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Nedgravde avfallscontainere 

På generalforsamling i år ble det vedtatt at borettslaget skal ordne nedgravde avfallscontainere som fo-

reslått i innkalling til generalforsamling.  

Det er TOBB som prosjekterer for oss, og de har estimert at det meste av prosjektet skal stå ferdig før 

vinteren 2019. Men de må ha litt forbehold i forhold til om det er noen entreprenør som har tid til å ta 

på seg prosjektet nå i høst.  

Først skal skal prosjektet ut på anbudsrunde, før det skal bestemmes hvilken entreprenør vi velger. 

Katter/hunder til besvær 

Vi får mye tilbakemeldinger på at katter i borettslaget bruker bla. naboens hage og sandkassene våre som toa-

lett, og at hunder luftes (og «gjør i fra seg») rundt i borettslaget, på fellesareal der det foregår lek og hygge, bus-

kene og gjerdene til naboen. Dette skaper irritasjoner, men Ingen synes det er så hyggelig å klage på naboens 

katt/hund. Så lenge styret ikke mottar konkrete klager på en spesifikk katt/hund, kan vi ikke gjøre annet enn å 

komme med oppfordringer til alle dyreeiere om å ta hensyn. Mottar vi konkrete klager, vil styret kunne ta det 

videre. 

Vi minner om at alle, som har dyr i borettslaget, skal ha skrevet under på en erklæring om dyrehold. I den erklæ-

ringen står det bla at man har ansvar for at dyret ikke er til sjenanse for andre og at det er båndtvang på både 

katter og hunder.  Erklæringen er å betrakte som en del av borettslagets ordensregler. 

Vi oppfordrer de med katt om gjøre det de kan for å unngå at katten bruker naboens hage etc, som toalett og til 

å inngå dialog med naboene sine om hva man kan gjøre for å bedre forholdene.  

Hundeeiere oppfordres til å bruke skogen og friområdene utenfor borettslaget til å lufte hund. 

Gjerder 

Ved bytte/oppsetting  av gjerder 

ønsker vi at det blir satt opp gjerder i 

samme stil som det nye gjerdet ved 

nr.79-71– Dette for å få et helhetlig 

uttrykk i borettslaget. 

Frivillighetssentralen 

På grunn av sykdom har dessverre Sjetne/Tiller frivil-

lighetssentral ikke noe arrangement i Miljøhuset i tiden 

som kommer. Vi kommer tilbake med informasjon om 

de starter opp igjen ved en senere anledning. 



-Styret- 

-Starrmyra borettslag- 

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

Nytt styre 

Nåværende styre består av: 

Leder: Per Harald Lillesul, tlf.91112232 

Nestleder: Tone-Marie Eidem, tlf.99033147 

Styremedlem: Ole Ivar Nydal, tlf.94142550 

Styremedlem: Ann Judith Sivertsen, tlf.41318533 

Styremedlem: Erlend Nordbotten, tlf.97690453 

Saker til styret skal i all hovedsak sendes skriftlig på mail til 

post@starrmyra.no eller pr. brev.   

De fleste saker må styrebehandles og da må vi ha en skriftlig 

henvendelse. 

Enkle spørsmål eller spørsmål som haster kan taes på tele-

fon mellom kl.17.00-20.00 Mandag-Torsdag.  

Det er ønskelig å holde helger og  helligdager fri for kontakt. 

Styret svarer på mail i løpet av ca 5 virkedager, i ferier kan 

det ta noe lengre tid. 

Bilkjøring  og parkering i tun 

Vi minner om at bilkjøring i tun og til Miljøhuset kun er for nødvendig tilbringing av varer og tjenester. Vær 

med å skap trygge omgivelser for barn som er ute og leker, og kjør rolig når man må inn i tunet med bil, maks 

10km/t. Parkering i tun er ikke tillatt, kun av og pålessing, parkering kan medføre bot eller borttauing. 

Parkering 

Borettslaget har mangel på gjesteparkering, spesielt på sommeren, da ser vi at mange velger å parkere på garasje-

taket i stede for på sin nummererte plass i garasje. Parkering skal skje på nummerert plass i garasje eller på parke-

ringsplass, se ordensreglene. Vi oppfordrer de som har arbeidsbil og har mulighet til å parkere denne på jobb i hel-

gene, til å gjøre det. Hengere, campingvogner, avskiltede biler osv. skal ikke stå parkert på garasjetaket, med mind-

re man har fått godkjent kortidsparkering av dette. 

Månedlig avfallscontainer 

Dette er en tjeneste for kasting av 

større avfall, som  blant annet 

møbler, store pappesker, ødelagte 

leker og andre ting som ikke får 

plass i det vanlige avfallet. 

Det er ikke beregnet for store 

mengder avfall etter oppussing, og 

det skal ikke kastes el-artikler, gips-

plater, impregnert materiale, bil-

dekk, farlig avfall/miljøavfall. 

Man må selv frakte søpla til contai-

ner/henger. Traktor kan i noen få 

tilfeller være behjelpelig med frak-

ting av store møbler, men dette må 

avklares  med styret på forhånd. 

Tidspunkt for container står på 

infotavler. 


