
Gatukostnadsmötet  Väsjö Tomtägarförening  - Dansbanan 2018-09-30 

 

Mötet var motiverat av de rekommenderade brev som de flesta tomt/fastighetsägare i 

Södersätra nyligen fått från Sollentuna Kommun, och som specificerade hur stora 

fakturor var och en skall få i oktober. Ett relativt stort antal (35-40) personer deltog i 

mötet. 

Ordförande Linnea Wetterberg uttryckte än en gång sitt stora missnöje med hur 

kommunen har (eller snarare inte har) hanterat denna fråga. Trots upprepade försök 

under flera år att få till stånd diskussionsmöten med kommunen runt rimligheten i 

kommunens inställning har inget sådant möte kunnat arrangeras (från kommunens sida). 

Linnea  framhåller att tjänstemännen hela tiden är inne och ändrar  i beslut tagna av 

kommunfullmäktige. Man ändrar exempelvis andelstalen, vad som skall bekostas och när 

betalning skall ske. Tjänstemän får inte /kan inte enligt Svensk lag ändra i beslut tagna 

av kommunfullmäktige. Om kommunen vill genomföra ett gatukostnaduttag  måste hela 

gatukostnadsutredningen göras om , från början. Utredningen innehåller dessutom redan 

mycket pinsamma detaljer – som den inte får innehålla 

Hon har nu arrangerat så att en privat advokat (Sebastian Scheiman) har gått igenom 

alla förutsättningar och därefter formulerat ett brev till Kommunstyrelsen ordförande i 

Sollentuna Kommun, där man i klartext kan läsa: 

• Avtalet från 1973 om att väghållningen övertas av kommunen för all framtid 

gäller till fullo. 

• Väghållning är enligt lag definerat som byggande av väg och drift av väg, dvs 

exakt det som har skett i Södersätra de senaste åren 

• Uttag av gatukostnader är av ovanstående skäl avtalsstridiga 

• Fakturorna som Sollentuna tänker skicka ut är såväl avtalstidiga som lagstridiga 

• SOLLENTUNA KOMMUN BÖR DÄRFÖR AVHÅLLA SIG FRÅN ATT SKICKA UT 

DESSA FAKTUROR FÖR GATUKOSTNADSAVGIFTER 

Med detta som mycket tillräckliga argument för att låta bli att betala de fakturor som 

nog ändå kommer att dyka upp rekommenderade Linnea och styrelsen i övrigt att: 

Boka in sig på de små informationsmöten med kommunen som arrangeras 2-a och 3-e okt 

Där kraftfullt framföra att eventuella fakturor definitivt kommer att bestridas men 

noga undersöka om någon sorts deposition behövs för att vara garderad. 



Det stora flertalet deltagare i mötet tyckte att upplägget verkade mycket bra, men 

tyvärr visade det sig dock att anmälningstiden för dessa möten gick ut redan 27 sept. 

Samma synpunkter kan naturligtvis framföras skriftligt om/när fakturorna dyker upp. 

 

Vid pennan  Leif Lasson, Hövdingevägen 98 


