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Kallelse 
2011-02-21 

Ärendenummer 

AB072370, AB103141 
Förrättningslantmätare 
Karin Almgren 

 

 

Ärende Anläggningsåtgärd avseende Ytterby ga:2 

 Kommun: Vaxholm Län: Stockholm 

Kallelse Som sakägare kallas Ni till lantmäterisammanträde. 

Någon skyldighet att närvara vid sammanträdet, personligen eller 
via ombud, föreligger inte. 
 

Dag och tid Torsdagen den 31 mars 2011 kl. 15:00 

Plats Församlingshemmet i Vaxholm, Hamngatan 23. 

Att behandla Införlivande av vägarna Överby skolväg, Ljungvägen samt 
Buskuddsvägen (delen längst ut på Buskudden) i Resarö vägförening. 

Information om förrättningen, se baksidan 

Vid sammanträdet kommer följande att behandlas: 
• Information om ansökan och berörd lagstiftning 

• Omprövning av anläggningsbeslut för att ta med ovan nämnda 
vägar i gemensamhetsanläggningen 

• Beslut om tillträde 

• Beslut om ersättning 

• Beslut om fördelning av förrättningskostnader 

• Beslut om att avsluta förrättningen 

Ansvarig förrättningslantmätare: Karin Almgren tel 08-7095791  
Biträdande förrättningslantmätare: Charlotte Rudling tel 08-7095748 

 

Viktiga 
upplysningar 

Sökande till förrättningen är: Ägarna till Överby 1:192 (Bengt 
Harrling, Ingmar Harrling, Lars Harrling och Tilli Norberg) samt 
ägaren till Överby 29:53 (Frentab). 

Fullmakt 

Kan Ni inte själv närvara vid sammanträdet kan Ni sända ett ombud.  

Ombud och företrädare ska ha dokumentation med sig som styrker 

Aktbilaga  



ombudets/företrädarens behörighet, t.ex. fullmakt, registreringsbevis 
eller bouppteckning. 

Uppgiftsskyldighet mm 

Ni är skyldig att lämna uppgifter om vilka som har rätt att använda den del 
av fastigheten som berörs av förrättningen, t.ex. arrendatorer eller 
servitutshavare. Om Ni inte lämnar sådana uppgifter kan Ni bli 
skadeståndsskyldig mot rättighetshavaren. 

Om Ni överlåter fastigheten eller ansöker om nya inteckningar under 
handläggningen av förrättningen, är vi tacksamma för besked. 

Om Ni inte kommer till sammanträdet kan ärendet ändå avgöras. 

Om den som sökt förrättningen inte kommer till sammanträdet kan hela 
förrättningen inställas. 
 

 

 Vid handläggningen behandlas personuppgifter enligt reglerna i 
personuppgiftslagen (1998:204). 

Information om 
förrättningen 

 

Ägarna av fastigheterna Överby 1:192 och 29:53 där aktuella 
vägsträckor är belägna har ansökt om att Överby skolväg, Ljungvägen 
samt Buskuddsvägen (delen längst ut på Buskudden) ska införlivas i 
Resarö vägförening. I praktiken sköts vägarna redan idag av 
vägföreningen men marken har formellt inte upplåtits för 
gemensamhetsanläggningen.  

På sammanträdet kommer beslut tas om att införliva vägarna formellt 
i vägföreningen. Det finns avtal som reglerar att markägarna ska 
upplåta marken utan ersättning och att markägarna ska betala hela 
kostnaden för lantmäteriförrättningen. Beslut om ersättning och 
fördelning av förrättningskostnader kommer att grundas på dessa 
avtal. Detta innebär att vägföreningen inte kommer att betala några 
ersättningar eller förrättningskostnader. 

Styrelsen är införstådd i att vägsträckorna införlivas i vägföreningen 
på detta lantmäterisammanträde. 

Observera att någon skyldighet att närvara vid sammanträdet, 
personligen eller via ombud, inte föreligger. 

Är ni osäkra på om er närvaro behövs eller om ni har frågor eller vill 
ha närmare upplysningar om förrättningen, vänligen kontakta 
ansvarig förrättningslantmätare Karin Almgren, tel 709 57 91 eller 
biträdande förrättningslantmätare Charlotte Rudling tel 709 57 48. 

 


