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GEMENSAMHETSANLAGGNING
Gemensamhetsanliiggning inrattas och skall bestA av anliiggningar entigt punkt 1 nedan.
Deltagande fastigheter:
Marcn 2:22-24, Sorunda-Dyvik 1:3-12, 1:7415,7:19-22,I:24-27,I:29-.47,1.:44,1:46-4g, t:6I_102 oclt
2:1 (ingen iindring).
Frir anl2iggningen upplets utr''mmen enligt punkt 2 nedan.

1. Gemensamhetsanleggningen
1.1 Gemensamhetsanliiggningen bestAr av tidigare beslutade anliiggningar:

d a) anlaggningar enligt adaggningsbeslut daterat 1980-06-06 (vagar sektion 1,
grcinomrAden sektion 2 och bAtbrygga sektion 3),

o b) adAggringar enligt anhggningsbeslut dateftt 1994-04-21 (vag sektion 2),
Tillagg med nya anliiggningar:
+ c) en smabatshamn utfdrd med nytt landomrade fiir smebatsfdrvaring efter

uppmuddrhg och bryggor och bAtplatser utf<irda med s k berlinerspont fdr ca 15
smabatar (ny sektion fdr utfdrandet, fdr driften ingiende i sektion 3j.

1.2 Adeggningens liige och <ivrig beskaffenhet framgar i huvudsak av karta, aktbilaga KA.
1.3 Adaggningen ar utfdrd.
Till fcirmin f<ir:
AdiiggningssamfAlligheten (de deltagaade fastigheterna).
Belastar:
Dyvik 1:1 (enbart belastad).
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2. Upplitelse av utrymme
, 2.1 Fdr adaggningen nyuppEts omradet litt GA enligt kart4 aktbilaga KA. Uppleteben

innefattar den pa omrAdet befintliga bryggan med tillhdrande anordningar. Tidigare
uppHtelser framgar av de under punkt 1 omtalade tidigare anl?iggningsbesluten.

2.2 Fcir anliiggningssamfiilligheten (de deltagande fastighetema) geler:
2.2.1 Adeggningssamfa[igheten har ratt att bereda sig tilltrAde till upplatna utrymmen fdr

gemensamlrctsanlaggningen.
2.2.2 Anliiggningssamfa[igheten ar skyldig att hAlla omridet i virdat skick och svarar fcir

stadningen av omradet. Adaggningssamfiilligheten Ager ratt att sjalv bestamma vilka tider
pa aret och inom vilka omr6den av grcinomradet som betuppl2iggning och smibatsfdrvaring
fir ske efter erforderliga samrid/beslut frAn kommunen.

2.3 F<ir Agaren av belastad fastighet giiller:
2.3.1 Fasti8hetsagaren far inte utan medgivande frAn anliiggningssamfnligheten uppfiin

a aggning, brygga eller byggnad inom omradet.

3. Andelstal i anliiggningen
Kostnadema for anlaggningens utfdrande med ny smibatshamn skall fcirdelas mellan
deltagande fastigheter efter andelstal i sektion 3 med undantag av fastigheterna Dywik 1:80-82
och 1:85-89.

Kostnadema fdr driften fdr de nya anlaggningama skall fcirdelas e{ter de principer som ge er
fcir sektion 3 ftitbryggor).
Ingen iindring i rivrigt av andelstal, delaktighet m m.

Upplysning:

Fastighetema Dytik 1:80-82 och 1:85-89 skall betala utfiinndekostuadzn oid senare tillfille niir
respektipe exploateringsfasnghet blioit beby ggd.

Fih att andzlstal sknll kunta iindras kriias en (ioerenskonmelse som godkiinns ao Lantmiiteimyndigheten
eller att fr6.gan omprt)oas aid ny fjnAttning.

Fdr Lantmaterimvndieheten
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