
 

Uppdatering Styrsjöbo vägsamfällighet – december 2020 
Under våren förbereddes vägsamfällighetens första ordinarie stämma att hållas i april. Vi 
blev dock tvungna att skjuta upp stämman på obestämd tid på grund av covid-utbrottet, 
men alla trodde nog i det läget att vi skulle kunna hålla mötet innan årets slut. Dessvärre 
ser dock  situationen inte alls ut så nu, och styrelsen har stämt av med juridisk expertis 
att årsstämman under rådande förhållanden kan skjutas fram ytterligare, till nästa år. Vi 
återkommer så snart det blir möjligt med datum och kallelse till stämman. 
 
Vi vill informera om att, sedan extrastämman förra året, så har arbetet med att få 
vägsamfälligheten på fötter fortskridit på flera fronter. 
 

• Föreningen är nu formellt registrerad i Lantmäteriets 
samfällighetsföreningsregister och tilldelad organisationsnummer. 

• Styrelsen har utarbetat förslag till nya stadgar som kommer att föreläggas 
medlemmarna vid kommande stämmor. 
 

• Medlemsförteckning har utarbetats, baserad på den geografiska avgränsningen 
som gällde i anläggningsbeslutet 1952. Den senare har via digitala kartverktyg 
översatts till en aktuell lista över de fastigheter som ligger inom samma yta. Alla 
fastigheter som ingick 1952, ingår således i den aktuella listan, oavsett om 
fastigheten bytt ägare, ombildats, bebyggts eller på annat sätt förändrats. 
 

• Leksands kommun har informerats om att Styrsjöbo vägsamfällighet nu är en 
aktiv samfällighetsförening och den legitima avtalsparten till kommunen vad gäller 
samfällighetens enskilda vägar. Vi har också bett kommunen att avbeställa 
Lantmäteriets planerade förrättning för Styrsjöbo då någon sådan inte längre 
behövs 
. 

• Kommunen fortsätter processen där visst ansvar ska övertas av lokala 
vägorganisationer, men den går långsammare än planerat (pga pandemin i första 
hand) och den ursprungliga tidsplanen är inte aktuell. Någon form av 
avtalsdiskussion kommer rimligen inte att bli aktuell före sommaren 2021. 
 

• Såväl Trafikverket som Leksands kommun ställer sig positiva till att inleda en 
dialog med vägsamfälligheten angående synpunkter och förslag för att förbättra 
säkerhet och tillgänglighet på den statliga delen av Styrsjöbovägen, liksom den 
enskilda vägen mellan Styrsjöbo och Heden. Styrelsen vill gärna få in synpunkter 
från samfällighetens medlemmar inför dessa diskussioner. 
 

• På www.styrsjobo.se finns en flik med information om vägsamfälligheten. Bland 
annat finns där förslaget till nya stadgar och dokumentet "Vägledningar", som 
löpande kommer att uppdateras med definitioner, praxis, beslut och principer som 
rör samfälligheten. 

God Jul och Gott Nytt År 
önskar 

Interimsstyrelsen för Styrsjöbo vägsamfällighet 

http://www.styrsjobo.se/
https://www.styrsjobo.se/HuvudSidor/vagsamfallighet/Vagsamfallighetsdok.html

