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Oppgradering av uteområdet til Miljøhuset 

I løpet av våren vil TBT sette i gang med noen små 

oppgradering av uteområdet til Miljøhuset. 

Dette innebærer å anlegge plen utenfor terasse, 

trapp fra terasse og ned på ny plen, og olje/beise 

terasse.  

Nedgravde avfallscontainere 

Arbeidet med prosjektet går fremover, det er 

noen småjusteringer som må til for at 

kommunen godkjenner. Vi håper prosjektet vil 

kunne ferdigstilles i løpet av våren.  

Generalforsamling 

Generalforsamling er berammet til 13.Mai kl.18.00 i Miljøhuset. Innkalling kommer nærmere. 

I forhold til smitte og forhåndsregler fra FHI, forholder oss foreløpig til at dette kan gjennomføres som 

planlagt, men vi ser an situasjonen og evt nye retningslinjer  når det nærmer seg. 

Om det skulle bli aktuelt med en utsettelse, vil styret gå ut med egen informasjon om dette. 

Håndtering av hageavfall i 2020 

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. Skilt blir satt 

opp.  

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



-Styret- 

-Starrmyra borettslag- 

Renhold blokk 

Vi har ukentlig vask av fellesarealene i blokk, som utføres av renholdere. Av og til blir det veldig fort skittent 

etter at renholder har vært her. 

Spesielt ved bløtt og grisete vær kan det være lett å dra med seg ekstra sand og lort inn i gangene. Vi 

oppfordrer alle til å bidra til å holde det rent og ryddig, så tørk gjerne over gulvet etter deg selv, dine barn, eller 

dine hunder.  

Borettslagets nettside: 

Borettslaget har egen nettside,  

starrmyra.no, der kan man finne mye nyttig informasjon. 

Vi oppdaterer denne siden jevnlig. 

 

Vårdugnad: 

Foreløpig er dato for felles vårdugnad satt til 7.Mai.  

Med tanke på coronasmitte og restiriksjoner i forbindelse med dette, vil vi vurdere nærmere om det vil la 

seg gjennomføre eller om vi evt må finne en annen løsning. Oppslag og info vil komme på infotavler og 

starrmyra.no når det nærmer seg.  

Avfallshenger 

Avfallshenger i Mars er kansellert pga restriksjoner i forbindelse med Coronasmitte, og 

hvordan dette blir fremover vet vi ikke.  

Vi oppfordrer alle som har noe avfall, som var tiltenkt kastet i hengeren, til å frakte dette 

selv til Heggstadmoen gjenvinningsstasjon. Mye er gratis å kaste for privatpersoner, og om 

man har behov for tilhenger er det mange som leier ut dette, blant annet Shell Rosten. 

poat@starrmyra.no 


