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Upprättade år 19 ?2

tage Eetlströn

Akt nr: .P.UtA..
1-9 72

Förråttnln gtlantnåtars

;.. 'E --

HANDLINGAR
föa"rättdng enl lagen 15 rtecelober 1966 on vissa gBneDBaE-

föfandg hetsaaliigpi-Egar ayseende inråttmrle ev anliiggnlng för lek-
. - - -- platserl parkerirg 4 n inon etadsägozta1220 och 12?oL-

1220809€D€nganna för stadstigp::ne 122Oå - 122OEgI laby Kommun

xatuzffi,...
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'Pnotokoll vttL föEättntng enligt lagen iten
16'ileceober 1966 cno vlesa geoensa'nhetsan-

'LägEnin$E aveeende hrättanile sv qnlä8€;ning

för lekplatsor, parliering och lcrarteregatort
nåirlokaLer, pool rn n inon stadstigoma '122O

och 1220 A - 1220 ffi i Tåby komur g@en-
sarrna för stadq{goma 1220 A - 1220 rc.

Täbv öeF rl olrtobgr 1972

1$
Änaökan och förordnan6tr 1" 

bllase A.

2$
Nänlarsnale:
Dardelssons htreBrenad AB DEÄB, sökanal€Nr och lagfaren ä5n':ee av

.ataitsåigo:na 1220 och Pn A - 1220 S enligt bwls den 14 Junf
1972 Senoo Lelf Zettelgren *g 61rnakt.

Uänarand€ var också lng Eaa Eögberg ev ko@r;rren utseild pmJekt-.
ledare för t'lld€årrleonr€alet. ,

FöIJend'e köpare haile hr:nnit tecl$a avtar m förrråinr av ra'lhtrs
tnm onrådet, ie bÅ1qffa Bi Köparne har enligt statlaterdköpeavtalt
ae bLLg#a .9, befirtt-niik'ttgat eät J e^r,en att . 

tnttll iLes gerneuesstret a-
. anf@-ry'tvsrlHn'rqfs och alutbesiktlgats företr?iite köpanen I

seotl tge avseenileu röranile geoeneanbetaanlfugni-ngen.

Santlte' aw i:itr=ättutngen berörtte aakrgqre var såluni1a närnalsnite

, eller represerrterrade vtd förtättnLngen.

,$
Det antecknqal€e att av för+rättningeu berörde feetigleter be-
wåiratlee arr ett villaEer,titut avseend€ faEtighetens bebygganite
och a,nvåindntngr ävensw vatten- evloPp och elektrl'Eke luft-
ledrlinglr sast rtrs nedläggantle tlU vstten-r avloppa- och
elektilske tednirrgar m m delg Arllg avgift en1 köpekontrakt
frå'a ilen 12 nal 1919. YllLaeenrttutet bedöns eJ hs nAgon be-
tyilelae för uu s.ktuell för:ättnhg.

nnrigt upprättat s"fvitutsavtal av den 11 och 12 oktober 1972
nellan Iäby konmur såeon ägale ev staÖsåigan 41?7 och Denleleeone

. tutreprenee ÄB DEÄB eåaon iigare av-.stadsägorna 122Ot 1.220 't-
1?zo'i.1, ree.o EÄ -.{220 cJ, 1220 DÄ - 1220 Br, 1220 cö -_t220 rc'

. 1220 F.Z - 1220 FC'''1220 CA - 1220 DE och 1220 ÄÄ - 1220 BD

berrtlJae Tliby koduun rätt att n€iUåiggp, och blbebåIla vatten- och
avloppsledaingsr tilthörleB kwraen, rippelaförbunrlet och
$tockholnstt?kteue Vattenver{csförbund inorn ett å karta näruare

. 'anglvet, onråde, ee !Å]g&J.
. t{yttJandertitt barexproprlerata förStoc}*rofunstraktene vatten-

verkaförbuuat €st ilon ilen 25 aruuetL 1967 för frandragancle och', btbebållencle av [unritvattenleilning'roellan heta reeelrroa'nen och
Valleutune komurre södra gtäng. Iloroen ber$rl. I etaitsg€alt 122Or
nunera ingående etadsii€o:ma eller tlelar av ated'eägorao 512 - 5t4t

. 517 och jt.
. : i.r
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4$
Föreättninpnaanen eller nåi,rrarande eakä8are ansåg aJ netlverkan
av goale nän erford.erlig. l{fuot Jäv not föEåittnlngg1ånne1r sngåge
eJ föreligge.

