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Kjære beboer i Sandbekkåsen Borettslag 
 
 
Vedrørende budsjett og husleie/felleskostnader 2019 
 
Styret har behandlet og vedtatt budsjettet for 2019. 
 
Borettslaget har de siste årene hatt liten økning i felleskostnadene siden renten har vært lav, 
og de faste kostnadene har hatt liten økning. 
 
Styret ser at borettslagets faste utgifter den siste tiden øker, samtidig som renten på vårt lån 
ser ut til å øke. Dette medfører at handlingsrommet for styret har blitt lite for planlagte 
utskiftninger og vedlikehold. 
Kommunale utgifter har økt med 38% siden 2013. Strømutgiftene har økt, men varierer med 
vintrene. For øvrig har kostnadene økt på forretningsførerhonorar, forsikringer, kabel-tv og 
bredbånd for å nevne noen poster. 
 
Samtidig minker våre renteutgifter i takt med nedbetaling av vårt lån, men kan øke med økt 
rente. 
 
For å møte de økte kostnader, samtidig som vedlikeholdsbehovet øker, ser dessverre styret det 
nødvendig med en mindre justering av felleskostnadene for neste år. 
 
Vedlikehold som er under planlegging er bytte av terrassebord på terrassene, bytte av 
varmtvannsbereder, utbedring av vannlekkasjer, bytte av garasjeporter under blokkene etc. 
 
Økningen for 2019 blir på ca 6% og vil tilsvare ca 200,- kr ekstra pr mnd for A-leilighetene 
og ca 340,- for B-F leilighetene. Økningen vil gjelde fra 1.1.2019. 
 
Er det spørsmål til dette, eller det er ønske om ytterligere informasjon ber styret om at styrets 
mail benyttes. 
 
 
Mvh  
 
Styret Sandbekkåsen BRL 
Kurland 09.11.2018 
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