L A N T M Ä T E R I E T

Aktbilaga

Kallelse

Kallelse till medlemmarna i
Björnrike samfällighetsförening

2012-09-18
Ärendenummer

Z12428
Förrättningslantmätare

Eva Regin
Ärende

Omprövning av Vemdalens Kyrkby ga:11
Kommun: Härjedalen

Kallelse

Län: Jämtland

Som sakägare kallas Ni till lantmäterisammanträde.
Kallelsen delges styrelsen för vidare information till medlemmarna.
Särskild kallelse skickas även i brev direkt till de närmast berörda
fastighetsägarna.

Dag och tid

Måndag den 29 oktober 2012

Plats

Lövåsgården, Vemdalen.

Att behandla

Björnrike samfällighetsföreningen har ansökt om följande
förändringar av tidigare beslut om gemensamhetsanläggning

Klockan 12:00

1. Breddning, mindre profiljustering och beläggning med MJOG
av Edvin Kvarnelands väg, utförs inom fem år, bekostas av
sektion 3
2. Utförande av vägbelysning längs Vesselstigen, utförs inom fem
år, bekostas av sektion 2
Vid sammanträdet kommer förutsättningarna för önskad åtgärd att
utredas, lagregler, synpunkter från sakägare mm. Beslut kan komma
att fattas.
Mer information, bland annat plankarta och profilritning över
planerad ombyggnad finns på föreningens hemsida
www.bjornrikesf.se.
Viktiga
upplysningar

Sökande till förrättningen är: Björnrike Samfällighetsförening genom
ordförande Lars-Olov Karlberg.
Fullmakt
Kan Ni inte själv närvara vid sammanträdet kan Ni sända ett ombud.
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Blankett för fullmakt bifogas.
Ombud och företrädare ska ha dokumentation med sig som styrker
ombudets/företrädarens behörighet, t.ex. fullmakt, registreringsbevis
eller bouppteckning.
Ärendet kan komma att avgöras vid sammanträdet. Om Ni inte
kommer till sammanträdet kan ärendet ändå avgöras. Vid
sammanträdet kan kallelse ske till ett nytt sammanträde utan att
någon särskild kallelse skickas ut.
Vid handläggningen behandlas personuppgifter enligt reglerna i
personuppgiftslagen (1998:204).

Eva Regin

L A N T M Ä T E R I E T

Fullmakt
Ärende
Z12428

Omprövning av Vemdalens Kyrkby ga:11
Kommun: Härjedalen

Ombud

Län: Jämtland

Ombudets namn
Adress
Postnummer och postadress
Telefonnummer

Personnummer

Fullmakten gäller rätt att (stryk det som inte ska gälla!)
• företräda mig vid sammanträdet 2012-10-29Måndag den 29 oktober
2012.
• företräda mig vid hela förrättningen.
Ombudet har rätt att för min räkning (stryk det som inte ska gälla!)
• ingå överenskommelser.
• godkänna förrättningsbeslut.
Fullmaktsgivare

Ort och datum
Underskrift
Namnförtydligande
Fastighetsbeteckning

