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An1aggningsbes1ut
1. Gemensamhetsan1aggning ska11 inrattas och bestA av bAthamn for
36 st bAtp1atser (ink1usive kajer, bryggdack och y-bommar).
An1aggningens 1age, stor1ek och beskaffenhet i ovrigt framgAr av
ritningar, aktbi1aga 01 - 02 samt kartskiss.
2. De1tagande fastigheter: Edeby 16:3, 16:4, 16:6, 16:8, 16:10-16:12,
16:14-16:21, 16:23-16:25, 16:28, 16:30-16:35, 16:37-16:38, 16:40,
16:42-16:43, 16:45-16:46, 16:48, 16:50-16:52. Fastigheterna utgor
en samfa11ighet for an1aggningens utforande och drift.
3. For an1aggningen upp1Ates utrymme pa Edeby 16:1 en1igt aktbi1aga E.

4. An1aggningen ar redan utford med undantag av de s k bryggdacken.
5. De s k bryggdacken ska11 vara utforda inom 2 ar efter det att
an1aggningsbes1utet vunnit 1aga kraft.
Bes1ut om ande1sta1
Kostnaderna for utforandet av Atgard en1igt punkt 5 i an1aggnings
bes1utet ska11 forde1as me11an samt1iga de1tagande fastigheter,
utom Edeby 16:23, efter 1ika ande1sta1 (1/35 var).
Kostnaderna for an1aggningens utforande i ovrigt och drift ska11
forde1as me11an de1tagande fastigheter efter lika andelstal
(l /36 va r) .
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AktbilagB

I

--, Utan samI mantrade

Se sakagareforteckning, aktbi1aga B.

Med sam-

rxl mantrade

I

Narvarande

Se ansokan, aktbi1aga A.

An1aggningsbes1ut
Den yrkade gemensamhetsan1aggningen inrattas med stod av munt1ig
overenskommelse en1igt 16 § an1aggnings1agen (AL).
Skrift1iga yrkanden foreligger fran de fastighetsagare som inte
ar narvarande vid sammantradet, se aktbi1aga G, H och I.
Forde1arna med gemensamhetsanlaggningen overvager uppenbar1igen
de kostnader och olagenheter som an1aggningen medfor.
An1aggningen inrattas i en1ighet med byggnadsp1an, faststa11d
1956-09-07.
Byggnadslov for bathamnen, se aktbi1aga F.
Byggnadsnamndens medgivande, se aktbi1aga C.
Gemensamhetsanlaggningen kan inrattas en1igt bestammelserna i
8-11 §§ AL .
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Bes1ut
Se aktbilaga AB.
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Beslut om ande1sta1
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De ski1da fastigheternas nytta och anvandning av anlaggningen
kan uppskattas vara lika stor for alla deltagande fastigheter.
Muntlig overenskommelse om ande1stal for utforande och drift.
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An1aggningens inrattande ar vasent1igen utan betyde1se for sadana
rattsagare som avses i 16 § andra stycket AL.

S,d.

Aktbilaga
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Bes1ut
Se aktbi1aga AB.
Ti 11trade

Ti1ltrade skal1 ske nar anlaggningsbeslutet vunnit 1aga kraft.

Ersattningsbes1ut

Ska1
Ingen ersattning yrkas. Al1a narvarande sakagare ar overens om
att ingen ersattning skall utga.
An1aggningensinrattande ar vasentligen utan betydelse for sadana
rattsagare som avses i 16 § andra stycket och 32 § andra stycket
AL.
Bes1ut
Inga ersattningar skal1 utga.

Forde1ning av for
rattningskostnader

Forrattningskostnaderna ska11 fordelas lika pa al1a de1tagande
fastigheter utom Edeby 16:23 d v s 1/35 vardera.

Aktmottagare

Per Granlund, Parkrosvagen 4, 181 61

Foreningsbi1dning

Hans Thorell m fl yrkar att samfa1lighetsforening bildas.
Sammantrade enligt 20 § lagen om forva1tning av samfal1igheter
skall darfor hAllas i anslutning till forrattningen.

Avs1utningsbes1ut
och besvarshan
visning

Forrattningen avs1utas. Besvar over beslut eller atgard vid
forrattningen far anforas hos Stockho1ms tingsratt, fastighets
domstolen, Fack, 104 20 STOCKHOLM. Besvaren ska1l ha kommit in
till tingsratten inom fyra veckor fran denna dag e11er senast
den 12 november 1980.

LIDINGO.

Vid besvarsin1aga ska11 fogas tva avskrifter av in1agan och av
hand1ingar som eventue11t hor till denna. Avskrift av forratt
ningshandlingarna behover inte bifogas.
Vid protokollet

~~
Rolf Andersson
Protokol1et uppsatt 1980-10-15

~Q..

ForrattiingS1antmataseAi
,(:;!,

i

