




















Påpekande om felaktigheter samt uppmaning till de 
samfällda delägarna att avstå onödigt möte. 

Uppgjord den 10/9 2016 Ingmar Ögren, samfälld delägare(4,79%) och ägare 
till mantalssatt jordbruksmark, f. d. byålderman mm 

1. Bakgrund

Ägarna till samfälld mark i Rangarnö by har erhållit en skrivelse från Friherre 
Gustaf Cederström, ägare till fastigheten 1:32, som har en andel på 0,89% av 
den samfällda marken. I skrivelsen påstås att beslut har fattats att övergå från 
delägarförvaltning till föreningsförvaltning. Beklagligtvis innehåller skrivelsen 
både missuppfattningar och brott mot föreningens stadgar. 

2. Kommentarer till skrivelsen
Påstås att det är ett problem att med samfälld förvaltning och att detta 
skulle göra det svårt att planera och bygga för framtiden. 

Detta är inte sant eftersom byalagets sektioner på ett utmärkt sätt skött 
samfälligheterna. 

Vi har beslutat och vi styr 

Detta innebär att avsikten är att nuvarande arrendeavtal skall upphöra och att 
en utvald grupp skall styra över båtplatserna.  Något sådant samfällt beslut 
finns inte. Att alls föreslå detta är ett klart brott mot stadgarnas § 2  eftersom 
det handlar om att skapa två motsatta grupper i byn. 

30 000:- 

Inte särskilt troligt. När arrendatorerna kommit in i förhandlingen hamnar vi 
snarare på storleksordning 100 000;- eller mer. Visserligen måste sökanden 
lägga ut hela summan men Friherren har bara en andel på 0,89% medan 
andra, som alls inte velat se denna utveckling, får betala väsentligt mer – när 
Cederström sedan kräver dem. 

Tvingande möte på Lantmäteriet 

Helt korrekt, men eftersom det finns en mångårig arrendator verkar det helt 
otroligt att inte arrendatorn (båtsektionen) får vara representerad vid möte. 

Struktur ordning etc. 

Helt missuppfattat. Tillräcklig struktur och ordning finns sedan 20+ år. 
Visserligen finns enstaka medlemmar som anser sig ha för lite att säga till om, 
men några problem med båtplatser eller vägar har inte förekommit eller visat 
sig svåra att hantera i nuvarande ordning. 



För de icke samfällda ägarna betyder detta inget 

Helt osant rätten till båtplats, som nu är jämlik, kommer att bestämmas av 
den nya föreningens styrelse, med förtur för den nya föreningens medlemmar. 

3. Risk 
Mot bakgrund av diskussioner 1994 finns det en avsevärd risk att Lantmäteriet 
finner att nuvarande samfällda ägande är en anakronism och beslutar att en ny 
förening skall bildas i formen ideell förening som båtklubb med åläggande att 
ta in medlemmar oberoende av bostadsort.  Detta kan innebära att nuvarande 
samfällda ägare får betala för en omfattande lantmäteriförrättning och 
samtidigt förlora sin rätt till båtplats och lastageplats. 

Det blir i så fall inte första gången som myndigheter åsidosätter 
skärgårdsbefolkningens traditionella rättigheter. 

4. yrkande 
Som ägare till 1.13 (4,79%) yrkar jag att: 

• Denna fråga slutdiskuteras under byalagets möte 
• Ingen som vill undvika omfattande kostnader och onödig administration 

besöker ”extra möte” 
• Gustaf Cederström uppmanas av byalaget att dra tillbaka sin ansökan till 

Lantmäteriet. 

 

 

 

 

Ingmar Ögren 

delägare 1:13 

Ledamot av Norrtälje KF 

Ersättare i Norrtälje KS 


