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Vann og elsjekk 

Alle som har fått gjennomført vann og elsjekk, 

skal nå ha fått kontrollskjema. Husk å utføre 

evt tiltak og lever inn  skjema til styreleder 

eller TOBB. 

Kjøring/parkering ved Miljøhuset 

Kjøring til og fra Miljøhuset er, som i resten av borettslaget, kun tillatt for bringing av varer, tje-

nester og mennesker med nedsatt bevegelighet. Ved barnebursdager er det fint om de inviterte 

barna settes av i rundkjøring for å unngå mye kjøring i tunet. 

Det er ikke tillatt å parkerer der med mindre man har behov for det pga av bevegelighet.  

Parkering skal skje på garasjetak eller på egen plass. 

Vi oppfordrer alle som leier Miljøhuset om å informere sine gjester om borettslagets regler for 

kjøring og parkering. 

Bruk av fellesboder blokk 

Vi oppfordrer alle i blokk til å ta en opprydning av 

sine ting i fellesbodene. Bod i 1.etg er  

forbehold barnevogner. Sykler skal oppbevares i 

sykkelbod ute. 

Maling til balkonger blokk 

Ved behov for maling til balkong og rekkverk i 

blokk, ta kontakt med styret så vil dere få utdelt 

dette. 

Måser i borettslaget 

Da er våren i anmarsj og med den følger  

måsene. Ikke legg ut brød eller annen mat til 

måsene. 

Måseskremmere vil bli satt opp av vaktmester 

når takene er tørre og fri for snø og is, og at 

vaktmester mener det er forsvarlig å gå opp 

på takene. Det vil også bli fjernet reir som er 

påbegynt. 

Gjerder 

Det vil i år bli satt opp nytt gjerde rundt deler av leke-

plass v/nr16, og på bakside av nr.79-71.  

Styret ønsker at alle som skal sette opp egne gjerder 

fremover følger stilen på det nye gjerdet v/nr.79. 



Dugnad 

Årets vårdugnad vil bli gjennomført Mandag 29.04. kl.17.00.  

Det serveres pølser, brus og kaffe i Miljøhuset. 

Ta med arbeidsinnsats og godt humør, og møt opp ved  

boden v/nr 8 for å hente utstyr. 

Vi håper snø og is har forsvunnet så vi får  

gjennomført dugnad. 

 

Nyttig informasjon: 

Ved vannlekkasjer, tilbakeslag, tett avløp osv. er det 

beboers ansvar å få stoppet lekkasjen/åpnet avløp 

så fort som mulig. Om du ikke får gjort dette selv, 

ring rørlegger. Avklaring i forhold til om det vil være 

en forsikringssak vil avgjøres i etterkant. 

Vakttelefon K.Lund: 970 40 840. 

Andre nyttige telefonnummer: 

Mistet husnøkkel: ring vaktselskap: 916 45 956 

Ekstra husnøkkel kan bestilles på: TOBB.no eller 

tlf.73831500  

-Styret- 

-Starrmyra borettslag- 

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

Tv og internett 

Leverandør av kabel-tv og internett i borettslaget er  

Telenor. Ved problemer med for eksempel tv-signal og 

internettforbindelse kontakt  kundeservice: 915 09000 

eller se  hjelpeside på nett:  

telenor.no. 

Nye beboere  må registrere seg på kundeservice for 

å få tilgang til T-we appen, min side og andre  

fordeler. 

HUSK! 

Generalforsamling 08.Mai kl.18.00 i Miljøhuset 

Henvendelse til styret 

Styret ønsker i hovedsak at all henvendelse 

til styret skal foregå skriftlig, helst på mail til: 

post@starrmyra.no.  

Da det blir lettere for styret å holde oversikt 

og ha oppfølging på saker. 


