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Bakgrund 
När kvarteren Ornitologen och Soldaten i Ösmo planerades och byggdes under slutet av 1960 talet 
skapades ett bilfritt område med begränsad fordonstrafik. Det innebar smalare gator och att 
gemensamma garage- och parkeringsplatser anordnades där varje fastighet erhöll ett garage och en 
del av parkeringsytan genom bildandet av samfälligheter.  

Totalt berör det 49 fastigheter i Ornitologen och 34 fastigheter i Soldaten. Det bildades dock inga 
samfällighetsföreningar utan respektive fastighetsägare fick ett eget ansvar, för det till fastigheten 
kopplade garaget samt en del av parkeringsytan.  

Nynäshamns kommun ansvarade för tillfartsvägar och del av ytorna i anslutning till parkeringarna. 
Kommunen genomförde även snöröjning av ytorna vintertid. Det arrangemanget har fungerat bra 
ända fram till vintern 2019. Då beslöt kommunen att man inte kunde genomföra snöröjning av 
parkeringsytorna längre, då det inte var förenligt med kommunens huvudmannaskap genom att 
parkeringarna befanns på privat mark.  

Eftersom många fastigheter har bytt ägare under åren, var det många fastighetsägare som inte kände 
till ägarförhållandena i samfällighetsområdet, framförallt utanför garagelängorna varför 
ansvarsförhållandena upplevdes som röriga.  

Figur 1.  Samfälligheten Ornitologen S1-S4 Figur 2.  Samfälligheten Soldaten S2 och S3 
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Fastighetsägarna vände sig därför till Ösmo Villaägareförening för att få hjälp med, att tillsammans 
med Nynäshamns kommun, reda ut ägarförhållanden och hitta en långsiktig lösning för att undvika 
att liknande situationer med bristande underhåll och utebliven snöröjning uppstår i framtiden.  

För att föreningen ska kunna stödja medlemmarna, så krävs att vi har en fullmakt att förhandla med 
kommunen och lantmäteriet. En sådan har vi erhållit från samtliga berörda fastighetsägare.  

Efter ett besök i de olika samfälligheterna (S1-S5) kunde vi konstatera att garagebyggnadernas status 
var olika men att samtliga garage närmar sig gränsen för en större sanering/renovering/upprustning. 
Huruvida en sådan är inplanerad är i dagsläget inte känt av Villaägareföreningen, då det inte finns en 
samfällighetsförening i området. 

Förhandlingsförslag 
Nästa steg i denna process, är att tillsammans med kommunen och lantmäteriet förhandla fram en 
lösning som är den gemensamt bästa för våra medlemmar och vårt samhälle. 

Vi ser just nu fyra olika huvudalternativ: 

1. Enskild förvaltning 
a. Utgående från det beslut från 1966-12-14 (ändring 1992-06-30) skapa en enskild 

förvaltning för varje fastighetsägare där S1: S5 fastighetsägare i likhet med idag tar 
fullständigt ansvar i för var sin andel av mark och byggnad. 

2. Samfällighetsförening 
a. Alla fastighetsägarna tillsammans bildar en samfällighetsförening för respektive 

garage/parkeringsområde och hanterar frågor rörande skötsel av mark och byggnad. 
3. Enskild reducerad förvaltning 

a. Utgående från en framförhandlad lösning med lantmäteriet och kommunen så 
övertar kommunen ägande och ansvar för alla parkeringsplatser och 
omkringliggande vägar/grönytor medan garageplatserna kvarstår hos den enskilde 
fastighetsägaren att förvalta. 

4. Kommunalt ägande av mark och byggnader 
a. Kommunen övertar ägandet av mark och byggnader mot att kommunen skall 

tillhandhålla garageplats till respektive fastighet samt besöksparkering i likhet med 
idag. 

Villaägareföreningen förordar alternativen 3 och 4 och kommer att fortsätta våra förhandlingar med 
Nynäshamns kommun för att ta fram förslag på hur dessa alternativ skulle kunna utformas. Förslagen 
kommer att presenteras för fastighetsägarna som äger det slutliga avgörandet inför beslut. 
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