
 

Miklagårds samfällighetsförenings 
underhålls- och förnyelseplan 2020 
I samfällighetsföreningens anläggningsbeslut (se bilaga) anges att föreningen förvaltar de 
anläggningar som framgår av innehållsförteckningen nedan. 
 
Detta dokument beskriver förslag till åtgärder och kostnadsuppskattning för de anläggningar 
samfälligheten förvaltar. När det gäller projekt för 2020 är planen anpassad för den situation 
vi nu har med eftersatt underhåll där vissa åtgärder ses som mer trängande, exempelvis 
garagen, men också åtgärder för vårt områdes estetiska utformning gällande träd och 
buskar. 
 
Samfällighetsföreningar som förvaltar gemensamhetsanläggningar som är av 
kommunalteknisk natur eller annat av större värde ska avsätta medel till en fond för att 
säkerställa anläggningens framtida underhåll och förnyelse (se 19 § lagen om förvaltning av 
samfälligheter). Bestämmelsen har tillkommit av rättviseskäl; de som använder och sliter på 
anläggningarna ska också betala för sitt slitage (se vidare i Villaägarnas informationsskrift 
om underhålls- och förnyelsefond). Dokumentet innehåller därför också uppskattningar av de 
avsättningar till underhålls- och förnyelsefonden som föreningen måste göra varje år. 
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Förbindelseleder (gångvägar och körbanor) 

Projekt 2020 
Inom ett antal år kan det uppstå behov av att asfaltera om gångvägar och parkeringsplatser. 
Inget sådant projekt är planerat för 2020. 

Årlig avsättning 
Styrelsen uppskattar att gångvägarna och körbanorna i samfälligheten behöver asfalteras 
om vart 15-20:e år. Beräknat behov av årlig avsättning: 35 000 kr. 

Lekplatser 

Projekt 2020 

Byte av sand i sandlådor 
Sanden i sandlådorna på lekplatserna har inte bytts på flera år. Den behöver bytas ut. 
Kunde inte genomföras som planerat 2019. Bedöms kunna genomföras för ca 5 000 kr. 

Kommande projekt 
Byte av virke i sandlådor och lekställningar. Inköp av ny lekutrustning. 

Årlig avsättning 
För underhåll och förnyelse av lekplatser bedöms behovet av årlig avsättning vara 9 000 kr. 
Eftersom vi 2020 byter sand i sandlådorna föreslår styrelsen i år en avsättning med 4 000 kr. 

Gårdsutrymme (träd, buskar och verktygsbod) 

Projekt 2020 

Ersättning och förnyelse av växter och plantering av gräs 
Några av de träd som fällts bör ersättas med nya. Några buskar behöver förnyas. 
Uppskattad kostnad 2020: 20 000 kr. 
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Kommande projekt 

Fälla och beskära träd, stubbfräsning samt nyplantering 
Under 2019 fälldes och beskars ett flertal träd i föreningen. Näst på tur är träden längs 
järnvägen som enligt arboristen bör fällas och planteras nya. Det bör dock vänta tills 
projektet med Roslagsbanan är färdigt. Det kommer även därefter att finnas behov av att 
fälla och beskära träd, stubbfräsning och nyplantering av träd och buskar. 
 
På några platser i området, bl.a. vid länga 34 mot parkeringen, finns buskage som kan 
behöva tas bort. Även på baksidan av garaget vid länga 10 finns buskage som behöver tas 
bort eftersom sliprarna som stöder marken har murknat och håller på att välta. 
 
Den verktygsbod som vi har vid bollplanen är i dåligt skick och behöver antingen bytas mot 
en likvärdig eller renoveras. Vi föreslår att den byts ut mot en ny bod och att el dras in till 
boden. Bedöms kunna genomföras 2021 om planeringen påbörjas 2020. Ungefärlig kostnad: 
50 000 kr.  

Beräknad årlig avsättning 
Eftersom vi genomför rätt kostsamma projekt de kommande åren för att få ordning på 
växtligheten i området föreslår styrelsen ingen avsättning till underhålls- och förnyelsefonden 
för detta. 
 
Boden beräknas ha en livslängd på 45-50 år. Beräknad avsättning per år är därför 1 000 kr. 

