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«Fastighet» 

 

Ärende Omprövning av Lagnö GA:1 

 Kommun: Söderköping Län: Östergötland  

Kallelse Som sakägare kallas Ni till lantmäterisammanträde. 

Dag och tid Lördag den 17 april Kl 10:00 (berörda av vägen söder om 210:an) 
respektive 11:30 (alla) 

Föreningens 
årsmöte 

I anslutning till sammanträdet hålls årsmöte för Lagnö-Vrångö 
vägsamfällighet, då behövliga stadgeändringar genomförs. 

Plats Båtsholms pensionat, Sankt Anna. 

Att behandla Vid sammanträdet kommer följande att behandlas: 
• Kl 10:00:  

• Eventuellt inrättande av ny gemensamhetsanläggning för vägen 
söder om 210:an, vid Lagnöströmmen, samt frågan om hur denna 
ska förvaltas. 

• Kl 11:30:  

• Frågan om intrångsersättning för lastkajen vid Mon 

• Nytt förslag till anläggningsbeslut 

• Ändringar i andelstalslängden till följd av rättelser samt 
utökningen av Lagnö ga:1 

 
 

Förrättningens 
avslutande 

Förrättningen kommer att avslutas på Lantmäteriets kontor i 
Linköping den 30 april 2010.  

Därefter följer en besvärstid på 4 veckor då det finns möjlighet att 
överklaga beslut i förrättningen. 

 

Aktbilaga 2 



 

Upplysningar Någon skyldighet att närvara vid sammanträdet föreligger inte.  
Kan Ni inte själv närvara vid sammanträdet kan Ni sända ett ombud. 
Blankett för fullmakt bifogas. 

Ombud och företrädare ska ha dokumentation med sig som styrker 
ombudets/företrädarens behörighet, t.ex. fullmakt, registreringsbevis 
eller bouppteckning. 

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). 

Viktig information 
om förrättningen 

Protokoll 
Protokoll från sammanträdet den 26 mars kommer att läggas ut på 
ärendets hemsida (inloggningsuppgifter framgår nedan) senast den  
1 april 2010. I samband med detta uppdateras också övriga dokument 
i ärendet. 

Marövägen 
På sammanträdet framkom att de boende längs Marövägen inte 
önskar få denna inrättad som en egen ga enligt det förslag som lagts 
fram. Marövägen kommer därför att bli kvar som egen sektion inom 
Lagnö ga:1, d v s det blir ingen förändring beträffande Marövägen. 

Frågan om delaktighet eller ej 
Fastigheter som har en stadigvarande lösning för angöringsplats och 
väg på annat ställe och därför inte har behov av att vara med i Lagnö 
ga:1 kan inte tvingas att delta i gemensamhetsanläggningen. Tänk på 
att det inte bara innebär en skyldighet utan också en rättighet att vara 
delägare. Det höjer värdet på fastigheten med en ordnad lösning med 
tillfartsväg vid en eventuell försäljning. För fastigheter som inte 
ansluts till ga:n idag finns det en möjlighet att gå med senare genom 
en överenskommelse med föreningen, men detta kan då vara 
förknippat med en inträdesavgift ifall föreningen har haft 
investeringskostnader för vägen.  

Om ni anser att er fastighet inte ska vara med i Lagnö ga:1 ska ni 
meddela mig detta. 

Ändringar av andelstal 
För att andelstalslängden ska bli så riktig som möjligt uppskattar jag 
om ni rapporterar de eventuella felaktigheter ni hittar i inventeringen. 
Meddela mig gärna per e-brev: jenny.bobeck@lm.se eller telefon  
013-25 41 11. 



All annan nödvändig information i ärendet nås via hemsidan. Har ni 
inte tillgång till denna och vill ha dokumenten tillsända med post kan 
ni meddela mig. 

«Webbrubrik» «Webbinfo» 
 

 
 

Fullmakt  

Ärende 
E09383 

Omprövning av Lagnö GA:1 

 Kommun: Söderköping Län: Östergötland 

Ombud 
Ombudets namn 

Adress 

Postnummer och postadress 

Telefonnummer Personnummer 

Fullmakten gäller rätt att (stryk det som inte ska gälla!) 
• företräda mig vid sammanträdet den Lördag den 17 april. 

• företräda mig vid hela förrättningen. 

Ombudet har rätt att för min räkning (stryk det som inte ska gälla!) 
• ingå överenskommelser. 

• överlåta mark. 

• förvärva mark. 

• godkänna förrättningsbeslut. 

Fullmaktsgivare 
Ort och datum 

Underskrift 

Namnförtydligande 
«Namnfört» 
Fastighetsbeteckning 
«Fastighet» 

 


