
Starrmyra Borettslag 

 
Nr.3 2020 

StarrmyraNytt 

Nedgravde avfallscontainere 

Vi beklager at dette har tatt mye lengre tid enn først estimert, men det skal nå endelig være klart for å igangsette 

prosjektet og entreprenør vil begynne å rigge seg opp i uke 41. De vil jobbe rundt de to områdene for de nye av-

fallscontainerne, (ved rundkjøring og ved nr.1), og de vil ha riggområde ved miljøhuset.  

Arbeidet er forventet å ta en måneds tid. Mer info, se eget infoskriv. 

Det vil også komme nærmere info angående bruken av avfallspunktene.  

Parkering garasjetak 

Styret har i de siste månedene prøvd å følge opp parkeringsproblemene på garasjetaket, noen av tiltakene som 

har vært gjort er å kontrollere ulovlig parkering av biler, campingvogner, hengere osv, for å gi pålegg til eier om 

fjerning. Dessverre ser vi og får vi tilbakemelding om at det fremdeles er et problem, og nye campingvogner, 

hengere osv kommer til ikke lenge etter at vi har vært å kontrollert. 

Vi kommer til å fortsette å ta noen kontroller, og de som står parkert ulovlig og ikke blir fjernet etter pålegg om 

dette, vil bli tauet bort.  

Dette er et veldig tidkrevende tiltak og vi ser at det i lengden har lite hensikt. Styret ser nå på muligheter for andre 

tiltak. 

Et annet tiltak styret vurderer om det ikke blir noen bedring, er å inngå avtale med parkeringsaktører med mulig-

het for oblat/app styring av parkeringen, for å hjelpe oss å håndheve parkeringsbestemmelsene i borettslaget. 

Dette vil koste borettslaget en del penger, men dette er et problem, som er vanskelig å få bort, og da kan dette 

være en løsning. Vi følger opp saken videre og  dette vil i tilfelle bli en  sak for generalforsamling.  

 

Vi minner alle, både nye og gamle beboere, om å sette seg inn i borettslagets regler og vedtekter. Der fremgår det 

for eksempel at alle skal parkere bilen sin på sin egen parkeringsplass. Om man har to biler kan den ene stå på 

gjesteparkering. Det er ikke tillatt å parker bobiler, campingvogner, tilhengere og avskiltede biler på gjesteparke-

ring. Vedtekter og husordensregler ligger i sin helhet på Starrmyra.no. 



-Styret- 

-Starrmyra borettslag- 

TV/Internett 

Ved problemer med tv signal og internett 

kontakt Telenor kundeservice. 

kundeservice Telenor: 91509000 

Miljøhuset 

Miljøhuset vil i utgangspunktet være stengt for utleie ut 2020, dette med tanke på covid-19 og smittevern. 

Bom ved innkjøring til tun 

Styret har over lengre tid, gått ut med mange oppfordringer om å kutte unødvendig kjøring i tun, og om å senke 

farten. Dessverre er dette fremdeles et problem, dermed har styret nå bestemt at et tiltak for å prøve å reduserer 

kjøring og fart er å sette opp bom ved innkjøringene til tunene.  

Vi oppfordrer igjen om å kutte unødvendig kjøring, og senke farten de gangene man må inn i tunet med bil. Vi min-

ner om at tunene ikke er en parkeringsplass, og at det er mange barn som leker rundt omkring.  

mail: post@starrmyra.no            Hjemmeside: Starrmyra.no 

Anonyme og usaklige klager 

Styret har i den siste tiden fått flere anonyme klager på styret, som er både usaklig og trakasserende. Vi mottar 

også en del muntlige, usaklige og til dels trakasserende «klager». Styret tar sterk avstand fra all trakassering  og 

trusler, om det så skal være mot styret, styremedlemmer, andre beboere, vaktmester, andre aktører som utfører 

arbeid i borettslaget osv. Vi vil se alvorlig på dette og behandle det etter gjeldene Norske lover. 

Har man en klage på styret, andre beboere, vaktmester osv, skal denne være konstruktiv og saklig. Den skal frem-

bringes skriftlig til styret, og den skal være underskrevet. Anonyme klager vil ikke bli behandlet.  

Starrmyra.no 

På hjemmesiden vår finner dere 

mange nyttige opplysninger, som 

for eksempel vedtekter,   

husordensregler. 

Stenge vannkran 

Alle rekkehusbeboere må 

huske å stenge utekran før 

frosten kommer.  


