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Om stämningen mot Holmön Byamäns samfällighetsförening

Några medlemmar i Holmön Byamäns samfällighetsförening har genom P-A Rydelius stämt föreningen 
för ett beslut som togs på årsmötet den 26 juni 2016 att arrendera ut en del av det samfällda diket s:71 
till en ideell förening kallad Holmöns Sjöängar.

Det är nu många på Holmön som säkert undrar vad stämningen handlar om och vi i samfällighets-
föreningens styrelse ger här vår syn på saken.

Att stämma någon är en mycket allvarlig åtgärd som bara bör användas om någonting är oriktigt eller 
inte kan rättas till genom samtal. Här har det gått fel. De allvarliga missförstånd som tydligen finns hade 
enkelt kunna redas ut utan en stämning.

På årsmötet beslutade man enligt protokollet:

e) Våtmark Söråkern

Projektet avser våtmark med en areal av ca 4 ha. Alla markägare kommer kontaktas av den 
nyligen bildade ideella föreningen Holmöns Sjöängar och erbjudas en engångsersättning på 
10.000:-, därefter arrende enligt gängse avtal. Förslag från styrelsen att samfälligheten ger sitt 
medgivande och tecknar ett femårigt arrendekontrakt avseende det samfällda diket inom s:71 - 
detta förutsatt att kommunen/miljökontoret ger tillstånd till projektet.
Frågan väcktes om hur detta påverkar vårt ansvar för dikesrensning - gäller detta även där 
våtmarken är planerad.
Fråga väcktes också huruvida det är en sak för stämman att besluta om att arrendera ut mark.
Denna fråga fanns med ja besvarad.
Beslutades att styrelsen får i uppdrag att arrendera ut diket under fem år, för en engångssumma 
om 10.000:- kr samt ett årligt arrende.
Per-Anders Rydelius och Sören Viklund reserverade sig om beslutet att arrendera ut mark.

Men i stämningen står något helt annat:

Någon närmare information om hur finansieringen av anläggningen och driften av den aktuella 
våtmarken skulle ske gavs ej, mer än att samfälligheten skulle stå för engångsersättningen och den
årliga arrendekostnaden.

Självklart varken kan eller kommer samfällighetsföreningen att anlägga eller driva en våtmark och 
dessutom betala markägararrenden. Det är den ideella föreningen Holmöns Sjöängar som ska göra detta, 
men bara om markägarna i området ger sitt medgivande och kommunen ger tillstånd till projektet. 
Däremot skulle samfällighetsföreningen erhålla en ersättning på 10.000 kr, samt ett årligt arrende, från 
Holmöns Sjöängar. Liksom markägarna inom det aktuella området.
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I stämningen påstås också att jäv skulle föreligga eftersom två styrelsemedlemmar i den ideella 
föreningen, Olle Nygren och Sven Nordblad, också ingår i samfällighetsföreningens styrelse. Just för att 
denna diskussion inte skulle uppkomma deltog dessa medlemmar inte i beslutet i samfälligheten. 
Dessutom, särskilt på mindre orter som Holmön, är det vanligt att personer ingår i styrelsen i flera olika 
föreningar, vilket normalt inte ifrågasätts.

Vi uppmanar alla att läsa igenom det svar som samfälligheten genom sin jurist lämnat på stämningen och
som mycket tydligt beskriver saken, se bilaga 1.

Ärendet tar kraft och tid från samfällighetens arbete som borde ägnas åt viktigare saker. Stämningen drar
dessutom kostnader som i slutändan måste betalas.

Om någon i gruppen som lämnat in stämningen nu kommer fram till att den är grundlös vädjar vi till 
vederbörande att dra tillbaka stämningen för egen del, vilket enkelt kan göras hos Tingsrätten i Umeå.
___________________________

Tingsrätten har den 26 september fattat ett första beslut i ärendet, se bilaga 2. Rätten går här helt 
på samfällighetens linje och avslår P-A Rydelius m.fl krav på så kallad inhibition. Men om stäm-
ningen inte återkallas fortsätter ärendet tyvärr.

Holmön den 1 oktober 2016

Med vänliga hälsningar

För Holmön Byamäns samfällighetsförening styrelsen

Sven Nordblad, ordf
Lars Janzén, vice ordf
Jenny Johansson, sekr
Olle Nygren, kassör
Bert Tegström, ledamot
Walter Holmberg, ledamot
Åsa Engman, suppleant
Kurt Edlund, suppleant
Thorbjörn Lindberg, suppleant
Gunnar Carlsson, suppleant

Bilagor:

1) Samfällighetens svar på stämningen F 1776-16 den 2016-09-20
2) Mark- och miljödomstolens vid Umeå Tingsrätt beslut i ärendet den 2016-09-26 (beslutet är offentlig 
handling men styrelsen har med hänsyn till kärande ansett det lämpligt att stryka namnlistan)
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