
 

 

Minnesanteckningar förda vid informationsmöte med Styrsjöbo 
Vägsamfällighet den 3/8 2019 i Styrsjöbo Bystuga. 
 

Närvarande: 
Arbetsgruppen för Vägsamfällighet Styrsjöbo GA2; Per Arne Åberg, Mats Fogelström, Kristina 
Östberg Lindbom, Lars Henning och Claes Tingvall (Rikard Forsberg frånvarande).  
 
Ca 75-80  medlemmar i Styrsjöbo Vägsamfällighet (enligt lista). 
 
 
Styrsjöbo Byförenings ordförande Per Arne Åberg hälsade alla välkomnade och noterade att 
Styrsjöbo Bystuga knappast någonsin varit så välbesökt, och att inbjudan till mötet därmed varit 
väldigt framgångsrik.  
 
Per Arne Åberg redogjorde för alla de sätt medlemmarna kallats eller fått information. 
Arbetsgruppen har dels skickat ut brev till alla medlemmar, satt upp inbjudan på samtliga 
anslagstavlor i byn, annonserat i Leksands Magasinet samt lagt ut information på byns hemsida 
och på Facebook. En artikel har också publicerats i Siljan News.  
 
Mats Fogelström, som är politiker i Leksands kommun, redogjorde för kommunens avsikter för 
enskilda vägar, och något om tidsplaner. Mats förklarade kommunens inställning till att byarna har 
eller skaffar sig juridiskt bindande samfälligheter.  
 
Lars Henning redogjorde för hur registret för Styrsjöbo Vägsamfällighet bildats, och om reglerna för 
GDPR. Alla registrerade medlemmar har rätt att ta del av vad som finns i registret om dem.  
 
Claes Tingvall redogjorde för hur nästa steg i processen för att väcka upp den ”sovande” Styrsjöbo 
Vägsamfällighet ska gå till. Det steg som står närmast i tur är att diskutera med Länsstyrelsen i 
Dalarna om eventuell Syssloman för att kunna återbilda en styrelse på rätt sätt. Vidare redogjorde 
Claes Tingvall för att alla fastigheter som knöts till samfälligheten när den bildades 1952, 
fortfarande är medlemmar, liksom fastigheter som tillkommit genom avstyckning. Avsikten är 
fortfarande att kunna ha lika avgift för alla fastigheter.  
 
Målet om att undvika en kostsam lantmäteriförrättning underströks än en gång, liksom ambitionen 
från Styrsjöbo att skapa en konstruktiv och positiv dialog med Leksands kommun för att 
åstadkomma en långsiktigt hållbar väghållning i byn.  
 
Medlemmarna ställde ett stort antal frågor kring bildandet av styrelse mm. Arbetsgruppen kommer 
att arbeta vidare och sprida information under processen. Ambitionen är att senast april 2020 hålla 
stämma i samfälligheten, men förhoppningsvis tidigare kunna bilda en styrelse och kalla till extra 
stämma.  
 
Per Arne Åberg tackade för allt intresse och engagemang och avslutade mötet.  
 
 
 
 
 
Per Arne Åberg    Claes Tingvall 


