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Håndtering av hageavfall i 2020 

Styret har besluttet å redusere vaktmesters arbeid med å samle inn hageavfall. 

Fra Mai-September vil vaktmester samle inn hageavfall ca hver 3-4uke. Info om datoer vil bli hengt opp 

på oppslagstavle. 

Det vil i tillegg bli en tilrettelagt plass på grusplassen ved Miljøhuset, der man kan kaste hageavfall.  

Vi minner om at dumping av hageavfall i naturen er forbudt. 

Endringer søppelhenger 2020 

Søppelhengeren har vært en månedlig «gode», som 

alle beboere i borettslaget har nytt godt av i flere år. 

Dette er noe borettslaget har store utgifter i forbindel-

se med. 

Styret har dermed besluttet å redusere antall ganger 

det vil bli tilbud om søppelhenger i borettslaget. For 

2020 vil søppelhenger være et tilbud i Januar, Mars, 

Mai, August, Oktober og Desember.  

Liste over datoer vil bli hengt opp på infotavler. 

For de som har behov for å kaste større mengder søp-

pel utenom disse månedene, er det gratis for privat-

personer å kaste søppel på Heggstadmoen. 

Nye dekodere og rutere til tv/internett 

De som enda ikke har fått nye rutere og 

dekodere, bes ta kontakt med styret. 

Styret og Telenor beklager problemer som 

har oppstått i forbindelse med byttet, tilba-

kemeldingene blir tatt til etterretning.  

Ved problemer med tv-signal eller inter-

nett, ta kontakt med Telenor  

kundeservice: tlf. 915 09000 

Oppbevaring av gjenstander og avfall i fellesareal 

Trappeoppganger er rømningsveier ved brann. Det skal derfor ikke oppbevares avfall, ting, møbler, sko osv i felles-

areal og trappeoppganger i blokk. Ved en eventuell brann er dette noe som kan være til hinder.   

Sykler skal i sykkelbod, vogner i vognbod. Søppel skal ikke oppbevares i fellesboder.  Ting som oppbevares i felles-

boder skal være merket med navn. 

Alle beboer i blokk bes ta ansvar for sine ting og ta en opprydding.   



-Styret- 

-Starrmyra borettslag- 

 Ny ansvarlig for utleie av Miljøhuset. 

Fra 1.Januar 2020 vil ny ansvarlig for 

utleie av Miljøhuset være styremedlem 

Ann Judit Sivertsen. 

Tlf.41 31 85 33 

Mail: alfesiv@online.no 

Borettslagets nettside: 

Borettslaget har egen nettside,  

starrmyra.no, der kan man finne mye 

nyttig informasjon. 

Julegrantenning 

Styret ønsker velkommen til julegrantenning Tirsdag 3.Desember kl.17.00. (ved enden av Starrmyra 14). 

Påfølgende juleverksted, servering av gløgg og pepperkaker i Miljøhuset. 

Kontaktinfo styret: 

Mail: post@starmyra.no 

Styreleder: 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 

Styrets medlemmer kan kontaktes på hverdager, 
Mandag-Torsdag, kl.1700-20-00. Unntak, som 
haster finnes selvfølgelig, men vanlige spørsmål 
og henvendelser kan vente til neste virkedag. 
Henvendelser skal  fortrinnsvis skje skriftlig, pr 
mail eller brev. Unntak finnes.   

Vi ønsker alle små og store ei fin førjulstid 


