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Framställan till Hemmesta södra 
vägförenings årsstämma 2022 rörande 
Förrättning 

Bakgrund: 
Under flera år har behovet av en ny förrättning för vår vägförening 

ökat. Dels har vi flera äldre lekplatser i området som är i behov av 

upprustning men som idag inte ingår i Hemmesta GA13 utan hör till 

Hemmesta GA4. Styrelsens förslag är att förtydliga ansvaret för dessa 

lekparker samt flytta dem till Hemmesta GA13 (Lekparken på 

Parkvägen föreslås även flyttas till skogen/ängen ca 100m åt öster, se 

bilaga med kartor över lekplatsernas ungefärliga placeringar). 

För grönområdena inom GA4 föreslår styrelsen att man förtydligar att 

Hemmesta GA4 ansvarar även för grönområden och att dessa ska 

förvaltas för att underlätta nöje, rörelse och rekreation (detta kan t.ex. 

inkludera blommor, bänkar, soptunnor, mål, grillplatser och 

träningsutrusning). 

Det har även förekommit diskussioner kring om vägföreningen får 

förvalta våra gångvägar och belysning varför även detta bör 

förtydligas i förrättningen. 

Styrelsen ser även att antalet bilar i området ökar och föreslår av 

denna anledning att man i förrättningen lägger till möjligheten för 

Hemmesta GA4 att förvalta parkeringsplatser inom området. 

Vidare finns flera oklarheter angående andelstal och huruvida några 

angränsande fastigheter bör ingå i samfällighetsföreningen eller ej. 

Det saknas också uppgift om många beslutade andelstal i 

Lantmäteriets register vilket vi nu önskar få registrerade. 

Det finns nu en möjlighet att tillåta styrelsen att förändra andelstalen, 

detta skulle förenkla hanteringen vid förändringar i användningen av 

en fastighet. Styrelsen föreslår därför att man ska ta med detta i 

kommande förrättning. 

Värmdö kommun har lyft frågan om vägföreningen kunde ta över 

underhållet av gångvägen mellan Blåsippevägen och Hemmesta 

Dalväg, då detta område ej ingår i föreningens förvaltningsområde har 
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styrelsen sagt nej till detta och kommunen har avslutat underhållet. 

Med anledning av detta föreslår styrelsen nu att man i kommande 

förrättning undersöker möjligheterna att införliva även denna sträcka i 

vägföreningen. 

Yrkande: 

Att: Stämman uppdrar åt styrelsen att ansöka om förrättning för att 

flytta 2 lekparker från GA4 till GA13 samt att fysiskt flytta lekparken 

på Parkvägen enligt bilaga A. 

Att: Stämman uppdrar åt styrelsen att ansöka om förrättning för att 

förtydliga att Hemmesta GA4 ansvarar även för grönområden och att 

dessa ska förvaltas för att underlätta nöje, rörelse och rekreation (detta 

kan t.ex. inkludera blommor, bänkar, soptunnor, mål, grillplatser och 

träningsutrusning). 

Att: Stämman uppdrar åt styrelsen att ansöka om förrättning för att 

förtydliga att även gångvägar och belysning ingår i Hemmesta GA4. 

Att: Stämman uppdrar åt styrelsen att ansöka om förrättning för att 

inkludera rätten att förvalta parkeringsplatser i Hemmesta GA4. 

Att: Stämman uppdrar åt styrelsen att ansöka om förrättning för att 

fastställa andelstal för de fastigheter där det finns oklarheter och 

utreda om angränsande fastigheter som använder föreningens vägar 

bör ingå i samfälligheten. 

Att: Stämman uppdrar åt styrelsen att vid en förrättning försäkra sig 

om att Lantmäteriet verkligen uppdaterar sitt register med föreningens 

alla beslutade andelstal. 

Att: Stämman uppdrar åt styrelsen att vid förrättningen verka för att 

styrelsen får möjlighet att förändra andelstalen. 

Att: Stämman uppdrar åt styrelsen att undersöka möjligheterna för att 

inkludera gångvägen mellan Blåsippevägen och Hemmesta Dalväg i 

vägföreningens förvaltningsområde vid kommande förrättning. 

Styrelsen, Hemmesta södra vägförening 
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Bilaga: 

 

Lekpatsen skep ohoj, mellan Parkvägen-Mellanvägen-Bygdevägen,  

 

 

Lekplatsen Smultronet, mellan Smultronvägen och Tranbärsvägen 


