og 

en vakseplass som passer til  

rekkehusnøkkel.  

 

Parkering i tun og utenfor blokk 

Kjøring i tun  skal kun skje om det er nødvendig. Og om man må inn i 

tunet med bil, kjør forsiktig, barn leker. Parkering skal skje på egne 

parkeringsplasser eller gjesteparkering. Opplys gjester om kjøre- og 

parkeringsreglene i borettslaget.  

Vann og El-sjekk 

Til høsten vil det bli gjennomført en ny vann og el-sjekk av alle bo-

enheter.  Dette er noe forsikringen vår krever, for at vi skal beholde 

den bonusen vi har i dag. Nærmere informasjon kommer. 

Måseskremmere 

På generalforsamling ble det bestemt at vi 

skulle prøve ut noen flere måseskremmere, 

deriblant på blokk. Dette er bestilt og vil bli 

montert av TBT når de har mulighet. 

Ta hensyn til hverandre. 

Vi ønsker å minne alle på å ta hensyn til hverandre. 

Det være seg sigarettrøyking og grilling på balkongen,  

plenklipping, bilkjøring i tun, høye lyder/musikk sent på kveld/

tidlig morgen, holde inngangsdører i blokk lukket, dyrehold, 

osv. 



Styret og andre kontaktpersoner 

Vi takker Trine Lervik for god innsats i styret, Kirsti Klokkerhaug og Harry Kallar for god innsats i  

valgkomiteèn. Vi ønsker Erlend Nordbotten velkommen i styret, Roar Iversen og Inger Breivoll velkommen til  

valgkomiteèn. 

Styret:     

Epost: post@starrmyra.no                                                                                      

Tone-Marie Eidem: leder, tlf.99033147 

Ole Ivar Nydal: nestleder, tlf. 94142550 

Ann Judith Sivertsen: rekkehuskontakt tlf.41318533 

Hans Tore Malum: blokkontakt, tlf.99390054 

Erlend Nordbotten: tlf.97690453 

 

Styrets medlemmer kan kontaktes Mandag-Torsdag mellom kl.17-21, styreleder kan i tillegg kontaktes Mandag-Onsdag  

kl.10-14, Unntak finnes. Henvendelser pr. epost er å foretrekke. 

Dugnad 

Takk for god innsats til alle som bidro i  

forbindelse med dugnaden. 

I forbindelse med dugnaden fikk vi også hjelp av  

frivillighetssentralen, der flere av våre egne  

beboere også bidro, de ryddet rundt miljøhuset, 

vasket kjøkken, kjøpte og hengte opp nye gardi-

ner, kjøpte puter til sofa og blomster, som de 

plantet i bedet.   

 

Søppelhåndtering 

Vær så snill å kast søppel i conatinere, ikke sett det siden av. Det 

blir grisete, lukter vondt og tiltrekker seg uønskede fugler og  

skadedyr. 

Vi har avfallshenger en gang i måneden, da kan større ting, som 

møbler og diverse kastes, dette er som regel siste Mandag i måne-

den.  Hageavfall skal ikke dumpes i skogkanten langs gangveien. 

Dette er kommunens eiendom og  dumping av masse og hageavfall 

på kommunens friareal er ulovlig. Da dette blant annet kan føre 

med seg skadedyr og uønskede vekster i naturen. Vaktmester hen-

ter hageavfall annenhver Mandag. Samle hageavfallet i sekker og 

sett det utenfor din bolig. Evt lever det gratis på Heggstadmoen.  

-Styret- 

-Starrmyra borettslag- 

Mail styret:  post@starrmyra.no         Utleie  Miljøhuset: janne.29@hotmail.com  eller tlf. 47 28 84 28.  

          Utleieansvarlig av Miljøhuset: 

Janne Pettersen, janne.29@hotmail.com  eller  

tlf. 47 28 84 28. 

Valgkomitè:  

Reidar Arntsen, Roar Iversen og Inger Breivoll 

Vi ønsker dere alle en riktig god sommer 


