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fastighetcr: itotbladet 1-25, 27-41, 43-63,
120, Rotborstcn 1-15, Rotfrulcten 7-12, il.ot-
och Rottråideo I-14. !-astigheterna skaII ut-
Ilighet för anIäggningens utförande och drift.
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Anläggni ngsbeslut

1 Gcrnensamhctsarrläggnirrg sl<aII inrätters och bcstå av gröl- uctnensamt)ctsar'lraggnrrlg sl(arr rnrallas octr DcsEa av gron-
ornråden, lekplatser, körr'ägar och parl<r'ägar enligt karta,
al<tbil

t

i(A

3 UppIåtet utrymme: HeIa Rotbladet l2I, Rotborsten 16,
Ilotfrukten 14, Ilotstrottet 5B och Rottråden 15 (sarotliga
enbart t jänande) siunt cle del-ar av Rotblade L I22-72+, Ilot-
borsten 71, RotfruliLen 13, ilotslcottet 59 och llottrådcn 16
(sa.otliga enbart tjänande) som inte upptas av garagebygg-
nad.er.eIIer parlceringsplatser. De undantagna områdena har'
på l<artan, al<tbiI KA, betecl<nats med G och P.

AnIäggningcn är rcdan utförd.

Beslut oIn andel stal

Kostnaderna för anläggningens utförande och drift sl<aII
fördelas efter föIjande andelstal:

2 DeI tagande
65-11 ocb 79-
slcottet 1-57
göra en sanfä

Rotbladet 3-13,
Rotborsten 1-15,
slcottct 3-28, 31
tråclen 1- 14

JLotblatlet 1, 2, 14, 15, 27, 41 ,57-63,
65-71 ocir 19-L20, Rotsl<ottct !, 2, 29,
30, 4?, 43, 50 ocL 57 sarnuranIagt 2/5
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Anm Detta beslut inverlcar inte på AB Stångåstadens åtagan-
de att utföra och belcosta r.rtförandet av anIäggningen.

GEI.lENSAIIHEl'SANLÄGGNING 2

AnIäggningsbeslut

1 Gemensamhetsanläggning sliaII inrättas och bestå av ga-
ragebl.ggnader innehållande sa-urmanlagt 208 bilptatser.
81'ggnadcrna har utmärlits med G på l<artan, aktbil KA.



1 l)r. I t.;rg;rrrtl t: 1':rst i glrct.c'r': Itottrladct 1-?5, 21 -4i, lll-i,:r
bit-i1 c, clt lc.)-',20, llr-rLirrrrsLett l-15, lloLfrrrlit,crr 1-12, iit, 1i
slt<-rLl,ct, l-57 och lloLtlidcrr 1-1.1. FirstiglrcLclna slcaII uL-
göra cn sarnfiilligtrct för' arrliiggningcns tri.för'irnrlc oclr rlr.ifr.

3 U1r1rIåtet utlyrnruc: De delar av Rotblirdet I22-12.1, itot-
l-rolstcn 17, ltotfrukt,en 13, Rotslcot,tet 59 och itottr.ådcn 1G
(sarutliga en))art tjänande) som upptas av garagcbl'ggnarler-
na och som utnrärkts mcd G på ltartan, aktbil K.\.

Änläggningen är redan utförd.

BesIut on andel stal

Kostnaderna för anIäggningcns utförande och drift sl<aIl
fördelas efter följande andelstal:

Rotbladct 3-13, 16-25, 28-40 och 43-56,
Rotborsten 1-15, Rotfrrr[(ten t-12, Rot-
slcottet 3-23, 31-41 och 44-55, Rot-
tråden I-L+
I

Itotbladet 1, 2, \4, 15, 21 , 4I,
65-77 och ?9-120, Rotskottet 1,
30, 42, 43, 56 och 57

GEIiENSAIt!lilTSANLi\GGi'iI NG 3

Rotbladet 1, 2, 14, 15, 27, 41 ,

65-7? och 79-120, Rotsltottet 1,
30, 42, 43, 50 och 5?

vardera l/2oB

s smnr 3pl 3of 70/ 2OB

57-63,
2, 29,

inrättas och bestå av 208
utmärlits med P n1" tr."aon,

2 Deltagande fastigtreter: ltotbladet I-25, 27-41, 43-63,
65-77 och 79-120, Rotborsten 1-15, Rotfrukten 1-72, Rot-
slcotiet 1-57 octr. Rottrådcn i-I+. Fastigbeterna skall ut-
göra en -samfällighet för anläggningens utförande och drift.