Belysning 

Projekt 2020 
Belysningen vid bollplanen m.m. 
Belysningen vid bollplanen kan behöva bytas ut. I vart fall behöver en timer installeras för att 
förhindra att den lyser längre än nödvändigt. Samtidigt som det kan arbeten för att dra el till 
boden genomföras. Beräknad kostnad 5 000 kr. 

Kommande projekt 
Inga planerade kommande projekt (se dock under Garageanläggning). 

Årlig avsättning 
Vid en beräknad livsläng på ca 45 år bedöms en årlig avsättning med 6 000 kr vara 
nödvändig.  
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Garageanläggning 

Projekt 2020 
I samband med att de nya armaturerna installerades och i samband med styrelsens 
genomgång av alla garage uppmärksammades att det finns en hel del bristfälliga 
elinstallationer i garagen. En del belysningsarmaturer i garagen behöver också bytas. För 
2020 planerar styrelsen en genomgång av elinstallationerna i garagen av en elektriker och 
åtgärdande av sådant som är prioriterat och kan göras inom ramen för cirka 40 000 kr. 

Kommande projekt 
Våra garagelängor är i behov av förnyelse. Såväl garageportar som panel är på sina håll 
ganska medfarna och det faller på samfälligheten att underhålla dessa. Under de kommande 
åren planeras rätt omfattande åtgärder med att rusta upp garagen. Styrelsen avser dock att 
göra det inom ramen för de 80 000 kr som annars avsatts till underhålls- och 
förnyelsefonden. 

Årlig avsättning 
Enligt inhämtade prisuppgifter är kostnaden för att uppföra nya radgarage 3-3,5 miljoner kr. 
Bedömt behov av årlig avsättning: 80 000 kr. 

Parkering 

Projekt 2020 
Eventuellt kommer rutorna på parkeringsplatserna att fyllas i och nya skyltar om vilka som 
får parkera köpas in under 2020. Åtgärderna kunde inte genomföras 2019. Beräknad 
kostnad 8 000 kr. 

Årlig avsättning 
Det händer allt oftare att våra parkeringsplatser blir fulla. Vi har utrymme att utöka dessa 
genom att anlägga parkeringsplatser där det idag finns buskage och träd intill befintliga 
parkeringsrutor. Avsättningar måste också göras för underhåll av linjer och skyltar. Beräknat 
behov av årlig avsättning: 3 000 kr. 
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Servisledningar för vatten, avlopp och regnvatten 

Projekt 2020 
Projektet med översyn av servisledningarna fortsätter. Under året planeras 
kamerainspektion av alla servisledningar. Beräknad kostnad ca 15 000 kr. 

Årlig avsättning 
Styrelsen föreslår att föreningen avvaktar med avsättningar till underhålls- och 
förnyelsefonden till dess projektet med inspektion av servisledningarna är genomfört. 

Fiberanläggning (tidigare antennanläggning) 

Projekt 2020 
Inga projekt 2020. 

Årlig avsättning 
Fiberanläggningen kostade ca 1 000 000 kr. Vi kommer att behöva avsätta pengar för 
förnyelse även av fiberanläggningen. Så länge vi betalar av lånet för fiberanläggningen 
föreslår styrelsen att vi avvaktar med avsättningar.  
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Sammanfattning 
 

 Projekt 
2020 

Avsättning till fond 
2020 

Per hushåll och år 

Förnya träd och buskar 20 000 kr  256 kr 

Byta sand i sandlådor 5 000 kr  64 kr 

Nya skyltar och linjer på 
parkeringarna 

8 000 kr  103 kr 

Översyn av el i garagen 40 000 kr  512 kr 

Översyn av servisledningar 15 000 kr  192 kr 

Projekt 2020 88 000 kr  1 128 kr 

Förbindelseleder  35 000 kr 449 kr 

Lekplatser  4 000 kr 51 kr 

Gårdsutrymme:    

- Träd och buskar  (för närvarande) 0 kr 0 kr 

- Verktygsbod  1 000 kr 13 kr 

Belysning  6 000 kr 77 kr 

Garage  80 000 kr 512 kr 

Parkeringar  3 000 kr 39 kr 

Servisledningar  (för närvarande) 0 kr 0 kr 

Fiberanläggning  (för närvarande) 0 kr 0 kr 

Avsättning till fond  129 000 kr 1 141 kr 
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Anläggningsbeslutet 
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