
Anteckningar vid möte med ”väggruppen” 3 juli 2019 
 
Närvarande: Magnus Gustafsson, Gunnar Sandell, Håkan Mauritzon, Leif Kronkvist och Björn Hansson 
Ej närvarande: Douglas Oest 
 

Punkter på dagordningen Väggruppens kommentarer 

Arbetsgruppens samman-
sättning 
 

Aspöja Byalag är ansvarigt för förarbetet inför en förrättning. Det är där-
för angeläget att Bylagets ordförande ingår i arbetsgruppens förstudie. 
”Väggruppen” utökas därför med Helen Forsman från och med gruppens 
nästa möte. 

Efter informationsmötet i maj 2019 har Björn Hansson tillfrågats om att 
delta i väggruppen som administrativt stöd. Björn deltar därför på dagens 
och kommande möten. 

Arbetsformer Initiativ och åtgärder från medlem i väggruppen ska i förväg ha förankrats 
i gruppen som helhet. Återrapportering sker till hela väggruppen. 

Föreslå fastighetsägare med synpunkter att skicka dessa med e-post till 
någon i väggruppen. Muntliga eller skriftliga synpunkter från fastighetsä-
gare till enskild medlem i gruppen, ska vidarebefordras till samtliga i 
gruppen. 

Väggruppens uppdrag 
  
 

Gruppens uppdrag är minimera kostnaderna för en kommande förrätt-
ning genom att klargöra otydligheter och i dialog med markägare reda ut 
eventuella missförstånd. Gruppens uppdrag är också att ge service och 
förtydliganden till lantmätaren. 

Omfattning av en förrättning En kommande förrättning leder till att en anläggning skapas som är ge-
mensam för flera fastigheter och som tillgodoser ett ändamål av stadig-
varande betydelse för fastigheterna (Anläggningslagen §1). Detta gäller 
för hela Byavägen räknat från Stora Kajen till Kyrkhälla. Allmännytta gäl-
ler även för vägen till Bolagsbryggan/postboden, vägen till Räddningsstat-
ionen och Bygdegården. 

Om ”vinterhamnen” vid Arnöudden ska ingå i en förrättning är tills vidare 
oklart. 

Konsulten Leif Kronkvist vill föra en dialog med familjen Månsson om sy-
nen på vägen till kollektivtrafikens hållplats vid Törnsholm (Nordantill). 
Håkan Mauritzon tar kontakt om mötesdatum. Leif önskar också en dia-
log med familjer på sydöstra Aspöja. 

Gunnar Sandell kontaktar Magnus Andersén om hans eventuella behov 
av reglerad väg från fastigheten öster om Bosunda. 

Väntetiden till genomförd förrättning är minst ett år. Byalaget bör därför 
snarast ansöka om en förrättning hos Lantmäteriet. 

Vägar reglerade av laga skifte påverkas ej om de inte ingår i en förrätt-
ning. 

Leif Kronkvist kommer att kontakta Lantmäteriet om några oklarheter. 

Inkomna synpunkter från 
några fastighetsägare 

Gruppen gick igenom inkomna brev utan att ta ställning till syn-
punkterna. 

Nästa möte Väggruppens nästa möte äger rum måndag 29 juli klockan 15.00 i Bygde-
gården. 

 
Antecknare 
 
 
Björn Hansson 


