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Sandbekkåsen Borettslag 
 

www.sandbekkaasen.no 

Hei alle sammen.  
 
Her er navn og roller i det nye styre:  
Tor Sannes, leder 
Eva Lunner, nestleder 
Rita Lovise Sannan, sekretær.  
Jon Richardsen, styremedlem 
Sverre Hambro, styremedlem 
Øystein Misje Larsen, varamedlem 
 

                                                      
 

• Lading av El-biler skal kun foregå i fellesgarasjen ved de 6 plassene med 
godkjente ladestasjoner for el-biler. Lading skal ikke foregå i egen 
garasje, da det kan utgjøre en potensiell brannfare og strømforbruket 
belastes fellesskapet. Er det behov for lading av el-bil, ta kontakt med 
styre for å inngå kontrakt. 

• Husk å bytte batterier i røykvarslere 
• Fellesutgiftene vil øke med 5 % - fra 1. juli 2020. Dette som følge av store 

økninger av kommunale avgifter, samt generell prisøkning fra våre 
underleverandører.  

• Fint om de av dere som eier henger parkert nede ved bekken, melder ifra 
på mail til styre. Vi har mistanke om at andre på Kurland setter henger 
her, og opptar plass. Frist for å melde ifra, 26 mai.  

 
Mail adr styre: sandbekkaasen.brl@gmail.com 
 
 
Kurland 14. mai 2020 
Styret 
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