
Äkersbodarnas byförening orgnr:

Harry Fredriksson
Äkersbodarna Järnavägen 203
79392 Leksand

22 oktober 2016

Överförande av markområde

Som ägare av % andel i Övermo 9:22 och därigenom delägare i samfälld mark Övermo S:2 skriver vi till dig
utifran följande nulägesbeskrivning.

Västra Leksands skogsägare har av Lantmäteriet påkallats att omarrondera sina skogsarealer för ett mer
rationellt skogsbruk.
Detta berör oss i Äkersbodarna så till vida att samfällt ägda arealer kommer i möjligaste mån att omstillas
till enskilda ägare.

De byggnader byföreningen förvaltar vid Holen är uppförda på samfillighetens mark och vilar diirmed på
ofri grund. Majstangsplatsen mitt i byn ligger också på samfälld mark. Byns dricksvatten tas från bonhål vid
Holen på samfällt ägd mark.

Omarronderingen kan alltså leda till au den marken kommer att tillfalla privata ägare.
Vad beträffar borrhålet, så ska det, enligt miljöregelverket, omges av ett avlyst markområde som "vattentäkt"
där ingen annan anläggning kan uppföras så som tex fastighet för fritids- eller permanentboende. I
ogynnsamma lägen i framtiden skulle det kunna leda till att markägaren awisar byns intressen som Mngas
att flytta sin vattentäkt.
I anslutning till vattentäktsområdet finns anordnat en plats för byns sophantering dåir kommunen har sina
anordningar.

Samfiilligheten äger de flesta av de vägar som kommunen förvaltar som sk byvägar. Det åir av stort intresse
för byföreningen att äga dessa med tanke på kommunens planer på att överföra ansvaret för vägarna till de
privata fastighetsägare som betjåinas av vägarna.

Vid omarronderingen kan markägare framställa sina önskemål om hur markägandet ska se ut efter
omarronderingen. Det finns alltså ett "fönster" i tiden just nu som inte återkommer då man kan påverka
utfallet. Åkersbodarnas byförening ber dåirför berörda delägare i samfåilligheten att i samråd hitta en lösning
där berörda markområden inom samflilligheten, enligt bilagda karta, tillfaller föreningen. Detta kan ske på
olika sätt som beskrivs i slutet av brevet.

Arealen som berörs lir på ca 0,4 ha med byggnader vid Holen samt majstångsplatsen mitt i byn. 0,1 ha för
vattentäkten.

Vägama i byn går inte att arealsbestämma vilket i sig inte är av intresse då de inte har något alternativt
anviindningsområde och därför inte betingar något värde.

Sammanlagt rör det som om ca 0,5 ha dåir din andel blir ca 0,001 ha.

Utifran detta önskar vår byförening att du tar ställning till wå altemativa förslag på bilagda svarsblankett

ftilaga 2).

Maria Bröms
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Bilaga 2

Mitt stillningstagande i frågan om i bilaga 1 markerat markområde inom Övermo S:2

e Jag vill samråda med Åkersbodarnas Byförening om deras önskemål att åindra ägandet av
markerat markområde. Kontakta mig på telnr:
eller via mail:.

q Jag vill överlåta min andel i markerat område som del i Övermo S:2 till Åkersbodamas
byförening och inväntar en handling för undertecknande som juridiskt fastställer detta.

den

Harry Fredriksson

Returnera denna blankett i bilagda svarskuvert helst före den 31 oktober.


