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Kallelse 
2010-03-09 

Ärendenummer 
2010-01312-421 

Förrättningslantmätare 
Olof Graner 

Till ägare/tomträttshavare av 
fastigheterna Aida 1-92  

 

Ärende Anläggningsåtgärd avseende omprövning av av Aida ga:1 

 Stockholms kommun Stockholms län 

Kallelse Som sakägare kallas du till lantmäterisammanträde. 

 

Dag och tid Tisdag den 30 mars klockan 18.30 

Plats Spånga gymnasium, matsalen. 

Att behandla Vid sammanträdet kommer följande att behandlas: 

• Omprövning av Aida ga:1 i syfte att införliva gemensam 
sophantering. 

• Förordnande om upplösning av Kvarterssamfälligheten Aida 

• Bildande av samfällighetsföreningen Aida 
 
 

 
 
 

 

 Vid handläggningen behandlas personuppgifter enligt reglerna i 
personuppgiftslagen (1998:204). 

Information om 
förrättningen 

Bakgrund 

Den 25 januari inkom till Lantmäterimyndigheten ansökan om 
omprövning av Aida ga:1. Syftet med ansökan är att införliva 
gemensam avfallshantering i den befintliga föreningens 
ansvarsområde. Nästan samtliga delägare har genom fullmakter 
biträtt ansökan. 

Förening  

Då er nuvarande förening Kvarterssamfälligheten Aida är en gammal 
typ av förening (en så kallad LGA-samfällighet) måste denna i 
samband med omprövningen uppdateras till en samfällighetsförening. 
Den befintliga föreningen ska upplösas och en ny förening som 
ersätter den gamla ska bildas. 

Den nya samfällighetsföreningen som får namnet Aida 
samfällighetsförening bildas genom att stadgar antas och en styrelse 

Aktbilaga  
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utses. 

Sammanträdet 

Syftet med sammanträdet är dels att meddela beslut om omprövning 
av Aida ga:1 och beslut om förordnande om upplösning av 
Kvaretssamfälligheten Aida. Vid mötet ska också stadgar antas och en 
styrelse utses för den nya föreningen. 

Den fortsatta processen 

Efter beslut följer fyra veckors tid för överklagande. Om besluten inte 
har överklagats vinner de laga kraft och registreras och den nya 
föreningen registreras. I och med att den nya föreningen registreras tar 
den också över ansvaret för gemensamhetsanläggningen. 
Förordnandet om upplösande av den gamla föreningen innebär att 
den ska avvecklas och när det är klart kan den avregistreras. 

Kallelse 

Sakägare i detta ärende är ägare till de fastigheter som har andel i 
Aida ga:1. Delgivning av kallelsen sker med stöd av 10 § 
Delgivningslagen. 
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