3 UppIåbet utrynute: De delar u'n notUt"a"t I22-L2+, Rot-
borsten t7, ilotfrrrlcten 13, Rotsttottet 59 och Rottråcien 16
(sarntl-iga enbart tjänande) sorn beteclrnats med P på l<artan,
al<tbiI I(Ä.

Anläggningen är redan utförd.

BcsIut om andelstal

Kostnaderna för anIäggningens utförande ocb drift sliall
fördelas efter följandc andelstal:

AnIäggning sbeslut

L Gemensarnhetsanläggning sl<aII
biluppställningsplatser, soru har
al< tbi I KA.

;l'otUIadet 3-13, 1G-25, 28-+O och 43-56,
Rotborsten 1-15, ,totfrukben 1-12, ilot-
slcottet 3-28,31-41 och +1-5ö, Rot-
tråden L-7+ vardera r/ 276

57-63,
o oo
- t uq t

. sarnmanlagt t/z
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Sc saliägareförlecltningen, alitbil C

ryarand6

gemensamma anordningar. ÅB Stärl
paI'lierirtgsplatsci' +-iI I srnåltu s-

Icriid inte fastiglretsanl(nttina
att fastigheternas behov a\- ga-
är tillgodosett.

AB Stångirstadcn har begär't att två gode män skall ingå i
fastighetsbildningsrnyndigheten. Gode männen Torsten Ddurunc
son och Sten S1'Ir.an Iiar tillsailrnans rued förrättningslant-
näLarren gaitt igenor.u iirendet varvid enighet förelegai om

innehlillct i de besltrl-som slcall meddelas. Gode männen ltar,
l<allats tiII dagens sanrnani,räde rncn inte infunnit sig. AB
Stångåstaclens onrbud, advokat Hcsser, medger att förrätt-
ningslantorätaren ensam får neddela de beslut som förrätt-
ningsnr:inne;r valit ör'ercus oll .

SI<äI:

Fijr de alctueller l<r.arteren gäIIer en L974-10-28 faststä1Id
stadsplan. I(r.alteren är utformadg sou s li stor.ltvarter. fno
Icvarteren finns samrnanlagt 138 enbostadsfastigheter, viLka
förså1ts av cxploatören, AB Stångåsladen, siunt l,tterligare
bostadsfastigheter innehållande sammanlagt 139 1ägenheier,
som uttrl'rs av cxploatörcn. Inoru varje lcvarter finns dessur
erl "gcruensamhetst,orut'r bcstående av gr'ön1.tor, körr'ägar., par
vägar n: m. DärtiII finns särsliilda fastigheter bildade för
garage- octr parlreringsändamåI.

Bebyggelselol<aliseringen och fastigheisindeln .Een rnedför
att bostadsfastigtreternas behor. av bl a utfart och bilupp-
ställningsplatser inte kan Iösas enskilt för varje fastig-

Sc ansöl<ningen,
garc protolcoll,

het utan måste Iösas gerlom
staden b_.'r nu rrt garagc oclr
ägarna- Dcssa avtal är emel
och lran inte anses uredföra
rage och parlreringsplatscr

alrtbil A, slcrivelser, al<tbiI B, och tidi-
al<tbiI PR 1 ocb PR 2.

llot balcgrunrl av det ovanstiien,le får det anses vara av vii-
sentlig bet_r'deIse för bostadsfastigtieterna att ha del i r:c-
tnen-serntheisanliiggrringar ar.seende såväI de auordningar sorn
fastigltetsägarna är öt'ererrs om skall ingå som garage och
ltarkeringsirlatser. Av samlua skäI l<an [rinder inte anscs lij-
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Bes1ilt on andel stal

I)e lr1'r'csgiistcr soru ll-\'r' g.Iritgc ocll llirt'liclirlgslllltser' är
sal(ägal-e et)(l .rst titi föIid i.tv att rl crits r'ättighcLer for-
rrr cllt urr(litnLriirrgs vid rrl,pliiLclscrt av ttLt'-t'ttlttt c för gcnlcn-
..irrultcLsanliiggnil)garrta. I lllirliLiltcrt toltlc rtpplåtelsen inEe
rne(lIöra att de nrister några biluppstäIlningsPlatser ruöiIi-
gcn mcd clet uD(lirrttaget aLt r)iigon girragcplats får utb1.t;rs
ulot piirl(cringsplats, Ilyresgiistcl'I)as invdndingar bör inte
anses utgöra hinder Iuot att inriitta gcmensarnhetsanlägg-
llingarrla.

