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StarrmyraNytt 

Nedgravde avfallscontainere 

Det jobbes videre med prosjektet, anbudsrunder 

er ennå ikke ferdig, men vi håper at dette er 

klart om ikke veldig lenge.  

Vi har dessverre ikke noe konkret tidsperspektiv 

enda, men prosjektansvarlig fra TOBB, mener 

prosjektet skal kunne gjennomføres i løpet av 

høsten.  

Gjerder 

Ved bytte/oppsetting  av gjerder er det 

ønskelig 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 

Frivillighetssentralen har startet opp igjen, med  

Tiller treff for seniorer i Miljøhuset. 

Tirsdager kl.11.00-ca.kl.12.00– lett gåtur 

Kl.12.00-13-30– kaffe og vaffel (40kr). 

 

Mistet nøkkel/låst deg ute: 

Ring NOKAS, de har hovednøkkel 

og kan åpne døra di.  Kostnader 

for dette dekkes av andelseier. 

Om man trenger ny nøkkel/flere 

nøkler kan dette bestilles på 

TOBB.no, dette er en kostnad som 

også dekkes av andelseier. 

Tlf. NOKAS: 916 45 956  

HØSTDUGNAD 

Vi vil i år gjennomføre en høstdugnad i borettslaget, 

dette for å få opp det meste av løv og rask rundt oss. Vi 

vil da få det litt finere rundt oss resten av høsten og i vin-

ter, og det vil bli mindre å ta opp når  

våren kommer. Dette vil gjennomføres i midten/slutten 

av Oktober, nærmere informasjon vil bli hengt opp på 

infotavler. 

Nye dekodere og rutere til tv/internett 

Borettslaget skal i løpet av høsten bytte deko-

dere og rutere til tv og internett. Nærmere 

info vil komme. 



-Styret- 

-Starrmyra borettslag- 

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

Bilkjøring i tun 

Vi får stadig tilbakemelding om at det kjøres mye i tunene, og at det kjøres i høy hastighet. Det er mange barn 

og vokse ute i tunene våre, og det kan fort oppstå en farlig situasjon, vi ønsker ikke noen ulykker i vårt boretts-

lag.  

Vi minner om at bilkjøring i tun kun er for nødvendig tilbring av varer eller tjenester, og at det da skal kjøres i 

gangfart. Om dette ikke bedrer seg, må styret se på andre muligheter for å få begrenset kjøringen. 

El-bil Parkering 

Vi har nå fått satt opp den siste el-bil stasjonen, som borettslaget investerte i for noen år tilbake. Denne ble ikke 

satt opp tidligere på grunn av at plassering ble en utfordring, og at vi ikke har hatt så stor pågang på el-plassene 

tidligere. Vi har nå stor pågang på plassene, og måtte finne en løsning som kunne fungere. Plassering er gjort i sam-

råd med elektriker, der de mente det var mulig å sette den opp, og for å unngå at de med vanlig fast parkerings-

plass skulle bli berørt. Vi har pr i dag leid ut alle elbil plassene, også de nye. Nye søknader på leie av plass, sendes 

til post@starrmyra.no. Dette gjelder også om man ønsker å installere elbil-lader på egen plass i garasje. 

Henvendelser til styret: 

Henvendelser til styret, skal i all hovedsak 

være skriftlig, enten på mail til 

post@starrmyra.no, eller pr. brev. Brev kan 

legges i postkasse til  

Per Harald Lillesul, Starrmyra 14 eller til 

noen andre styremedlemmer.  

Spørsmål som haster, kan taes på telefon. 

Men alle saker som skal styrebehandles må 

være skriftlig.  

Borettslagets nettside: 

Borettslaget har egen nettside,  

starrmyra.no, 

 der kan man finne mye nyttig informasjon. 

Stenging av utvendig vannkraner 

Det begynner å bli kaldere ute, og frost-

nettene er ikke langt unna. Minner om at 

alle, som har utekraner, må stenge disse, 

for å unngå frostsprengning av rør. 

Vaktmester stenger vannet i blokkene og på 

vaskeplass. 


