
TILLEGGS INFORMASJON TIL BEBOERE I SØBSTADMYRA 

BORETTSLAG,  HEIMDAL. 
  

Historikk: 
  

Søbstadmyra Borettslag er tilknyttet TOBB og ble bygd av Trondheim 
Kommune i årene 1969-1971.  Borettslaget er lokalisert i flotte omgivelser sør 
for Trondheim. Borettslaget består av totalt 194 leiligheter og ble 
totalrehabilitert i perioden 1991-1992. Tak ble etterisolert i 1996-1997. 
Skifte av garasjeporter, maling av oppganger samt oppgradering av det tidligere 
barnehagetunet ble sluttført i 2011. 
  

Borettslaget ligger sentralt til med kort avstand til Heimdal sentrum og det er 
svært gode bussforbindelser med ATB til andre bydeler samt Trondheim 
sentrum. I umiddelbar nærhet ligger Saupstad Skistadion som er en flott 
inngangsport til Bymarka. I tillegg ligger Husebybadet og andre friområder like 
i nærheten.  
  

Borettslaget sogner til Stabbursmoen skolekrets og skoleveien til barna er trygg 
og lite trafikkert. 
  

Styret: 
  

Styret i Borettslaget holder til i Vaktmestergarasjen, Orrevegen 3. Formann har 
kontortid hver onsdag kl 17-19. Styret har møte annenhver onsdag ( uker med 
partall ) kl 1900-2100 
  

Vaktmester: 
  

Borettslaget har egen vaktmester som treffes på telefon 98215088. 
  

Husleiefond: 
  

Søbstadmyra Borettslag er medlem av boligsamvirkets fond mot husleietap. 
  

 Hjemmeside på internett: 
  

Borettslaget har egen hjemmeside og webadressen er www.søbstadmyra.no. 
Her finnes mye praktisk informasjon for beboere, blant annet nyttige 
telefonnummer og skjemaer for søknad om dyrehold, motorvarmere og garasjer. 
  

Nøkler og hjelp til innlåsing i leiligheter: 
  

Ved behov for ekstra nøkler ta kontakt med TOBB Beboerservice, Krambugata, 
Trondheim. Telefon 73831500. 
  



Andelseiere kan om nødvendig få hjelp til innlåsing i sin leilighet av Securitas 
på døgnåpen telefon 90099385.  Hjelp til innlåsing gis hele døgnet forutsatt at 
andelseier kan legitimere sin eierett. Andelseier må selv bekoste opplåsing. Vi 
gjør oppmerksom på at vaktmester har ingen mulighet til innlåsing. 
  

Vask av fellesareal: 
  

Vask av fellesareal utføres av Dodoi’s Rengjøringsbyrå. 
  

Forsikring: 
  

Borettslagets bygninger er forsikret i IF skadeforsikring. 
  

Felleskostnader: 
  

Søbstadmyra Borettslag følger i all hovedsak konsumprisindeksen. Tillegg for 
kabel-tv/internett og vasking av fellesareal. 
  

TV og internett: 
  

Borettslaget har gunstig avtale med Canal Digital som leverer tv- og 
internettjenester. Abonnementsavgiften betales gjennom felleskostnadene. Ingen 
omregistrerings- og tilknytningsavgift. TV-dekoder  og internett modem tilhører 
leilighet. Mulighet for større internetthastighet og flere tv-kanaler gjennom ulike 
pakker som tilbys av Canal Digital. Kunderservice www.canaldigital.no eller 
telefon 06090. Åpningstider hverdager 08-23, og lørdager 09-20. Borettslagets 
kontaktperson er Tommy Jegtvik som treffes på telefon 47364050. 
  

Vedtekter: 
  

Nye vedtekter vedtatt på generalforsamling 30.05.2006 
  

Garasjer og motorvarmere: 
  

Borettslaget eier 25 frittstående garasjer i rekke samt nærmere 30 
parkeringsplasser med motorvarmere som leies ut til beboere.  Søknadsskjema 
for disse finnes på vår hjemmeside og sendes TOBB, Krambugata 1, 7011  
TRONDHEIM. Søknad kan også leveres styret. 
Både garasjer og motorvarmere tildeles etter ansiennitet.  
  

Ordensregler for garasjer og motorvarmere: 
  

Fremleie eller bytting av garasjer og motorvarmere er ikke tillatt uten styrets 
godkjennelse. 
  

En husstand kan ikke leie mer enn en plass. Biler må alltid parkeres på tildelt 
plass/garasje. Dette pga mangel på parkeringsplasser i borettslaget.  
  



Ledninger til motorvarmere må ikke være strømførende når de ikke er i bruk. 
Ledning kveiles opp slik at den ikke er til hinder for brøyting eller små barn som 
leker. Det skal være jordet ledning og kontakt. Strømuttak i garasjer og 
motorvarmere skal ikke benyttes til reparasjon av kjøretøy.  
Det er leietakers ansvar å påse at garasje eller motorvarmertilkobling ikke blir 
skadet.  
  

Brudd på ordensreglene kan medføre oppsigelse av leieforholdet. 
  

Garasjer og motorvarmere følger ikke leiligheten og oppsigelse må skje skriftlig 
til TOBB eller styret. 
 


