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AA

Fasti ghetsbildningsmynd ig heten
Blekin ge östra lantmåteridistrikt

d.ad2.fuax///.
F& lasti gMsegislemydigheten

::ilT:åHffi il"å.Xry Yrib ör# fr ,.:rat 
urP a rk' somna rva tt en' badp I ats

/.ff.{.//:?2..---....

Uppgiftom åtgård for-
råttningen avsdt har in-
lilur i lastlghelsr€gistret

Anl beslut

BesLut om andelstal

Kostnaderna för anlåggmlngens utförande och drift ska1l fördelasmerlan deltagande fastlgheter efter rika anderstar (r/3s var).

1. Genrensamhetsanläggrllng skatl tnrättas och bestå av vägar ochnaturpark Lnom planonrådet, sommarvattenlednJ.ngar med til1hörandevattentäkter, punrphus och purnpanordnlngar, badplats samt badbryggaväster om Trolleboda l.:9. Anläggningen ornfattai beftntllga'vägä; inomplanornrådet rned undanta! av väg-trllhorande Trolleboda vågsaniallig-het- Skötse1n av parkmarken tlllkommer detågarna I anläggntngssamfåt-llgheten som därvtd får hugga bort eller kvista växande irecf, buskareller annan växtllghet I den utsträcknlng son krävs för områåetsutnyttJande som naturpark. Träd som kan ånvändas som gagnvirke tlllhörmarkägaren och ska1l räggas upp på av denne anvisad prats inom
.

området

z. Deltagande fastigheter: Trolreboda 1:9-1:11, 1:15-1:29 och 1:31-r:47. Dessa fastlgheter utgör tilrsammans en sarnfälrighet för ianIäggnLngens utförande och drlft (anräggrnlngssanfarrlghet 1 ).

9. För anläggningen upplåtes det ut4rmne Lnom Trotl"etroda 1:4? som lbyggnadsplanen angivlts som allnrän prats och vb-ornråde rned {rndantut .ttdels_de utrYmmen som upplåtes för gernensamhetsanJ,äggnlng 2-4, dels deområden son utgörs av åker I planområdets nordvästiä aef och-ee.ts-Is detvägornråde som tlrlhör Trolleboda vägsanrfältighet. För badprJts .ro-"ppiå-tes ornrådet f
4- Antäggnlngen skall vara utförd inom ett år efter detanläggningsbeslutet vunnlt laga kraft.
5. Särsktl.da föreskrlfter:
?l lno_rn det uppl.åtna utrlrmmet får bebyggerse inte ske errer andraåtgärder lnte vidtas son hlndrar altmåäf,etens tlllträde tilr onrrådet.b) Inon_det upplåtna utryrmmet är bilparkering titlåten endast på pfåts
som sanfälllgheten godkänt.
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Anläggnlngsförrättnlng avseende
vägar. naturpark, båtharnn,
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1 : 15-1. : 29 och 1 :31-I:47
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cEuExsalrHErsAxLäcclrrnc 2 o ( småbåtshsmn I E l:S fu//CMAF, f
AnläoonLnqsbeslut

1. Gemensarnhetsanläggning sksll Lnrättas och bestå av småbåtshamn med
tillhörande bryggor.

2. Deltagande fasttgheter: Trolleboda 1:19, Iz25-L:29, I:31, 1:33,
1:34, Lz37, 1:38, 1:39 och 1:41-l:46. Dessa fastlgheter utgör en
samfälllghet för anläggntngens utförsnde och drLft (anläggnlngssamfäl-
llghet 2).

3. För anläggnlngen upplåtes området a inom Trolleboda 1:4? (enbart
belastad ).

4. Anläggntngen skall vara utförd lnom ett år efter det'att
anlåggnlngsbeslutet rnrnnlt laga kraft.
Beslut om andelstal

Kostnaderna för anläggningens utförande och drift skall fördelas
mellan deltagande fastigheter efter lika andelstar (L/LB var).

cEuENsårrrHErsAr,tLliccNrNc 3 : (Doris bryggal F.il,'r Tro//efu& rtf
Anläggnlngsbeslut

1. Gemensamhetsanläggntng skall inrättae och bestå av beflntllg
båtbrygga.

2. Deltagande fastlgheter: Trolleboda l:23, L-.24, Lz3z, l:35 och L:36.
Elessg fastigheter utgör en samfållighet för anläggnlngens utförande
och drift (anläggningssamfälllghet 3).

3. För anlåggntngen upplåtes området b lnom rrolleboda L:47 (enbart
belastad ) .

4. Anläggnlngen skall vara utförd tnom ett år efter det att
anlåggntngsbeslutet rnrnnlt laga kraft,
Beslut om andelstal

Kostnaderna för anlåggnlngens utförande och drift skall fördelas
mellan deltagande fastigheter efter tika andelstal (Lls var).
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Fastighetsbildni ngsmynd igheten
Blekinge öslra lantmåleridistriH

cEuEt{sÄnHErsANLliccNrNc d . ( ny bryssa l 8. il:t' fio//e&l ?O; 6
AnIäggnlngsbeslut

1. Genensamhetsanläggntng skall inrättas och bestå av ny båtbrygga.

2. Deltagande fastigheter: Trolleboda 1:15-1:18, L:2O, och 1:22. Dessa
fastl.gheter utgör en samfäIllghet för anläggnLngens utförande och
drLft (anläggnl.ngssarnfäIlighet 4).

