
Det kom ett brev…





Styrelsens agerande

• Villaägarna

• Praxis dom, en samfällighet i Göteborg 
mot Postnord—
PostNord har rätt enligt, Postförordning 
(2010:1049)

• Postlagen på post och telestyrelsens sida.

• Ett domslut ses ofta som praxis, 
vägledning i kommande fall..

• Inget vi kan göra rättsligt



Undantag som kan 
få post vid dörren

• Alla boende i fastigheten är över 80 år

• Läkarintyg på att man ej kan gå längre 
än till där brevlådan är idag. Alla i 
hushållet.



Om vi inte gör 
något…

• All post på uppsamlingsplats, i bästa 
fall Lilla coop om inte de vill ta hand 
om all post till samfälligheten- till 
Postnord i Veddesta.

• Det är PostNord rätt att göra så.



Styrelsen tittade 
på olika 
placeringar…

• Dela upp området?

• Vid 
Malmstigen/Marmorstigen/Östr
a garagen?

• Vid Västra parkeringen?



Hurdana lådor?
• Krav låsbara.



• Malmstigen och andra plaster 
inne i området får vi inte placera 
brevlådor vid.

• PostNord vill inte köra så långt in 
i området.



• Vi vill inte ha lådorna på 
parkeringarna, känns inte 
tillräckligt skyddat. 

• Vill ha inne på området.



98 brevlådor behövs…



• Vid Marmorstigens gungor

• 87 låsbara brevlådor

• Smal springa





• 61 588,75:- för arbetet

• Postlådor, ca 24 500:-



• Postboxar, utomhusstandard 
med SkyltAB

• 153 423:-



• Postboxar med Bumling

• 113 325:-



Ex moms och montering 
68 508, o6
Inkl moms och montering 
97 260:-



Fördelar- Nackdelar

• Postfacken tar 80% mer av försändelserna än brevlåda, brevlådornas springor 
smalare ”inkast”. PostNord kan inte låda upp dem.

• Postfacken, PostNord öppnar alla med huvudnyckel, varje fastighet 3 nycklar 
var. 

• Bärigheten i garageväggen är tillräcklig

• Brevlådor= markarbete.

• inte så trevligt med så många lådor på vid sin entré.





Rösta

• Brevlådor/Postfack.. Brevlådor ca 890:- per fastighet eller postfack ca 1000:- per 
fastighet

• Placering, styrelsens förslag eller annat?

Kostnad:

• 1000 kr per fastighet, betalas senast februari 2021.

• Det kommer en separat faktura för detta.


