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A$bilagar ?R':1

1 (2)

Dnr 10/72

I6rr€ttriug jåilrilrt laeep tlen 16 decenber'1956 on vissa genen-
saæhetsanliiggniagar (IGÅ) Tiirande gemensanhetsa:r}iggnlngar fiir
byggrradsplaneonråde å oddii Uppegår,ilen 2'15 m fI fastigbeter
f Tj?lrl0 jS$fegtstersocken av Strdnsteds kounun,i.GbteboXgs och
3olrus Iåin' -

1$
Stådshuset, Strdnstad

Nå:ræra:rde uncterbeclanad Lantnåitare bi#ådd sy t"agenj6ren l_riøzLe
Bjbrkluntt s-nt såk?iga?e oeh spkåiga:reodbutl enligt sakifiarefilrr'

t5

tecloring

Delgiv:ringsfdrte ela:i tg
Ågaref iirtechejng

aktbil B

aktbtl- 1

aktbiL 2

&

2$
.AnstjbJ:rgen rdvan<le fiirreittningeu samt 1åtesstyrelsens f6rord-
nantle 1 97 2-O2-O9 fdr chefen f ijr fastr SetsbiLdningqmdigbeten e

speelelenhet nr 1 i lånet att han&lEigga densama fUredh:ages
aHbil- A

r$
Något jåv finns vid titlfi€ge _eJ ått snf6?a not fdTråttBJzrgs-
Lantniitaren, Sitråide av gotle m€in nld fij:råttningen anses 5lte
erforderligt,

4$
Jorsback fxkår såsom fiiretrådaæ fitr AB Lendsbygdens Fritidsbe-
byggelse (fn$g) att genea*nhetsanlziggaing sl€l-l- ko'nnn 1111
stånd fiir tle fasttghetef som år bel-ågna l-non 197O-06*26 fast*
ståiIld byggnadsplan fiir frltltlsbebyggelse ftir Oddd Uppegården
2:15 m fl fastigheter fiir
1 nn1å6gning fdr vattenfiirsdrjnJ.ngen
2 infilt€tiofsaulåi6gdng f6r bad-, disk- oeh tvåttvatten

(stf-Ya'bten)
3 brYggor:
4 fci::nariagsuteymen f6r båtretts)rap sarat sopsåckar och ev

latrinkiirl antllgen I befi-utlig åildre ekonouilyggnatl t11l-
0aao OppegåTden 2:15 eIler i byggnacl som uppfdres i-nvid båt-
platsen.

.Iorsbaclr upplyser att aulå€€nj::.gema i stort redan åir utfdrd.at
bI å ha? pontonbrggor arrskaffats, Anlågga3::gaxna år avsedila
att ijveril?imas tilL tlea blivande sarafålligbeten i samband meil
expS.oateri:rgens slutfdlande. Det anteebas att i sttrband h?irqetl
hancllåigges en fii:råttnirg jånrrtkt 3 kap enslrilda vdgl-agen ftir
bLldende ay en vai.ef6renirg fdr onrådet,

Ffter en stunds diskussion fiirhla:ær dvrige sakåigare att de
l-ntet har att erfuuva not att den begiirrda pn.l åEgrrj.ngssamfåillig-
hetea komer tLLL stånd,

]'e

{F'
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r!
Setrtiffand.e rnarkl erforderlig fOr anlåggnfi:garral antecJmag att
denna; ned rmdanta6 fdr^onrådet fdr snåbåtshael; odattas av
fdrord::ande enligt 115 I byggrådslagen. ?latsen vLd den be-
fi.utlige båtbryggan uppgives lmra sa$fåli-d fbr 0a0O uppegård.en
2t15 och 2:16' Snåbåtsharoen i 6:rr"iet uppgives vara sanfåilltl fdr
OaaO Uppegården 2'.15t 2216 odn 2'.42, Ett ntxdre lardonråde er-
ford.ras håir fdr uppdragande av pontonbryggor. Tofted.atil franbåller
att det blir ganska s,rårt att håir ordna båtpi-atser f$r c:a 40
fastighete=,

Rijrande #gan on vil}a fagtl.gbeter son sl€1]' de3-ta6a i anleigg-
ningenl anser Jorsback det sjå3vk3.art att alla fastigheter som
ei6s av FRIAB s]{a].i- deltaga. Jorsback och drciga nårarand.e sak-
ågsre son f6:ret:åder fastig!.eter lnon byggnaflepfallsomådet ans€r
det vid.are sjrilvklart att a1la fastigheter i:rom sa&nra området
ned undaatag fdr restfasti@eten Oddd Uppegården ntrj 9..11 itgå
1 sardå'13.tgbeten. Oddd Uppegården 22178 och 2158 har dock egrra
bnrr:nar och eget avLoppr varefdr hånaryn bOr tagas hiirtiJlr nåir
det gå31-er den bLirrande kostnadsfdrd.elniugen. Dfter någon dis-
lqrssi-ore dverenskonnnes att den planen sJ'gråilrsande fastigbeten
OaaO uppegåcden 2'.16t son d.elrris i:etagits i .den blirrande våg-
fdreningen, iate skall- lngå å an1?iggntrågssanfå'3.1-igheten.

