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Jag har i tidigare skrivelser påpekat att i fastigheter som har legat som 
utomplansbestämmelse skall kunna bedriva Näringsverksamhet 
Värmdö har ca 4000 småföretagare och flertalet arbetar hemifrån 
 
Jag har upptäckt att de enda som får bedriva näringsverksamhet är det som 
betecknas som B1  
 
Av någon konstig anledning så är det flertalet som är med i Styrelsen i 
Västerängs Samfällighetsförening som får bedriva näringsverksamhet och inga 
andra? 
 
Jag anser att alla fastigheter som tidigare ligger i utomplansbestämmelsen bör få 
bedriva näringsverksamhet enligt B1 
 
Sen måste jag även ifrågasätta varför bara de som är markerade som B1  
Får bygga en huvudbyggnad med 2 lägenheter när övriga bara får ha 
generationsboende 
 
Vad är anledning till detta?   
 
Det har kommit till min kännedom att de har önskat tomtstorlekar på 1000 
kvadratmeter och det är endast dessa som får göra detta och de sitter i styrelsen. 
 
Bygger man en huvudbyggnad med två lägenheter och delar fastigheten i 2 så 
blir det i praktiken en tomt storlek på 1250 kvadratmeter 
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Man bör kunna ha fler komplements byggnader om fastigheten klarar detta 
Det är flertalet fastigheter som har det idag. 
 
Sen måste jag ifrågasätta varför man inte har ritat in alla allmänningar efter 
Ripvägen 
 
Sen måste jag även ifrågasätta varför inte alla inom samfälligheten inte har fått 
utskick angående samrådshandlingarna eftersom de är sakägare i 
samfällighetens mark som berörs. 
 
Därför bör även dessa kunna få ha synpunkter bl.a. angående föreningens 
markinnehav. 
 
Sen måste jag även ifrågasätta varför det bara är den ena sidan av Ripvägen som 
kan stycka och dela upp kvarteret med grannen? 
 
Sen bör även samfälligheten kunna sälja några delar av sina grönområden enligt 
det första förslaget som den gamla infrastrukturgruppen föreslog och även är 
presenterad för sakägarna 
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