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Miljøhuset 

Miljøhuset er fremdeles stengt for utleie, men vi vil i utgangspunktet leie ut til konfirmasjoner som er bestilt for 

lenge siden, så lenge smittevernsrestriksjoner tillater det. Det vil da være en utleie pr helg. Vi ser an hvordan vi 

får dette til å fungere med tanke på oppfølgning av smittevern og evt nye restriksjoner, før vi tar en ny vurdering 

på om og  når vi åpner for vanlig utleie igjen. 

Kjøkkenet i Miljøhuset er nå nesten ferdig renovert, det gjenstår noen småting. I tillegg til renovering av kjøkke-

net, som fikk en fuktskade høsten 2020 ser vi også at det er behov for å oppgradere bordene da mange av bor-

dene begynner å bli slitt og ustødig. På grunn av disse oppgraderingene i tillegg til vanlig vedlikehold og utgifter 

vi har på huset ser vi oss nødt til å øke leieprisen. Leieprisen har ikke vært endret siden 2014. Styret har bestemt 

at vi fra 1.Juni vil øke satsen til 800kr. 

Avfallshåndtering  

Avfall skal ikke settes igjen ved avfallsbeholderne. Er beholderen full, må man se om en annen beholder har plass 

eller ta med seg avfallet hjem igjen. Papp må presses sammen og evt deles opp før det kastes. Har man store  

pappesker, elektrisk avfall osv må dette bringes og kastes på gjenvinningsstasjonen på Heggstadmoen. 

Søppel som henstilles ute skaper ikke noe fint miljø, fugler og dyr drar det utover, det lukter og tiltrekker seg  

skadedyr. 

Vi har to områder med avfallsbeholdere, ved innkjøring til borettslaget og ved rundkjøring. Returpunkt for glass 

og metall finnes ved innkjøring til borettslaget. 
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-Styret Starrmyra borettslag- 

Generalforsamling  

Årets generalforsamling er berammet til 25.Mai. 

Innkalling kommer nærmere. Saker må meldes inn 

til styret innen 12.April, se eget infoskriv. 

Det kommer også egen info fra valgkomiteen angå-

ende behov for nye styremedlemmer. 

 

Vårdugnad 

Foreløpig dato for årets vårdugnad er satt til 4.Mai. 

Hvordan årets dugnad vil bli gjennomført er for tidlig 

og si, med tanke på smitte og smittevern. Info kom-

mer på oppslagstavler og hjemmeside når det nær-

mer seg 

Starrmyra.no 

På hjemmesiden vår finnes det mye nyttig info som for eksempel vedtekter, husordensreg-

ler, bestilling av nøkler og mye annet. I tillegg blir det under fanen oppslagstavle lagt ut  

diverse fortløpende info om det som skjer i borettslaget. 

Ladding av elbiler i borettslaget 

Det har kommet en ny lov angående lademuligheter for elbil i borettslag, denne trådde i kraft 01.01.21. 

Denne loven, samt en økning av elbiler i borettslaget, gjør at styret nå jobber med å se på nye løsninger, da 

borettslaget pr i dag ikke oppfyller kravene i loven.  

Dette er noe vi jobber med nå og det vil komme som en sak på årets generalforsamling. 


