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ÄnUiggninsbeslut

1

Gemensamhetsanläggningen skall inrättas och bestå av
föl3ande anläggningar:

a-) Samtliga dränerings ledningar inom kvart ersmark.
5) För radhuslängorna: samtliga hängrännor, stuprör och tak
stegar c) Vattenledningar: från kommnens anslutningspunkt t.o.m.
avstäzigningsventil före vattenmätare; karta_ aktbil BE 2.
d) Spiilvattenledningar: från kommunens anslutningspunkt
fram till uziderkant på bottenpiatta. Beträffande radhusen
tillkommer stamledning .m in, kartaakt5il BE- 2..och 3.
e) Centralantennanläggning i sin helhet inklusive två vägg
uttag per fastighet.
f) AU ytterbelysning med tillhörande ledningar, tidur och
övriga anordningar inom kvartersmark från kommunens an
si-utningspunkt, belysning i gemensam garagebyggnad samt
gatusky1tar, kartaL>aktbjl BE 4.
g) arönytor, förbindelseleder, och lekplatser inom kvarters
mark till den del marken inte ingår i enskilda tomter, se
även karta aktbil BE 1.
ii) Parkeringsanläggning inklusive gemensamhetsanläggnings
förråd, men exklusive garagebyggnaderna, karta.r akt.bil BE 1.
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Deltagan& fastigheter: Nödinge tverstegården 1:42 - 7:20.6
Fastigbeteria-gör en samfällighet för anläggningens underbill och drift.
För anläggningen upolåtes utrymme inom:
Nödinge Overstegården 1:35 (enbart tjänande); beträffande
anläggning under la, c,.d c och f även inom samtliga
anslutna fastigheter, beträffande anläggning under b inom
fastigheternaNödjuge Överstgården 1:42 - 1:71, 1:84 ii06, 1:115
1:119, 1:126 — 1:172, 1:176 — 1:193 och
:.i:202._i’206.
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4

Änläggningen skall vara utförd inom 2 år eftsr det att
anläggningabeslutet vunnit laga kraft.

5

Anläggningen skall utföras i enlighet med
till läns
bostadsnämnden ingivna projekteringshandljngar.
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•3elut om sndelstal
Kostnaderna för anläggningens underhåll och drift skall för
delas mellan deltagande fastigheter efter lika andelstal
1/165 vardera.
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Gemensamhetsanläggning skall inrättas och bestå av garagebyggnad ed tillhörande anordningar exklusive belysning,
på karta, aktbil BE 4. betecknade GO — G 14.

2

Deltagande fastigheter: Nödinge Örerstegården 1:42
samt 1:178 — 1:206.

3

För anläggningen upplåtes utrymme inom:
Nödinge t5verstegården 1:35 (enbart tjirde), samt för
underhåll av byggnaderna även inom fastigheterna Nödinge
överstegården 1:42, 1:46, 1:63, 1:57 — 1:62,1:81, 7:82.,
1:92
1:100, i:i13—•1:179, 1:131 — 1:134, 1:165, 1:169—
1:172, 1:185 — 1:193, 1:202.
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4 Anläggningen skall

vara utförd inom 2 år efter det att
anläggningsbeslutet vunnit laga kraft.

5

Anläggningen skall utföras i enlighet med . till lans—
hos tadsnämnden ingivna proj ekteringsbandlingar.

Beslut om andelstal
Kostnaderna för anläggningens underhåll och drift skall för
delas mellan deltagande fastigheter efter lika andelstal,
1/760 vardera
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