
 Dugnad høst-2020 
 

Sandbekkåsen Borettslag 
 

www.sandbekkaasen.no 

 
 
HØSTDUGNAD 16. SEPTEMBER 2020 kl. 17.30 
 
Høstens dugnad gjennomføres onsdag 16.september 2020, klokken 17.30. Vi 
møtes oppe ved toppen med servering av pølser og drikke. 
 
Container bestilles og det kan kastes både søppel og hageavfall.  
NB: Det er ikke lov å kaste spesialavfall, sånn som el-artikler, maling mm i 
containeren. 
 
Oppgaver:  

• Rydding i områder – rake løv 
• Rense sluk på taket i F leiligheter 
• Rengjøre betongklosser ved P-plass nede ved Sandbekken 
• Evt andre ting 

 
Dugnaden avsluttes med kaffe. 
 
Velkommen                                           
 
 
VIKTIG INFO:  

o I forbindelse med befaring av terrasser ble det avdekket en del som 
gjør at vi må planlegge en utbedring. Vi kommer til å engasjere en 
konsulent til å utrede hva som bør gjøres.  

o De av dere som har fjernkontroll for portåpner til fellesgarasjen 
som ikke virker, men som lyser rødt når man trykker på knappen  – 
ta kontakt med styret for å få hjelp til å programmere 
fjernkontrollen på nytt. Vi ønsker ikke at dette gjøres av den 
enkelte beboer. Dette på grunn av at om dette gjøres feil, dekodes 
alle fjernkontrollene til fellesgarasjen, og alle må programmeres på 
nytt. 
 

 
 
Følg med på vår hjemmeside: www.sandbekkaasen.no 
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