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med tema  

Den juridiska processen - hur gör jag för att 
få rätt ersättning?  

Kila kyrka den 27 augusti kl 18.30 

Unikt tillfälle att få juridisk rådgivning av f. rådmannen Åke Söderlind. Söderlind har 
ett förflutet som domare vid mark- och miljödomstolen och besitter gedigen 
erfarenhet av just den juridiska processen som kommer bli aktuell för alla oss 
sakägare. Det här är ett unikt tillfälle att få konkret rådgivning. Vilka rättigheter har 
vi som markägare? När ska vi göra vad? Hur gör jag? Som sakägare har vi 
möjligheter att påverka vårt eget utfall och få rättmätig ersättning för intrång men 
man måste göra rätt från början. Så missa inte denna chans att kostnadsfritt få 
dessa råd för att få ett så bra utfall som möjligt.  

Givetvis vore det bästa att de inte drar en luftledning alls men vi behöver förbereda 
oss. I och med att vi förbereder oss så kan det även vara ett steg i riktningen att de 
inte drar en luftledning! 
  
Denna inbjudan skickas via mail ut till alla sakägare i projektet luftledning från Flen 
till SSAB. Inbjudan läggs även upp på vår FB-sida Gräv Ner samt på hedox.se. 
Trots detta så kan det bli så att vi inte når 100% av sakägarna så prata gärna med 
era drabbade grannar etc så att vi har möjlighet att nå ut till alla. Inom 
Sakägargruppen har vi personliga kontakter med f. rådman Söderlind och har 
därför kunnat engagera honom. Han tar ett arvode enligt normen och det bekostas 
av Sakägargruppen med 2/3 och HedOx med 1/3.  

HedOx årsmöte kommer att hållas i anslutning till detta möte. Årsmötet startar kl 
17.00 i samma lokal. Kallelse och handlingar till årsmötet skickas enligt 
ovanstående inbjudan. 

Viktigt! I och med Covid-19 behöver vi förbereda rätt lokal och därmed måste vi 
veta antalet deltagare till sakägarmötet. Det är viktigt att ni meddelar ert deltagande 
till sakägarmötet till alette.sederholm(at)gmail.com senast den 22/8.  
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