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Angående Kårsta-Rickeby S:8 
Kommunens Teknik- och Fastighetsutskott har beslutat att ansöka om 

föreningsförvaltning för Kårsta-Rickeby S:8 istället för nuvarande delägarförvaltning. 

Varför agerar kommunen? 

Från boende i området, Roslagsvatten m.fl. har vi löpande fått in önskemål om att 

agera. Som du kanske känner till har det p.g.a. delägarförvaltningen varit svårt att få 

till markupplåtelseavtal när man velat bygga ut vatten/avlopp, fiber m.m. eftersom 

det kräver underskrift från samtliga fastighetsägare. Genom att bilda en förening 

kommer beslut istället tas demokratiskt som majoritetsbeslut på årsmöte.  

Varför tar inte kommunen över vägnätet istället? 

Om kommunen ska ta över vägnätet krävs det att det sker en upprustning till 

kommunal standard och att en detaljplan upprättas. Något beslut om planläggning 

finns inte idag.  En sådan process finansieras av er fastighetsägare och görs normalt i 

samband med förtätning såsom i Kårsta-Rickeby 1. Processen tar även tid vilket gör 

att även om det skulle tas ett politiskt beslut om att börja idag finns ingen lösning på 

plats förens tidigast 4-5 år senare. Att bilda en förening för att förvalta Kårsta-Rickeby 

S:8 minskar inte möjligheterna för kommunen att i framtiden ta över vägnätet.  

Vad innebär det för dig? 

Lantmäteriet kommer kalla dig till sammanträde för att bilda en s.k. 

samfällighetsförening och tillsätta en styrelse i denna. När processen är klar innebär 

det att istället för att samtliga fastighetsägare måste godkänna varje åtgärd beslutar 

styrelsen eller årsmötet genom majoritetsbeslut. Kostnadsfördelningen för åtgärder 

som vidtas är samma som innan.  

 

Det innebär konkret att du bör komma på det sammanträde som Lantmäteriet kallar 

till och att du kan komma att ombes ställa upp i styrelsen.  

Vänliga hälsningar 

 
Olle Nordberg 
Mark- och exploatering 


