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Handläggning

Sökande och

sakägare

Södermanlands län

Med sammanträde i Fristadsskolans aula. Kallelse till dagens
sammanträde har skett genom brevkallelse till alla kända sakägare
samt genom kungörelse i lokaltidningarna.

Se sakägarförteckning, aktbilaga 0.

Yrkande Se ansökan aktbilaga A.

Redogörelse Dagens sammanträde inleddes med en kort bakgrund. Förändringar i
lagstiftningen innebär att omprövning av andelstalen ska ske för de
vägföreningar där deltagande fastigheter har andelstal som utgår från

taxeringsvärdet.

~

Eskilstuna kommuns beslut 2004-04-22 om framtida hantering av
vägföreningar redovisas. Kommunen kan ta över vägföreningamas
verksamhet om vägarna rustas upp till kommunal standard och
huvudmannaskapet i detaljplaner ändras till kommunalt. Kostnaderna
för detta får vägföreningamma betala. Ärla vägförening måste själv
avgöra om kommunen ska ta över vägar och grönområden. Detta ska
då ske genom beslut vid allmänt möte dit föreningens medlemmar är
kallade. Förrättningslantmätaren tydliggjorde vidare ansvars- och
beslutområden för vägföreningen och Eskilstuna kommun.

~

Förslag till anläggningsbeslut redovisades med de anläggningar
(vägar, andra förbindelseleder och grönområden) som ska ingå i
anläggningen. De vägar som tillkommit och därmed inte ingår i
vägföreningens nuvarande verksamhet skall övertagas först sedan de
besiktigats och rustats upp av kommunen. Dessa vägar har angetts i
anläggningsbeslutet, aktbil. BE.

Förslag till andelstal redovisades samt förutsättningar för
vägföreningens styrelse att, under vissa förutsättningar, ändra
andelstalen.

Förrättningslantmätaren meddelade därefter att förrättningen
kommer att avslutas fredagen den 8 oktober samt redo.gjorde hur
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överklagande kan ske.

Anläggningsbeslut Gemensamhetsanläggning skall inrättas enligt karta och beskrivning,
aktbilaga KA 1- och BE.

Tillträdesbeslut Tillträde skall ske när fastighetsbildningsbeslutet vunnit laga kraft
(fastighetsbildningslagen 5:30 st 1).

Ersättningsbeslut Ingen ersättning skall betalas.

r--
Förrättningskostnaden skall betalas av Eskilstuna kommun,
Gatuserviceenheten, 63186 Eskilstuna

Kostnads-

fördelningsbeslut

Aktmottagare Ärla vägförening, c/ o Inger Lundh, Gölstorpsvägen 4, 64043 Ärla.
Kopia till Eskilstuna Kommun, Gatuserviceenheten, 631 86 Eskilstuna...-

Avslutningsbeslut Förrättningen avslutas.

Överklagande Den som är missnöjd med Lantmäterimyndighetens beslut eller
åtgärder kan överklaga dessa genom att en skrivelse lämnas eller
skickas till:

Lantmäterimyndigheten Södermanlands län
Alva Myrdals gata 5
632 20 Eskilstuna

Fastighetsdomstolen behandlar sedan överklagandet.

Skrivelsen måste ha kommit in till Lantmäterimyndigheten inom fyra
veckor från avslutningsdagen, d. v .s. senast den 5 november 2004.
Kommer skrivelsen in för sent kan överklagandet inte behandlas.

Ange att ni överklagar och vilket beslut eller vilken åtgärd ni
överklagar. Anteckna förrättningens ärendenummer DO1899 och
redogör för vad ni anser skall ändras och varför .

~

Protokollet uppsatt 2004-10-08.

Vid protokollet

Kenneth Engvall


