Oxhalsö Norra Tomtsamfällighet

Vår mark – en sorts sammanställning
Reviderad
Att göra en sammanställning av vad Oxhalsö Norra
Tomtsamfällighet äger, helt eller delvis, är en
komplicerad uppgift. Jag gör härmed mitt yttersta för
att reda ut… Ägandet består nämligen av markområden
som vår samfällighet äger helt och hållet. Men det
innefattar också andra markbitar som är samägda med
andra; diken, vägmark, gistplats och notgistplats (om
skillnaden vet jag intet) lertäkt, gångväg,
fiskevatten o s v.

Men häng med här så skall jag försöka reda ut. Vi
börjar längst i nordost. Se bifogade kartor,

Oxhalsö 2:26, 65 046 kvm
Ägs helt av Oxhalsö Norra Tomtsamfällighet. Området
har sju delar. Ytan öster om tomterna nr 79 och 81,
ner mot badet, är en av delarna av 2:26, nr 4. Den
största biten av 2:26 nr 1, är i skogen en bit bakom
pumphuset, men området fortsätter österut, följer
vägen ner till bommen. Dessutom fiskeområde i vattnet
utanför, 2:26 f1. Vidare ingår två öar i Hemsundet
kallade 2:26, del 2 och 2:26 del 5 och i anslutning
därtill fiskeområde 2:26 f2. Slutligen 2:26, nr 3 som
är en ganska avlägsen marksträng på vägen till badet
vid Rådmansholmen, cirka 300 meter från Blidövägen.

Fortsättning i östra delen av vårt område, söder om
2:26.
Oxhalsö 2:157, 35 067 kvm
Ägs också helt av Oxhalsö Norra Tomtsamfällighet. Har
också sju delar. Den största delen är runt bryggbadet
och klippbadet, större delen av Valbergsudden helt
enkelt. Dessutom arealer mellan baksidan av dom
närmaste tomterna söder om Norra Oxhalsövägen.

Oxhalsö 2:822 med vinterskrud och högvatten

Mera i öster, söder om 2:157, hamnområdet, bl a.
Oxhalsö 2:822, 67 682 kvm
Ägs 1/3 av Oxhalsö Norra Tomtsamfällighet samt 2/3 av
Valbergsuddens Båtsamfällighet, det står så i de
officiella papprena hos Lantmäteriet. Området har
fyra delar. Hamnområdet bl a som heter 2:822 del 4.
2:822, del 1 är ett område i skogen väster om Norra
Oxhalsövägen med nummer 30-34. 2:822 del 2 är de
obebyggda tomterna samt marksträngar mellan tomterna
söder om N Oxhalsövägen.

Oxhalsö 2:155

Skogsområde en bit söder om pumphuset
Oxhalsö 2:155, 8800 kvm
Ägs helt av Norra Oxhalsö Tomtsamfällighet. Området
består bara av en sammanhållen del.
Och sist men inte minst utan tvärtom störst;

Oxhalsö 2:102, 163 491 kvm
Vårt största område, fem delar helägt av Norra
Oxhalsö Tomtsamfällighet. Fem delar. Området runt
”Långa vägen” och ner mot Hemsundet. Dessutom marken
runt början av ”Krokiga vägen” och en bit österut.
Och så små markbitar mellan tomterna norr om Norra
Oxhalsövägen

Jag har försökt att med ord beskriva men markkartorna
talar ju ett tydligare språk.
Och till slut, som sagt: Genom våra helägda
markområden är vi delägare med olika procenttal i
diverse diken, vägmarker m m. Jag kan icke räkna dem
alla.
Men nu kommer jag inte längre!

Blidö i oktober 2016
Björn Henriksson
Styrelsesuppleant i Norra Oxhalsö Tomtsamfällighet

Oxhalsö 2:102