Gcmensamhetsanläggningal'na a\rscendc garage och parl(erings-
platser är a\' \'äsentlig bctydelsc för ett störrc antal
fastigheter. Garage- och parl(eringsfastiglteterna lian där-
Iör cnligt 12 $ anIäggningsl-agen upplåtas trots att ägarcn
till dessa fastigheter notsättcr sig dctta

I

iBeslut:

Se aktbil AB

SliäI:

Utnyttjandet av l<örvägar, parltr'ägar, Icl<platser och grön-
1'tor bedö.rus norrualt variera mcd Iägenhctsstorlek, dock inic
så ur1'clcet att proportionalil,ct råder tDot Iägenhetsl'tan. I
fråga om gcmensarnhetsartl2iggning l firr dct diirför anses skä-
Iigt ertt cle ured liyrcsrätt uppJ.åtna fastighctert)a salu'natrlaqr
åsätts ett. andelstal om 40 ft och ör'riga bostadsfastighcter
sanrnanlagt åsätts eit andelstal orn 00 ft, villtet sctlare tal
fördelas lika mellan fastiglictcrna.

I fråga oru anclelstaletr i geuiensarnltetsanläggning 2 (garage)
kan föIjande noteras. Småhusiigarna dlsponcrar nu i princip
en garageplats per fastighet, villiet blivit möjIigt sedan
de fått förtur gentemot h1'resgästerna. I de grtrpphusornt'ådcc
clär överIåteIse sker med ägand.eräö uppförs regelrnässigt så
många garagcplatser att varje fastighet får disponera en
plats. I hyreshusorurådcn b)'ggs däremot norncalt inte lika
urånga garageplatscr so$ Iägenlieter. DärtiIl komroer i det
al<tueIIa faIIet att Iägenhetsl-tan för b-r'res1ägenheterna i
gcnoutsnitt är betl,dligt urindre an för sr-uithtlsen ocd ägande-
rätt. Utif rår'r ovilnstäende orustiindiqhetcr bedö.rs det yara
sl<äligt att varje småhrrs nrecl ägandcrätt erhåIIer ett an(leI=
taI motsvarande en garagepl afs.

IlesIuL:

ecl hänsvn tiII tndclstalen i g(rnr ensanthetsanläggning 2 oclr
iII att clet rlelvis iir fråga om i;csökspaI'l(elingsplatser fär
et anscs vaI'a sliiiligt att arrdcl::taIcn i gcnlet)sa$hetsartläq:
ing 3 (parlielingsplatser') fi;r'clelas Iika mellan fastigheLer
a upl)liitna roed hvresrätt och fastigheterna överliltrta med
gartdcrä tt.

e alitbil AII
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llrsiittningsbeslut

'fiIILlli r,l c' .slilll s15c så'snart anliiggrringsbcslutet r.rrnrrit
I aga l<r'ai c oc lr cr'.iii L t ri i ngtirna cnli gL c rrsiit"tningsbc sIuLc t
crlagts.

SliiiI:

Sal<ägarna är' ör,clcns om att någon crsättning inte slcal I ut-
gå för upplåt,cIsc av utr')-rume i enlighet med den ursprung-
Iiga ansölrningcn. Ersättning slcaII därcruot utgå för alt
garergc- och parlicringsfastigheter .iansprålctas. Ianspr.åli-
tagandet är total-t varför fastigtrctcrnas hela värden sltaII
ersättas.

Några försäIjningar a\/ dcn aktuella fastighetstypen slier
inte på den fria nrarlianden. IIarl<nadsr'ärdet kan därför inte
fås fram genom ortsprisnietoden. I det al<tuella faIIet lig-
ger dct niira till hands att i stäIlet göra avlcastnj-ngsltal-
l<),1cr. Ilftclsorri siidanzi kall,l'1cr lian \rara osäl<ra är dct oclc-
så a\r irrtrcsse att uppskatta produlitionsliostnaderna.

