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 Motionär: BRF Beckomberga By 

Sammanfattning av motionens yrkande 
Underhåll och fyll på sand i sandlådorna som finns utsatta på området och byt ut de som eventuellt 

är trasiga. 

Styrelsens svar 
Gröna sandlådor finns utsatta på några ställen på samfällighetens mark. När de sattes ut är oklart, 

men det är förmodligen redan vid områdes utveckling. De har inte fyllts på av Svensk Markservice 

sedan de tog över teknisk entreprenad av området. 

Styrelsen har under vintern valt att inte fylla på sandlådorna eftersom vinterunderhållet sköts mycket 

bra av Svensk Markservice, till skillnad från tidigare år. Under vintern har samfällighetens mark varit 

märkbart mycket bättre skött än alla annan mark inom Beckomberga. Svensk Markservice använder 

inte sandlådorna i entreprenadarbetet, utan har sandupplag på annan plats. 

Rent ekonomiskt är uppskattningen att det kostar cirka 10000 kronor att fylla på sandlådorna en 

gång per vinter, samt ytterligare 5000 kr eller mer att ersätta en trasig sandlåda (varav 2500 kr i 

inköpspris) . Med antagandet om en trasig sandlåda per år blir den årliga kostnaden för 

samfälligheten 15000 kronor, motsvarande en avgiftshöjning om 56 kronor per andel.  

Sammanfattning och styrelsens förslag till beslut 
Styrelsens uppfattning är att det inte behövs någon påfyllning av sandlådorna, men tillåter de som 

anser det viktigt med sand i sandlådorna att själva fylla på den eller de sandlådor som man vill 

använda. Styrelsen har förståelse för boende som vill ha sand tillgängligt för eget bruk och ber 

stämman ta beslut om påfyllning skall genomföras eller ej. 

Styrelsen yrkar därför att motionen avslås  i enlighet med ovan sammanfattning , eller 

bifalles med effekt av totalt ändrad debiteringslängd om 15000 kronor. 
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