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Anteckningar vid möte med ”väggruppen” 26 augusti 2019 
 
Närvarande: Helen Forsman, Magnus Gustafsson, Gunnar Sandell, Douglas Oest, Leif Kronkvist 

 och Björn Hansson 
 

Ej närvarande: Håkan Mauritzon 
 

Punkter på dagordningen Väggruppens kommentarer 

1. Föregående  
mötesanteckningar 

Anteckningarna godkändes. 

2. Arbetsgruppens mål Gruppens arbete ska syfta till att nå en strikt avgränsning av kommande 
förrättning för att undvika konfliktytor i nuet och i framtiden – det vill 
sträva efter konsensus på Aspöja.  

3. Förutsättningar för ytter-
ligare en hållplats för kol-
lektivtrafiken 

Gruppen bedömer att naturförhållanden och kostnader inte möjliggör en 
satsning på brygga för kollektivtrafiken vid Törnsholmsuddens östra sida. 
Samtidigt skulle kostnaderna för nödvändig fyrhjulsväg till hållplatsen bli 
stora.  

4. Byvägens ändpunkter Stora Kajen (brygga och ramp) liksom anslutande vändplan bör ingå i för-
rättningen. Likaså avstickaren till Postbryggan (”Bolagsbryggan”). 
 

Vändplanen intill Kyrkhällans brygga bör ingå i förrättningen. Däremot 
anser gruppen att bryggan vid Kyrkhälla INTE bör ingå i förrättningen. I 
stället bör långfristigt avtal träffas om att bryggans yttersta del får använ-
das av postbåt, eventuell kollektivtrafik och av tillfälliga besökare. 

5. 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. Skälet är att kravet inte är uppfyllt på att samtliga fastig-
hetsägare dessförinnan accepterar att Byalaget under en övergångstid 
ansvarar för ekonomin och vägunderhåll. När en förrättning genomförts 
övergår ansvaret till en nybildad ”vägförening”. 
 

Väggruppen bedömer att förutsättningarna har ändrats, vilket möjliggör 
att återstående fastighetsägare undertecknar Transportstyrelsens aktu-
ella dokument. Fastighetsägaren har dock formulerat tre villkor för att 
underteckna dokumentet. 
 

Gruppen noterar att de ställda villkoren är uppfyllda inom kort, vilket 
kommer att förmedlas till fastighetsägaren med begäran om underskrift. 

6. Ansökan om förrättning 
hos Lantmäteriet 

Byalagets ordförande kommer vid styrelsemöte första veckan i septem-
ber föreslå styrelsen besluta om att ansökan ska skickas in omedelbart. 
Syftet är att därmed bli registrerade som väntande på förrättning (för 
närvarande minst ett års väntetid). 

7. Informationsmöte med 
fastighetsägarna 

Väggruppen enades om att snarast skicka inbjudan till dialogmöte om in-
nehållet i aktuell förrättning med stamfastighetsägarna lördag 28 sep-
tember 2019 klockan 10.00 – 1200 (som längst). Informationsmöte med 
samtliga fastighetsägare planeras i nästa steg under våren 2020. 

8. Nästa möte Tidpunkt för väggruppens nästa möte bestäms i anslutning till mötet md 
stamfastighetsägarna enligt punkt 7. 

 
Minnesantecknare 
 
 
Björn Hansson 