Setråffande ko stnad.sf drdel.ningen frarukonrner pref i mirr årt att den-
na lånpligen bdr kunna lggf,årrrma.q tili- en andel fdr varje berdrd
registe*fastigh,et ned undåntag fiir 0aae uppegården 2:158 och
2zi8s fdr vi1ka and.elen 3-ånp3-igen sånkes till- 0r8.

Ånledning att nedtle'le beståiunelser on fdrflånsått fdreligger
i:rtel ej hel"3-er betriiffande begliinsad varaktlghet ell-er anstånA
rOranae an}iggningannas utf cjra::dd,

Rbrand.e ersåttniag filr uppj-åtelse av utryme oeh arinat i-:rtrång
genon anl-åiggn{ngerrs::-utf6::ancle och begagnande i vad avser må-
båtshamen; skall denna fråga uppta€Es på Dfttr sed.an åigarde-
råttsfdrhåLlsndena t det behiivllga utrXrmet nånrare utretts'

6$
I $amråd ned. sakåigarEå ijverenskoromes att fbæåttni:cgen skal1
fdretagas f,ir? fe3f,såttning vid smantrade på satmå plats
onsdagen den 18 april 19?3 kI 12;00. Skiiaraa uplanatrss att
d?furlid koma til-Lstådes utan någoa yttetl-igare kallelse. Ee
nytiiJJromen sakågare sbll erhåLl-a del-g:ivni:ag i vanlig ord,ni:rg.

%rkÅ6a---g
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?rotolrol.Let uppsatt 1972-12-27
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r (e)

Dæ ta/72

Fiirråttning jån1i4t lagen den 15 decenber 1p55 on vissa gemensan-
hetsanlåiggningar (fGA) rijrande genensamhetsanlåggningar fbr bygg-
nadsplaneområde å Odd6 Uppegården ZzLJ ra fI fasiigheter i tj?i:rnd

7

?$
$tadshusetr Strdnstad.

Nån'arande undertecknad lantnåtare bitrådd av ingenjiiren Lj:zzj..e
Sjdrktund sant sakåigare oeh sakåigareornbud m fl enligt sakåigare-
fdrteckningen, aktbilaga 3.

Protokollet från fiiregående sanuantråde upplåses. Detsaruna- ger
inte anledning titl nå4:on erinran.

,t-

8$
De frå6or son skalL avgdras vid fdrråttningen diskuteras ånyo,

Setrå.ffande an1å6gningen s omfat tn ing åndrar lfersåI} yrkandet
avseende fdrrraringsutlynne tiII att avse båtredskap, transport-
redskap n rn i befintlig ekononibygcnad på 0aAO Uppegården Z:J-J.
Det åir nånligen enligt Wersål1s uppfattning inte Iånpligt att san-
nanfdra åopsåckar-m n i en gemensan byggnad. FRIAB år ej heller
berett att uppfdra ny byggnad vid båtplatsen. Efter någon diskrssj.on
har iivriga sakågare intet att erinrå mot det åndrade yrkandet.
{ersål1 utlovar att under vec}ra f7 til1 fastighetsbildningsryndig-
heten bver'sånitå ritningar 6ver ledningar, po*phu" och .infiltra;
tionsanordningar.

Rijrande tilI anlåggningen anslutna fastigheter fdrekomner en stunds
dverlåiggning varefter bestårnnes att jåuvåI 0AAO Uppegården 2r,15
skal1 nedtagas.ned en till 0r8 reducerad anclel. '

.

Setriiffande erforderliga utryrnnen medtlelar WersåJ-l att IB,IAB åir
villigt att upplåta ett utrynme av 0ddd Uppegården ?,JJ rydvåst
our båtplatsen fdr upplåiggning av srnåbåtar. 

'Ovriga 
sakå6are fipner

detta synnerligen åndanålsenligt. Wersåill utlo:rar att tjversåi.nda
kartskiss'å vilken berdrda utrXrnne nå:rmare angivits. Det antecknas
hiir vidare' att utredning.gjorts betråffånde båtplatsens sanfållda
karaktåi, Utredningen genongås, aktbil"C.

