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Anteckningar vid möte med ”väggruppen” 29 juli 2019 
 
 
Närvarande: Helen Forsman, Magnus Gustafsson, Gunnar Sandell, Håkan Mauritzon, Douglas Oest, Leif 

Kronkvist och Björn Hansson 
 
 

Punkter på dagordningen Väggruppens kommentarer 

1. Föregående  
mötesanteckningar 

Anteckningarna godkändes. 

2. Spridning av mötes- 
anteckningar 

Gruppen enades om att publicera anteckningar från genomförda möten 
på webbsidan www.aspöja.nu i dess offentliga del – under en ny egen  
rubrik skiljt från tidigare genomfört arbete med vägfrågan. 

3. Inkomna synpunkter ef-
ter föregående möte 

Familjen Kark, Hemmingson och tidigare Fogelstrand har skriftligt med-
delat att man inte vill att vägar/stigar på deras marker ska ingå i en kom-
mande förrättning. Om dessa vägar/stigar inte ska ingå, kommer använd-
ningen att regleras som hittills baserat på 1800-talets ”Laga Skifte”. 
 

Väggruppen har mottagit brev från familjer på Lindholm, som meddelat 
att Katarina Skärlund representerar familjerna i frågor om förrättning. 
 

Magnus Andersén (Aspöja 2:10) har meddelat Gunnar Sandell att det 
inte finns behov av en förrättning som tryggar en väg från fastigheten till 
Byvägen på Aspöja. 
 
Familjen Månsson har meddelat Leif Kronkvist att trafik till och från kol-
lektivtrafikens hållplats vid Nordantill är okey, vilket inkluderar 4-hju-
lingar vid svårburet bagage. Däremot accepteras inte nöjestrafik.  

4. Vilka vägar ska ingå/inte 
ingå i en förrättning som 
väggruppen uppfattat  

Följande vägsträckor bör ingå. 

• Byvägen räknat från Kyrkhälla till Stora Kajen. 

• Vägen från Byvägen till Bolagsbryggan och Postboden vid Östantill. 

• Vägen från Byvägen till Räddningsstationen och Bygdegården. 
 

Följande vägsträckor bör inte ingå. 

• Vägen från Byvägen till fastigheterna Aspöja 1:9, 2:6, 2:10 och 2:11 
inklusive avstyckningar. 

• Vägen från Byvägen till kollektivtrafikens hållplats vid Nordantill    
(fastigheten 1:2 och 1:33). 

• ”Vinterhamnen” vid Arnöströmmen. 

• Vägarna/stigar på Lindholm, Lånjö, Lundö och Birkö. 
 

Lantmätaren avgör om fastighetsägarna på de fyra omgivande öarna ska 
ges ett så kallat andelstal för Byvägen med avstickare och därmed med-
verka till finansieringen av vägunderhåll med mera. 

5. Byvägens ändpunkter Huruvida bryggan med anslutande landområde vid Kyrkhälla bör ingå i 
förrättningen är oklart. Det tycks samtidigt finnas olika uppfattningar om 
vem/vilka som äger bryggan och anslutande landområde. Konsulten Leif 
Kronkvist kontaktar Lantmäteriet för genomgång av äldre handlingar. 
 

Stora Kajen (brygga och ramp) liksom anslutande vändplan bör ingå i för-
rättningen. Huruvida Byalaget idag har del i ägandet är oklart. 

 

http://www.aspöja.nu/


2 (2) 

 
 

Punkter på dagordningen Väggruppens kommentarer 

6. Nya förutsättningar för 
ansökan om statsbidrag 
och kommunalt vägbi-
drag 

Bidrag från staten och kommunen för underhåll av Byvägen betalas inte 
ut för år 2020, eftersom samtliga fastighetsägare dessförinnan måste ac-
cepterar att Byalaget tills vidare ansvarar för ekonomin och vägunderhåll. 
Väggruppen bedömer att förutsättningarna har ändrats, vilket bör möjlig-
göra att samtliga fastighetsägare undertecknar Transportstyrelsens aktu-
ella dokument. Frågan avgörs vid väggruppens nästa möte. 
 

Konsulten Leif Kronkvist informerade om att det aktuella bidraget finns 
reserverat för utbetalning under år 2019 förutsatt att samtliga fastighets-
ägare snarast undertecknar dokumentet. 

7. Ordningsföreskrifter Konsulten Leif Kronkvist informerade om att efter en genomförd förrätt-
ning kan gemensamhetsanläggningens styrelse besluta om ordningsreg-
ler för vägar som ingår. Det kan t.ex. avse rekommenderad högsta hastig-
het, parkeringsförbud vid Byvägens ändpunkter för större fordon, m.m.  

8. Ändrad vägsträckning? Ägare av Aspöja 1:14 och 1:15 har till ägaren av Aspöja 2:3 och Byalagets 
styrelse framfört behov avatt flytta Byvägen som idag går alldeles intill 
huvudbyggnaden på Aspöja 1:15. Detta är inte en fråga för väggruppen, 
men en eventuellt ändrad vägsträckning bör i så fall ingå i förrättningen. 

9. Ytterligare en hållplats 
på Aspöja för kollektiv-
trafiken 

Familjen Månsson har tillfrågats om möjligheten att skapa en hållplats på 
Törnsuddens södra sida och en enklare väg för 4-hjulingar från Byvägen – 
som ersättning för Kyrkhälla som inte längre är möjlig att använda p.g.a. 
otillräckligt vattendjup. 
 

Om familjen Månsson är positiva till idén återstår att utreda kostnader 
och Byalagets möjligheter att finansiera investeringen. Samtidigt måste 
möjligheterna till externa finansieringsbidrag undersökas. Först därefter 
kan beslut tas om en eventuell ny hållplats. 

10. Ansökan om förrättning 
redan nu? 

Väntetiden till en genomförd förrättning är minst ett år. Byalaget kom-
mer vid nästa möte besluta om ansökan ska skickas in redan nu. I så fall 
måste klargöras att hela Byalaget står bakom ansökan – inte bara ordfö-
randen som undertecknare av ansökan. 
 

Konsulten Leif Kronkvist informerade om att ansökan kan dras tillbaka 
utan kostnad om det sker innan förrättningen påbörjas. 

11. Nästa möte Väggruppens nästa möte äger rum måndag 26 augusti klockan 17.30 hos 
Magnus Gustafsson (Kullerstad, Mogata). 

 
Antecknare 
 
 
Björn Hansson 


