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 ASFALTSPROJEKTET 
 

Till alla fastighetsägare i Sjöbrisen 
 
Nu har arbetet startat med renoveringen av asfaltsytorna i Sjöbrisen i Etapp 1 som pågår i c:a 4 veckor 
innan det är dags för nästa etapp. 
 
För er som inte har valt eller tänker välja något så händer inte något på er privata mark och inga 
kostnader uppstår heller. Asfalten skärs av vid er tomtgräns och tas bort på den samfällda marken och 
ersätts med asfalt eller en betongfris närmast er tomt beroende på var ni bor.  Det enda vi ber om är att 
ni plockar bort kanter runt rabatter och ev, murar om de riskerar att falla dvs. OM NI VILL SPARA DEN 
och återanvända den senare då maskinerna kan skada kanten och murar riskerar att ramla ihop när 
man gräver invid. Störst risk är det med murar av byggtimmer. 
 
Ni som har tänkt er privata tillval (ni som redan gjort val behöver inte göra igen) gör det med bifogad 
lapp hos Peter Lindgren Lomvägen 497. Gör det innan man startar i er etapp så att entreprenören 
slipper komma tillbaka med maskinerna igen. Man kan dessvärre inte göra ROT-avdrag på mark och 
trädgårdsarbete så ROT är inte tillämpbart för på den typ av arbete som nu utförs. 
 
Vi ber er i god tid flytta på de delar av rabatten framför förrådet som ni vill behålla  dvs. eventuella 
växter nära kanten om ni valt ny kant och kantstockar etc om ni vill lägga tillbaka dem sedan. Om ni 
valt ny kant men inte ny jord så grävs det ett dike runt planteringen och växter nära förrådets kant kan 
ev överleva beroende på hur känsliga de är för skador på rötter som ju kan uppstå vid grävningen. 
 
NYHET! Man kan även välja att få ytan mellan planteringarna i 204-området asfalterad och det kostar 
625,- inklusive moms. Kostnaden är den samma även om man bor vid trottoar och har en mindre yta, 
då arbetet är den stora kostnaden och asfaltens kostnad nästan är försumbar i sammanhanget. 
 
204-området: Priser inkl. moms (måtten är cirkamått och kan variera) 
1 Smågatsten (10X10 cm)                           3 081:- 5. Nytt kantstöd av betong (70X5 cm )        3 625:- 
2 Betongmarksten ljus (35X35)      1 313:- 6. Nytt kanstöd av betong (70X7 cm)          5 500:- 

(en tjockare variant) 
3. Asfalt                               626:- 7. Rivning av befintlig  yta inkl. urschaktning av 

plantering                                                     1 750:- 
4. Nytt kantstöd av granit (70X7 cm)      6 125:- 8. Ny jord/växtbädd                            1 750:- 

 
60-området priser inkl moms 
Framför garage 
1a. Smågatsten                                          25781:- 1b. Betongmarksten                                      5981:- 
2a. Kantstöd granit (plantering vid garage)  3023:- 2b. Kantstöd betong (ingår i renovering)            0:-  
3. Asfalt (ingår i renovering)                               0:-   
 
Gången mellan garagen (nytt tillägg enl önskemål från fastighetsägare) 
1 Smågatsten                                              19575:- 3. Asfalt                                                        4050:- 
2 Betongmarksten                                         6615:-  
  
Alla varianter på plattor, stenar och kantstöd finns nu att beskåda hos Peter Lindgren Lomvägen 497 
 
Peter Lindgren ordförande  
Sjöbrisens samfällighetsförening 
070-6616259 
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Jag/Vi är intresserade av att beställa privat tillägg! 
 
Jag är medveten om att detta är helt privat beställning hos entreprenören och inte ingår i  
samfällighetens ansvar. 
 

□Vi bor i  204-området □ Vi vill ha granit smågatsten  

□ Vi vill ha asfalt □ Vi vill ha betongmarksten   

□ Vi vill ha granitkantstöd □ Vi vill ha betongkantstöd 5 cm tjock 

□ Vi vill ha betongkantstöd 7 cm   □ Vi vill ha ny jord/växtbädd 

□ Vi vill att entrepren. river bef.  □ Vi vill att entreprenören gräver ur rabatten 

□ Vi vill att entreprenören kontaktar oss för hjälp 
med ytan mellan förråden eller innergården 

 

 
 
************************************************************************************** 

□Vi bor i  60-området och vill  ha tillägg 
framför garage  

□ Vi vill ha granit smågatsten   

□ Vi vill ha betongmarksten □ Vi vill ha granit smågatsten 
□ Vi vill ha granitkantstöd runt planteringen  

 
▓ Betong ingår redan gratis 

□Vi bor i  60-området och vill  ha tillägg 
mellan garage 

□ Vi vill ha betongmarksten 

□ Vi vill ha asfalt  □ Vi vill att entreprenören kontaktar oss för hjälp 
med ytan mellan garagen eller innergården 

 
*************************************************************************  
 
 
 
Namn:____________________________________________ 
 
 
Adress:___________________________________________ 
 
 
Telefonnummer:____________________________________    
 
 

Läggs snarast möjligt i brevlådan Lomvägen 497  
 