5$
För av föEättningen bertirt onrdde gåller stadsplan fastatä]ld
d.en 21 decenber 197O. Förela€ ttll etadlsplaneiindling har uptrr
rättats oah faststiiltelsepriivas'f n. 3Ös1ut on avstychdng har
netldlelbts och de nya fastigheterna lrar negietrerete den p Junl
1972, Genom en den 1] oktobdr 1972 reglstrerad fastlghets-
reglertngsförzättnfng bår etadlaä6an 1151 C överförts tiLl stads-
äSan 1220. I Betrna förrlittning har Jueterlng skett av gztinaerna
för stadsägan 1220 L ernlighet ned uppråittat stadsBLaneföral.ag
se6t föt att gå.ng- och cykelvägen nolr oro'our.åilet I stn he].het
sks,Il ligga på al.I$Ein m&rk.

5$
Gålllande atatlsplan och mellan Täby komrn och Dsnteleeons trrtre-
'prenarl 13 DEåB ine€!8et e4rloaterirtgnavtal förutrjättor att vissa
anlåiggningar säsolD lekplatser, pgrkering:eytor, närLokaler tr m

skall vara gEn€nsrrtrtrra. För lnråittanite av.dessa antä€lSgtngar föp
uteätter stadlsplanen förråttirlrfg enligt lagen on vlssa genen-
semheteanlä€€[ingaa.

I för varJe hustyp likalydånde köpekontrskt har intagits en
bestlintrelie a.tt husköpa.re eksU anslutas tilL en Ssnensanhete-
enlä€Entns, 9e .h[lgggi.

?$
Genensanhetsanrfugaingn-r skarr enligt nedgivande av erploatören'''
DanLelssons Entreprenad AB DEASr 8e !llg&-$ oufattar

. 1. Gångvägar, gtiisytor, närle$Iatser m.m.'2. lekplatser.
]. Parkerlrlg och lrltsrtersgator.
4. I{ärlokaler.
5. PooLi
6. För.tåd.
?. Se:rrisleclnlngdr för vatten, avlopp och dagvatten Jänte etup-

rör, hängrännor. och dräneringeledairtgar på bOeta.dstomtertla.
8. 3e\rsnirrg och'notonrärrarettta6'
t. Åntennanliiggairts.

Änrä4€pin8arne 1-6 ä^r belä8na å atadeä6an 122tO. Anllisgafngarna
7-9 ät belåicpe å stadaåigra.n 1220 och 1220 Å, - t22O EG.

8$'
SiiInare beskrirmJlg över. qnlä€saingatrlå åtarflnns f 2 $ i av
erlrloatörcn upprättat roed6:ivande, se }llgf,gJ..

e$
Det antaclrras att arbete pågår ned uppförande av radhus inon
onrddet.sant tlII deesa lrörande anråi&rnflgur. Eue och övrlga
anf åi&Enfngg skall, enligt eaploaterirlgsavtalet' fä.r<llgatiillas
av DarLieIBaOns D,rtrepranad. AI DEAB.
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Byggnadeiblden har vld sE"mqpträde den,10 augustl 1974 ,g, $
Iämåt nsdgivande ttll inriittande åv nu berörd. aaläggnJ.ng, se
.!.1@-8.

11 $
Det antecknas att stadeägan 1220 bewårae av inteclanlngar till
gf,t snarnenlagt beJ.opp av 15 006 800 kronor. Innebavanen av dessa
inteckrlngar tur tnget att erlnra not att clen begärda anIäggn{ngen
lnråittae, se bllasa G. '

l3å**E'annen neddet e.r röIJande fnartaL),ar'laIaw7
anl.ässn t nssbe e1.utO/fuqa,ff r -

1. Antäggnfpgen onfattEr tnrättanal.e av genensaDile{eglläsgnlng
Ior
gångxtii€ar, gzåsytor, niirlekptatser n n
J-ekplateer
pa.rkertng och kvarteragator
närlokaler
pool
förråd
eerrrlsleihtlr€e" för vattenr, avlopp och rtagvatten Jänte shrlr

. rör, hiingråinnor och drålneringeledntngar på bostadstonter:ns
h) belysning och nbtonrärua,reuttqg
1) antennaalä€Ening.