I egenskap av szrlrkunnigt biträde har Ir\ring Velin framräli-
nat dels avliastnrngsveirden och dels produktionskostnadcr
(t"l.r,isltt nur.ärde) för garagen och parkeringsplatserna i
vär'denir'än 1978-10-01, se alrtbil E. VeIin har fått fram
föIjande värden pcr bi.luppstiillningsplats:

G zrlage, plo d trli t i o rr sl,o s t n adsm e tod
t' , ervlrasi,ningsucLod, räntcfot lO ft

7

4

Parlicringsplats, produktionsliostnaclsuretod Z
, avliastningsrnetod, ränLefot 10 % 1

Utifrån ovanståcnde värden och efter uppräkni-ng tiII värde-
nivån vid tidpurllitcn för ersättningsbeslutet får d.et anses
skäligt att ersätiningarna för upplIi.eIse av utrl-mr"oe fijr
gemensamhetsanläqgningarna bestäurs till 7 000: - per garage-
plats och tiII 2 100:- per parlceringsplats. Ersättning för
de 54 bcsölisparkeringsplatserna bör inte utgå då'dessa be-
dönrs saltna avliastningsr.ärde.

Uträlrning av ersiittningar:, se alitbil F.

Något 1'rkande ou0 ersätt'ing har inte fr-arustälrts av de'
sorn ltt'r galage- oclr parlieringsplatser.

BesIut:

rör upplåtelse a* uLrl-rune i.nom,\B Stiingåstadens fastigheLer
sltalI delagarna i gcmerrszinrhcrsanliiggningarna med undantag
av AB Sti'rngåstacl en crIägga sainmanlagt r r21 736 l(rorror eI-
ler B 172 ltronor per crsii t,Lningsslrl'ldig fastighet. DrsäLr-
ningen skaII inbetalas ti II statens lantmäteriverl<, 801 l2
Gär'Ier -postgirolio.Lo .r 70 13 lö - 1, för förderning a'
länsst1'relsc enligb reglc.na i 5 koi 16 $ andra stl-cket
f as ti ghctsbi I dnings I agcn.

Iröldclningcn rnellan upplåLtna fastigheter framgår av alit-bil F. \

1BB: -
685: -

058: -
403: -
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Föreningsbildning
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AII Stångirsta<lcn . å
0r'l'i ga f as ti gl:c t.siig:rre I/216 tcr f astigliet

^B 
Stångirstarlcn, Box 3'300, 580 03 Linlröping. En cx,l,ra altt-

lcollia slcaII tillstäIIas Ruue Ändclssort, Glengatau 04,
582 67 Linltöping. I(ostnadclna slraII ingå i förrättninqs-
liostnaden.

I anslutning titl förrättningen sl<'aIl samruanträdc enligt
20 $ Iagen on förvaltning av sarnfäIligheter hålIas för
bildande av samfätlighetsförening.

Förrättningen avslutas. Best'är. ör.er beslut eIler åtgärd
vid förrättningen får airföras hos Linlcöpi.ngs tingsrätt,
fastighetsdorustolcn, Box 365, 581 03 Linköping 1. Besr'ären
slcall ha liorurnit in till tingsrätten inom fyra veckor från
denna dag eIIer senast dcn B ol<tober 1980.

Vid besvärsinlagan slcaIl fogas tr'å avskrif ter av inlagan
och av handlingar som eventuellt hör ti11 dcnna. Avsl<rif t
av förrättningshandlingarna behör'er inte bifogas

Vid plotol<oIIet
./-(-\/

--tt, -*n'/-<i--\-2.

Protoliollc t uppsatt 1980-09-10

u(.rÄrri ng s r an tmä t ar e
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208 garageplatscr ä 7 O0O: -
t

varav faIIcr på AD Stångåstadcns fastigheter
och pcr småhusfastighct i övrigt

154 parlccringsplatser ä 2 100:-

varav fal-1er på AB Stångåstadens fastigheter
och per srnåhusfastighet i övrigt (avrundat)

Sammanlagd ersättning som skalI betalas per
snåhusfastighct med äganderätt
I

Samruanlagcl ersättning tiII AB Stångåstaden

138 x (Z'OOOr- + 1 172:-)

Ersättningen skall fördelas meIIan upplåtna
fastigtreter enligt. föIjande

RotbladeL 722 (+Z garageplatser, 32 parkeringspl

Rotbladet 723 (tt

Rotbladet 724 (zz " ,- 24 ,t ,

RotborstenL7 (ig" , 6.'

Rotf rukten 13. (12 " , 6 ',

Rotskottet 59 (t+', , 58,l

Ro ttråden 16 ( zS " , 72 ,'

450 00{

490 001
7 00r

323

161
1

8L7

7 t27 ?3(

40(

70(
17.

{/\

) zza 66s:-

) gs 256: -

) tzz 329:-

) eo 610:-

) oz 032: -

) +o+ F85:-

) tzg zogr-

I 127 736:-

-{,i*--..).,.-C--'
Guanar JarI
Förrättni ngs I antmätare


