
Förslag till utökning av parkeringsplatser 

När Skogsbärens SFF skapades anlades en parkering per hushåll i kvarter 1 – 5, totalt 101 

parkeringar. Därefter har bilarna blivit bredare och anläggningen för sopor på Blåbärsvägen har 

skapats vilket medfört att det nu i praktiken endast är kvarter 1 och 5 som har utrymmer för en 

parkering per hushåll eller mer. Kvarter 2 – 4 har färre parkeringsplatser än hushåll. Situationen 

förvärras av att ett flertal hushåll använder sina garage till annat än att parkera bilar.  

Samfälligheten har möjlighet att utöka antalet parkeringsplatser genom att asfaltera områden som 

ligger i anslutning till nuvarande parkeringar och skulle på så vis kunna utöka antalet platser så att 

det återigen finns lika många parkeringsplatser som hushåll. 

  

De områden som skulle kunna minskas för att ge plats för fler parkeringsplatser är markerade med 

orange färg i kartbilderna ovan. Alla markerade områden kommer inte asfalteras helt utan 

kartbilderna är till för att illustrera vilka områden som är aktuella vid en eventuell utökning av 

parkeringsplatserna.  

Styrelsen har tagit in en offert för att undersöka vad det skulle kosta att utöka antalet parkeringar 

genom att använda stora delar av de markerade områdena. Även om offerten inte längre är giltig så 

ger den en bild av den ungefärliga kostnaden. Enligt offerten skulle arbetet totalt kosta 150 000 kr 

inklusive moms. Dessa medel skulle då behöva avsättas utöver de medel som normalt avsätts för 

underhåll. 

Styrelsen föreslår att parkeringsplatserna utökas enligt förslaget ovan under förutsättningen att: 

 Minst 90 % av fastighetsägarna godkänner ändringen. 

 Föreningsstämman godkänner att nödvändiga pengar avsätts för arbetet. 

På följande sida behöver därför samtliga fastighetsägare ange om de godkänner eller motsätter sig 

denna förändring av samfällighetens parkeringsplatser. 

  



 

Ägarna till fastighet på adressen   

 

  Godkänner att områdena markerade med orange färg asfalteras och används som 

parkeringsplatser. 

  Motsätter sig att områdena markerade med orange färg asfalteras och används som 

parkeringsplatser. 

 

 

 

     

Underskrift av samtliga fastighetsägare     

 

 

 

     

Namnförtydligande av samtliga fastighetsägare   

 

 

Underskrivet dokument lämnas till ordförande Thomas Ejnefjäll på Hjortronvägen 74.  

/Styrelsen 

  



 

Bostadsrättsföreningen Arnö 7 

  Godkänner att områdena markerade med orange färg asfalteras och används som 

parkeringsplatser. 

  Motsätter sig att områdena markerade med orange färg asfalteras och används som 

parkeringsplatser. 

 

 

 

     

Underskrift av firmatecknare     

 

 

 

     

Namnförtydligande av firmatecknare   

 

 

Underskrivet dokument lämnas till ordförande Thomas Ejnefjäll på Hjortronvägen 74.  

/Styrelsen 


