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Medsökande till förrättning av Aspöja Byväg 
 
Aspöja Byalag har genom dess ordförande Helen Forsman ansökt om förrättning av Byvägen med avstickare. 
Ansökan skickades till Lantmäteriet (LM) på uppdrag av samtliga närvarande fastighetsägare vid möte 18 maj 
2019. Uppdraget till Byalaget att skicka ansökan till LM upprepades av ”väggruppen” vid möte 3 juli och 26 au-
gusti 2019 – utan att avvikande uppfattningar. Vid möte med stamfastighetsägare 28 september 2019 framför-
des inga avvikande synpunkter på att förrättningen ska omfatta hela Byvägen från Stora Kajen fram till Kyrk-
hällen. Särskilt möte om Kyrkhällen och dess vändplan skulle dock ske med delägarna i samfälligheten. 
 
Lantmäteriet (LM) har sedermera meddelat att Aspöja Byalag inte är sakägare och därför inte kan stå som sö-
kande av förrättningen. Endast formella fastighetsägare kan ansöka om förrättning, varför Helen Forsman just 
nu är noterad som ensam privat sökande hos Lantmäteriet. Detta var aldrig avsikten när ansökan om förrätt-
ning skickades till LM. 
 
LM har meddelat att det är helt i sin ordning att ytterligare fastighetsägare på Aspöja ansluter sig som sökande. 
Om fler fastighetsägare anmäler sig som sökande, flyttas fokus från en enda person.  
 
Önskar du som fastighetsägare på Aspöja att ansluta dig som medsökande till påbörjad förrättning av byvä-
gen på Aspöja? I så fall kan du fylla i följande uppgifter och skicka detta dokument till LM.  
 

# # # # # # # # # 
 

Jag/vi ansluter mig/oss som sökande till aktuell förrättning av 
Byvägen med avstickare på Aspöja (ärendenummer E19580)  
 
I förekommande fall; fastigheten ägs av flera, varför dokumentet undertecknas av samtliga delägare. 
 

Fastighets- 
beteckning 

 
Fastighetsägare (texta) 

 
Namnteckning 

   

  

  

  

 
Skicka undertecknat dokumentet till 

Lantmäteriet 
Fastighetsbildning 
c/o Veronica Ramberg 
801 82 Gävle 
 

Skicka gärna mail på info@aspöja.nu och informera att du skickat kompletterande ansökan 
om att stå som sökande i förrättningen av Byvägen. 
 
Hälsningar 
 
Väggruppen 

mailto:info@aspöja.nu