ån&iggnfngen beekrlvs nä:lnare i av DaDleLseon:Entreprenad, Å3 DEAB
den 17 oktober 1972 upprättat neilglvande, ee EIgff*-E,

2. ÄnläAentngen iir gpuengas för stadsåi8ema 1220 A - 1220 ö,
1220 AÅ - Aö, 1220 BÄ - 1?20 3ö, 1220 CA - 1220 Cör 1220 DÄ -
1220 Dö, 1220 EÅ - 1220 Eö, 1220 FA - 1220 Sö, 1220 cÅ -
1220 Cö och 1220 F+ - 1220 S.

5. för anfalgrfnga:na a) - f) upplåtes utryme I etadeägån 1220.
För anlåiggnin€p^rrne g) - 1) upplåtes utrlrme I etadsligan 122Q
och etadstigorae. 1220 A - 1220 EG. IltrlXooena rerlovisas nä.:ilare
iå-t tll :lnedgttanilet, !!L&8, hörarrde rJ.tninga.r.

4. Stadetlg an 1220 ned .tiIlhörande utnrstnfng och tnstallationer' eka!.I enligt nedgivande ev erploatören överltltas t111 .för an-
liiggnirgen btlded sssfiiUtgbet för eh ersättntng ev en krrons,
(t r-), Den clel av onlägEnlngen, sprn är beliigen på deii an-
slutna faetigheternå,, skall ttl.lhiira anläggningssssfiiUigbeten,
&sättntng för upplåtet utrlrme I d,e anslutne fasttgteterna
skall eJ utgå. Sksdg på fasttgbet, som uppkonoer geuoD sn-
Iäggglngene d,rift eller för dese underhåll., skalL ersättaå av

. an1ä6gnJ.Dgeue ägare.

5. Ersättelng för dn'sn Fkada skall eJ ut€å.

6. Älla enelutne faetigheter sLs.Il ha ss@s. andeletal'r 1/211.

f. liiirskJ.ld förilfusrätt +kall eJ bestäqlqg. '

8. SegrtiJlenlng t vae'aktt8heten sv.nnlägFdngien ska-U eJ
begttqnnga. .-



Oagft*zon
Tage Eeitstriin

hotokollet uppaa-tt <ien 5O oktober 1972

S

Oeqffizrna"*
[age Eedstr$n
etadelngenJör

Ånlä€gpfngsbeelutet grurd.ar sig'på exploatörens nedgivand.e.
an1åigEnlng€ne iuättancle prövas va,ra vä,eeutrigen utan tetydeleeför rätt, eon tillkernnsr lnneheva:re ev fordran el.rer annåJn
råittighet. Ätgänden etrid.er icke belrer I övrlgt uot beetän*
nelge:ru i lagen on vlsaa geneneanbeteanlåi&Fingar.

1r $
r?å avekrif t e r av f örråittntngaband.l tngarna eks.rr tirr etiilras
Danlelseone Entreprengd åB DEÄB, skeppebrcn 15, 111 I0 stockboln,
Koetnad.erne för förråittning€a ekarl betates av sa''-ra firoa.
14$
Ipif Zetterg?en begtir att förråittningroannen, Jäfttlkt 2g $lageu on vLssa geneneaobetsanläggulngEr, skårr hå.rla e "'r-antr{d.eför uteeende ev et3rrelee. På gnurd. hii,rav skalr stä'Frs hÅllas
efter förråittningens avsrutand.e för uteeeud.e av atynelse tr E.

15$
r'örråittnlngen avelutae. Den aon är niseniiJd. får anfo,ra beevåir
hoe fastlghetsiiouetolen t Sörtertöme tingstätt, lor DlO.:;
101" 26 stockhorn, lnou fyra veckor från aenns åag errer senset
den 27 uovenber 1972. 0n beevät arrföra akell viil besvärslntirgBnll
fogaa tnå avaH.fter av d.enns och av bgndrfuEsr son evEntuerrltillhör inlagaa.

Vid. prctokollet


