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Vägledningar för Styrsjöbo Vägsamfällighet GA2 
 
I detta  dokument samlas beslut, regler, ställningstaganden, praxis och förklaringar för 
Vägsamfälligheten GA2. Dokumentet hålls aktuellt genom styrelsen och är offentligt för varje 
medlem i föreningen. 
 
Dokumentet utgör ett komplement till GA 2 stadgar, och ska innehålla också styrelsens 
ställningstaganden i olika frågor av vikt.  
 
 

1. Framtagande av lista på fastigheter, debiteringslängd och adresser. 
Listan är framtagen med förrättningen från 1952 som grund. Den geografiska avgränsningen som 
gällde 1952 har via digitala kartverktyg översatts till en aktuell lista  på de fastigheter som ligger 
inom samma yta. Alla fastigheter som då ingick, ingår med andra ord i en uppdaterad lista, oavsett 
om fastigheten bytt ägare, ombildats, bebyggts eller på annat sätt förändrats.  
 
Debiteringslängden är en lista på fastighetsägares namn, där fastigheten är bebyggd. Enbart ett 
namn per fastighet tas upp, även i de fall fastigheten ägs av flera. Om en fastighetsägare är 
ägare/delägare till flera bebyggda fastigheter tas namnet enbart upp en gång.  
 
Adresser tas från FOB. För att uppfylla GDPR regler ….. 
 
 

2. Hur man tillför en ny vägsträcka för underhåll  
Kommunen sköter enbart vägar till  fast boendes tomtgräns. För att kunna tillföra en vägsträcka 
måste kommunen godkänna sträckans standard och tillse att den uppfyller kommunens krav på 
bärighet mm. Kostnader för att uppgradera en enskild väg till kommunens standardkrav ska bäras 
av den fastighetsägare som önskar få den aktuella vägsträckan skött av kommunen. 
Fastighetsägaren kan givetvis förhandla med andra berörda och på det sättet dela kostnaden.  
 
 

3. Vad är vägområde och vad gäller för detta 
De enskilda vägarna utgörs av vägyta, vägkropp samt det så kallade vägområdet. Vägområdet 
sträcker sig, förutom vägytan i sig, 1 meter ut från vägkant. GA 2 har rådighet över vägområdet 
och äger rätt att röja mm hela vägområdet. Vidare ska fastighetsägare eller GA 2 tillse att 
siktområdet, som sträcker sig 5 meter från vägkant, hålls i ett skick som är ändamålsenligt.  
 
 

4. Vad gäller för fastighetsägare i GA 2 som också tillhör annan vägsamfällighet? 
Det finns ett antal fastighetsägare, också av bebyggd fastighet, som är medlemmar i en annan 
vägsamfällighet. Dessa ska erlägga samma avgift som andra fastighetsägare, om inte annat är 
överenskommet via beslut av stämman. Ett sådant beslut skulle kunna vara att en annan 
vägsamfällighet erlägger en gemensam avgift för aktuella fastighetsägare.    
 


