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Kjære beboere 
 
Varsel om økning av felleskostnader med 6% fra 1.januar 2021 på grunn 
av renovering av membrandekke på terrasser og terrasselemmer. 
 
Sandbekkåsen BRL er et flott borettslag, med fantastisk beliggenhet i et 
populært boligområde, men vi har også våre utfordringer.  
 
Det har gjennom flere år vært utfordringer med lekkasjer fra terrasser ned i 
underliggende leiligheter. Bare det siste året er det utført større eller mindre 
utbedringer i forbindelse med vannlekkasjer fra terrasser ned i underliggende 
leilighet, samt at det nå i november er meldt inn enda et tilfelle.  
 
Befaringen som ble gjennomført av representanter fra styret på alle terrassene 
juni i år, ble det avdekket vannansamling mellom membranlag 1 og 2 ved syv 
(7) terrasser. Som strakstiltak har vi fått fagfolk til å skjære mindre hull i det 
øverste membranlaget nær sluk, for å lette på trykket og lede vann til sluk. Det 
viser seg at det øverste laget membran ikke er tilstrekkelig fagmessig utført.  
 
Vi har fått utarbeidet en tilstandsrapport utført av firmaet Tak og Fasade 
Forvaltning AS (TFF) ved Jørn Therkelsen. 
Denne tilstandsrapporten ligger nå tilgjengelig på vår hjemmeside: 
WWW.sandbekkaasen.no 
  
Styret jobber nå frem mot generalforsamling 2021, der vi vil legge frem forslag 
til renovering av membrandekket på 50 terrasser (ikke A-leilighetene, som ble 
utbedret under rehabiliteringen rundt 2009), samt skifte ut terrasselemmer på 
alle 60 terrasser. Vi vil også sjekke kostnader ved å renovere membrandekket på 
takene til alle F-leiligheter samtidig, men ut fra tilstandsrapporten fra TFF er 
tilstanden her god og det er ikke behov for renovering her på flere år.  
 
Styret har engasjert TFF v/Jørn Therkelsen til å utarbeide og beskrive 
prisforespørsel tilpasset vår bygningsmasse mest mulig presis og detaljert, med 
ulike løsninger. Dette vil gi oss det beste utgangspunktet for å innhente de beste 
priser uten at det går på bekostning av kvalitet. Det vil bli forespurt minimum tre 
(3) utvalgte entreprenører. 
 
 
 
 
 

http://www.sandbekkaasen.no/
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Styret jobber ut fra følgende alternativer: 
 

1) Fjerne blomsterkassene og erstatte dette med rekkverk montert oppe på 
gesims fra skillevegg til nabo og helt rundt og bort til yttervegg stue. 
Skillevegg mot nabo forlenges til nytt rekkverk i front. Eksisterende 
rekkverk fra stuevegg til blomsterkasse fjernes. 
 

2) Bevare alt som det er i dag, men bytte membran. Må da fjerne 
blomsterkasse og rekkverk ved yttervegg stue mens ny membran legges, 
og sette dette tilbake på plass. 

 
Rekkverk:  
- Sjekker mulighet for både rekkverk av heldekkende panelbord med kledning 
på begge sider (tilsvarende slik rekkverk og skillevegg er i dag) 
 
Alternativt: 
- Glassrekkverk i front. 
 
Terrasselemmer/hele terrassebord: 
 -Terrasselemmer tilsvarende eksisterende, men noe mindre størrelse og        
bedre kvalitet på materialvalg.  
- Vi sjekker også mulighet og for hele terrassebord, med lem ved sluk.                  

 
Innspill fra beboere: 
Skulle det være noen som har andre innspill, ønsker vi dette sendt via styremail: 
Sandbekkaasen.brl@gmail.com 
 
Frist: Forslag må være innlevert innen fredag 12. desember. 
 
Borettslaget har de siste årene gjennomført en rekke renoveringer/utbedringer, 
blant annet fornyelse av frittstående garasjer, nye garasjeporter til øvrige 
garasjer, lagt nytt asfaltdekke, etablert siloer for renovasjon, byttet ut 
varmtvannsberedere i alle leiligheter og fornyet utvendig trapp i Sandbekkfaret 
20.  
 
Styret mener tiden for renovering av terrassene bør/må settes i gang snarest 
mulig våren/sommeren 2021. Som nevnt jobber styret i samarbeid med TFF med 
å utarbeide og beskrive prisforespørsel for å innhente pristilbud for legge frem 
forslag til løsninger og kostnader, for generalforsamlingen. Vi har ikke fått noen 
til å gi oss et estimat, men styret stipulerer at dette vil kunne koste rundt           
kr. 10 000 000,- inkl. mva. pluss eventuelt tak ene på F-leilighetene. 
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Som nevnt over er det de siste årene utført flere større renoveringer/utbedringer 
av bygningsmassen og infrastrukturen i vårt borettslag, som er finansiert av 
oppsparte midler og opptak av nytt lån i 2018, uten at felleskostnadene er justert 
opp mer enn for å dekke de løpende prisstigningene i årene som har vært. Styret 
ser seg nå nødt til å justere opp felleskostnader med 6% fra 1. januar 2021, for å 
forberede oss til å håndtere økning av avdrag og rentekostnader ved 
refinansiering av våre lån for å dekke kostnader for renovering av våre terrasser 
og eventuelt takene over F-leilighetene (som mest sannsynlig bør utsettes til et 
senere tidspunkt). Hva de faktiske kostnader vet vi ikke nok om ennå, og om 
felleskostnader justeres opp eller ned etter endt renovering må styret komme 
tilbake til.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurland 24. november 2020 /Styret 
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