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Info fra Styret 

Styret har etablert ei Facebookside, «infoside—Starrmyra Borettslag», for lettere å kunne gi ut informasjon fortlø-

pende.  

På hjemmesiden, Starrmyra.no, ligger det mye informasjon om diverse som gjelder i borettslaget og under fanen 

«oppslagstavle» ligger fortløpende info, i tillegg bruker vi fremdeles infotavler og leverer info i postkassene. 

Av og til, ved saker som haster, vil vi også kontakte beboere på telefon, sms eller mail, til de vi har kontaktinfo til. 

 

Ønsker man kontakt med styret er mail å foretrekke: post@starrmyra.no 

Men om man ikke har mail eller har saker som haster er styrets telefonnummer som følger: 

Styreleder, Erlend Nordbotten: 97690453 

Nestleder, Tone-Marie Eidem: 99033147 

Styremedlem, Ann Judith Sivertsen:41318533 

Styremedlem, Ole Ivar Nydal:94142550 

Styremedlem, Ida Rosén:97646267 

 

Miljøgruppe  

I løpet av året har borettslaget fått etablert ei Miljøgruppe, dette er en engasjert gjeng, som ønsker å bidra til et 

godt bomiljø i borettslaget. 

De er allerede godt i gang, og har gjennomført flere fine arrangementer.   

Dette er noe som har manglet i borettslaget i en god del år, vi håper mange vil benytte seg av tilbudet og får glede 

av arrangementene de organiserer.  

Arrangement vil bli annonsert på infotavler og Facebook.  
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-Styret Starrmyra borettslag- 

Søppelhåndtering i jula 

Av erfaring vet vi at avfallsbeholderne ofte blir veldig fulle i jula. Dette kommer av at det er mer avfall og sjeldnere 

tømming i julehøytiden.  

Styret ber om at man ved fulle beholdere oppbevarer avfall som for eksempel papp, julepapir og plast i sin egen 

bod til etter nyttår.  

IKKE  sett igjen avfall ved beholderne om beholderne er fulle eller man ikke får åpnet.  Da må man evt sjekke om 

andre beholdere har plass (vi har returpunkt både ved rundkjøringa og ved innkjøringa til borettslaget) eller ta med 

søpla hjem. Dette gjelder hele året. 

Fremdrift ladeanlegg 

Info fra Elaway er at alle parkeringsplasser skal være gjort klar til installasjon av elbillader før jul. 

Ladeabonement kan bestilles på: 

https://elaway.io/ladeabonnement-elbil/boligportal/ 

Når ladeanlegget er installert, vil fysisk montering av ladestasjon normalt bli gjort i løpet av 10 dager*.*Grunnet glo-
bal komponentmangel kan det i perioder være lengre leveringstid). 
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