Rdrande ersåttning fdr upplåtelse av utzynme fdr anlåggningen och
fdr annat intrång franstålles anspråk endast av Sven-Åke itristof-
fersson'fijr sin anclel i sanfåltd brygg- och upplagsplan (aktbil ci.
Krlstofferison begår ersåttni-ng i ett fdr allt om 210 kronor,
vilket belopp godtages av iSvriga nårvarande.

Sbtråffande f6rdelningen av genensamhetsanliiggningens kostnader
frainhållbi.Wersåll att deriira i stijrsta utstråckning bdr giirag
efter'varje" fasti.ghets utrqrttjande at anliiggningen i enlighet med
båstålnnelserna i ? $ fiirsta stycket sista punkten LGA. dvri6a sak-
ågate har intet att erinra htiremot.

diskussionen ou samfållighetens dvertagande av an-

4,
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i skrivelse til-l- byggnadsnånnden
on rnedgivande tilL *t*ffilii"i.

3-iiggniiegen'r- 6verenskounes att Oddij Uppegården 2tL6, son tillsasunans
nb8'0dd6 ]Ii?pdgården 2zLJ dr delåigare i en åLdre brygga, vilkan
skall dveftagås av anl-åiggningssamfåIligheteu, skall til-lftirsåkras
tre båtiilatsei ritdn.sårskifd kostnad. Det antecknas hår att inom
båtiSlatiben:U'dfintligt åtdre båthus med titlhdrande brygga ej ingår
i anliiggningen.

e$
Fdrråttniirgslantmåtaren har
Str?imstads kouuun heustållt

'*

Enl-iåt prci tokol3. sutdrag har tyggnad snånnden
frandtållni1een

Byg€nadsiiåmiid'ens rdpresentant vid samnantrådet, OJ-ofssonl neddelar
ni. rtt-$rggnadsnånndens besLut får anses.innebåra ett nedgivande
jåm1ikt lf.$ Lc.a.

Fijrråttningslantmåtaren 
- 
nedde3.ar anl"åggningsbeslut, aktbil D.

10.$ .

F6rråt tiringSkos tnad eina' .ska L 1 beta la s av anlåggnings sanfål"l ighe ten
cich fdrdåIas efter'varje fastighets andelstal en3.igt punkt 5 i
anL eiggningsbeslu tet'.

1r $l
Kopia av fdrråttningshandlingarna' skalL
och Stig Toftedahl.

beslutat tiJ.lstYrka
aktbiL S.

til-lstål,Las 3o Eliasson

I tiånsteli

e'

12$
Fiirråttningen fdrklards avslutad ned besked att talan mot anLågg:
ningsbeslu.tet. nå f6,ras-genon'bes*?i:r'sora ska'Ll stiilLas til-L Gdte-
borgs tingsråttr'fastighetsdonsiolenf Fack, 401 10 G0TEBOHG f
och vara dit inkonna inon trettio dagar hårefter.

s
Emot {6rsståenda a."/+;?-;f /<}4'/
har inom lag* tid bes?år ei anfårts
betygar Gciteborg e 3, fr /72-7,

Eåqpdrgr-t${cr
Uran avgilt

årnbetets våi6nar

Sven ff&etter

Ø"2"#*;*'
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TANSSTYREISEN
Giiteborgs och Bohus liin
LåNU}ftbEEfitr

P1a:reri ngsavd, e Lnå ngen

FASTIGH ETS B I t D N I NGSMYND IGHETEN
SpeciolenhetnriiOlån
hk.J//&../?.f..4,*
Dnr..,7å./.?,s?{.-iir.:'r-il

.4

T.(jRORDNAIIDE

L972.02, og

Chefen fdr lantrnåteriets

anlåggning fdr del ar fastigheten

Svea Sergentz

Avskrift
Lantnåterienhetea '
Distriktslantnåta.rea i Strdnstads
Syelgnad.snåinaden i Strdnstaå
AB Eand.sbygd.ens tr'ri'tid.sbebyg:gelse'

LL.Ogz-222-72

distrikt
Klaraberg'sgatan 75t
Lol 1t Stockholm

-t
Fbrordnand.e. av fiiFrFittai ngssan

På grnnd av bifogade ansdkan av AB trandsbygd.ens tr'ritids-
beby€:gelse, Klarabergsgatan t , lø5 33 Stockholn fiirordnas
Ni ned stbd av 12 $ la.ged L966.L2.L6 om.vigsa gemensa"nhets-
an1å6:gningar attn dårest laga bind.er ej mdter, verkstålla
fijrråttnine jåinlikt nyssnårnnd.a lag: i vad. avser gerirensa.nhets-
anlåssninE fdr d.el a;n fastisheten Od-ao Uppeeård.en 2lI5 n fl
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