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Rune Rova
Förrättningslantmätare

(Ärende

Anläggningsförrättning avseende
utfarsvägar inom Vadholma-området
berörande Bolby 3:6-3:8 m fl fastig-heter 1

Kommun Ilan

StockholmÖsteråker .
Reglstreringsd9l\lm

if2s3..::.Q!t.::L;L
m Uppgift om åtgärd för-

I-;;R""'egTi.t:-er--om-rå~.d:-e------------------J,L.\J rättningen avsett har in·
•• förts i fastighetsregistretOsteråker (Ljusterö) :Z;.~.d.I.td1.~

För otighetsregistermyndigheten

GEMENSAMHETSANLÄGGNING 4_=_-BoZbyga:8 '
[

Anläggningsbeslut
Med upphävande av utlåtande enligt 2 kåP lagen om en-
skilda vägar 1971-06-15, akt Ljusterö 1652, skall
följande gälla:
1 Gemensamhetsanläggning skall inrättas och omfatta

de befintliga vägarna med ,vändplatser
Vadholmavägen, sträckan q-r-s
Skogshultsvägen , sträckorna t-u-v",..u-u1-u2

_Ljusteröhuvuds väg, sträckorna x-y-r-z-z1, Y-Y1-Y2
enligt förrättningskartan, aktbilaga KA.

2 Deltagande fastigheter:.
Bolby 3:6-3:8, 3:20, 3:38, 3:61, 3:63,3:64, 3:67,
3:69, 3:71, 3:72, 3:87-3:89, 3:96-3:133, 3:136,
3:138-3:140, 3:165-3:176 och 18:95-18:105. Fastig-
heterna utgör tillsammans en samfällighet för an-
läggningens utförande och drift •
För anläggningen uppl~tes det ~~rymin~ soT?Jlägarna I
upptar på Bolby 2:106, V3:17, 3:19, s:3, s:4, s:l~.
(enbart tjänande) samt (del av vändplaner) 3:171 och
3:174. .
För deltagande fastigheter upplåtes rätt att avlägsna
buskage och grenar S0m hindrar sikt och framkomlighet
på vägarna.
Grind eller led får inte behållas eller uppsättas
på vägarna med undantag av bom vid punkterna x och zl'

Anläggningen är hädanefter att betrakta som inrättad
enligt anläggningslagen.
Beslut om andels tal
Kostnaderna för anläggningens utförande och drift skall
fördelas mellan deltagande fastigheter efter lika andels-
tal (1/80 vardera).
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Aktbilaga KA
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Gemensamhetsanläggning l. Bol by ga,S
2· g0:6

__ ....- 3· go,7

~' g0:8

KART" upprättad Ar 1983

A.nlä99ninqsförrättninq avseende

utfartsvägar, båthamn. vattenför-

sörjning ]'I ,. berörande 90lb". 11416

:I fl fastigheter i Ljusterö, öster-

'kels kommun, Stockholms län

8I!teckninqar Rune Rova/För rät to inqslantmä t ar e

vattenledn log- med Clvstängninqs-
• W1'ltil samt enkel eller d~l

serv isavsättning ~ wnt 11
~ t • ,

lutton

_._. _ __.._. rec;Jflvatt~nledninq med brunnar

T h • nanllcmdde,---,
I P t • parker inqsyta... _--

•...... !! "t • v;;q.träckor

\ , • vårdplatser

ftD'..a"U"III:II"'* ••.•••• Or:ana vi<)samfJflllqhets vä9

__ • vli9anr'" undant_t frAn 901

Utdr<l9 ur ekCllCll'liska kartan: FK 109 90 C
119 00 I 06 - oa
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