3. För anläggningen upplåtes området c inom Trolleboda LzA? (enbart
belastad ) .

4. Anläggntngen skalt'vara utförd lnom ett år efter det att
anläggningsbeslutei vunnlt l-aga kraft

Beslut om andelstal

Kostnaderna för anläggningens utförande och drift skall fördelas
mellan deltagande fastLgheter efter lika andelstaL (t/O var).

I tJänsten

Rudi Olvenmyr
FörrättnLng s1 antmätare
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A LantrnäterieG
Fasti ghetsbildningsmyndigheten
Blekinge östra lantrnäteridistrikt

PROTOKOLL

1 994- 09-30

Slda

1 (s)
Ärendenr
Kl 93152

o*o* 1'5
PR1

Förrättnings-
Iantmätare'

Sakägare m m

Yrkande

An1äggningsförrättning och fastlghetsreglering berö-
rande Trolleboda 1:9-1:11, 1:15-1:29 och 1:31-L247

a äggning Med sammantr 1 Ordenshuset, Skönev

Rudi Olvenmyr

Enligt sakägareförteckning, aktbilaga B.

Delgivningsförteckning och kallelse med pM,
1 och 2.

aktbilaga

Se ansökan, aktbilaga A

Vid överläggningar under hand har företrädare för
markägare och Trolleboda byalag enats om att förrätt-
ningen skall omfatta alIa gemensanma anordningar inom
planområdet och servitutsbildning för enskilda bryggor
och båtplatser.

Information Förrättningslantmätaren informerar om rådande rätts-
förhåIlanden i området, aktbilaga C. Byggnadsplanerna
faststäIlda 1960 och 1961 är styrande för markanvänd-
ningen. De områden som utlagts som allmän plats för
vägrnark, park och plantering är avsedda att betjåna
samtliga fastigheter i området. Rättsräget beträffande
båthamn och bryggor är oklart. Några handlingar som
styrker nyttjanderätt eller servitutsrätt har inte på-
tråffats. Det avtalsservitut som gäIlt till förmån för
Trolleboda 1:43 är numera upphävt.

Förrättningslantmätaren redogör för reglerna i anlägg-
ningslagen och handläggningen av förrättningen. Som
skydd för enskilda intressen skal] tre villkor vara
uppfyl Ida : väsentl ighetsvill koret, båtnadsvillkoret
och opinionsvillkoret. Han betonar ocså att forrätt-
ningen inte får ske i strid mot gätlande byggnadspla-
ner.

wPR91il (qtr6)
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Förslag till genensamhetsanläggningar och andelstal
har utarbetats i samarbete med företrädare för
markägare och byalag. Förslaget har varit utsänt
tilLsammans med kallelsen till sammanträdet.
Förrättningslantmätaren redogör för förstaget.
Hamnornrådets ornfattning har justerats efter önskemåI
från ägaren till Trolleboda 1:41

Sakägarna frarnför synpunkter på förstaget. Några sak-
ägare ifrågasätter nyttan av att delta i en gemensam-
hetsanläggning som omfattar vägar och park. Förrätt-
ningslantmätaren hänvisar tilI byggnadsplanerna vars
syfte är att väg- och parkmark skall betjäna och för-
valtas av fastighetsägarna inom planområdet.

På förfrågan meddelar företrädare för byalagets sty-
relse att vintervattenledningarna ägs och förvaltas av
kommunen och att rätten till ledningarna är säker-
stäl1d genom ett avtal rnellan kommun och markägare.

Synpunkter framförs på hamnområdets omfattning och
bryggservitutets inverkan på rnöjligheterna att ta sig
in och ut från hamnen. Sakägarna enas om en utvidgning
av hamnonrådet och en begränsning av servitutet så att
inte in- och utfart förhindras.

Erinringar framförs mot innehållet i punkten 6 om ver-
kan på äIdre rättigheter. Sakägarna är överens om att
punkten skall utgå.

skäl:
Detaljplaner har faststäIlts 1960-09-10 och 1961-10-
07. Ändring av planbestämmelserna har faststäIlts
1985-05-13 och 1985-11-06.

Genom förrättningen inrättas gemensamhetsanläggningar
enligt anläggningslagen för väg- och parkmark enligt
gä}lande detaljplaner, för befintlig småbåtshamn, fOr
befintlig båtbrygga samt for planerad båtbrygga. Syf-
tet med anläggningarna är att skapa ordning i de okla-
ra rätts- och förvaltningsförhå11anden som råder inon
planornrådet sant att ge alla fastigheter rätt till
brygg- eller båtpIats.

Det är' av väsentlig betydelse.för santliga fastigheter
att delta i an1äggningarna.

Fördelarna av gemensamhetsanläggningarna överväger up-
penbarligen de kostnader och olägenheter som anlägg-
ningarna nedför.
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Några sakägare har motsatt sig inrättandet av
gemensamhetsanläggningen för väg- och parkmark. Iövrigt har inga erlnringar framförts.
Opinionsvillkoret i ? S anläggningslagen är dårmeduppfyllt.

Anläggningarna inrättas i enlighet med gällande
detatjplaner

Byggnad,snämnden har inget att erinra mot gemensamhet-
sanläggningarna, aktbilaga D.

Anläggningarna kan i övrigt inrättas enligt g-11 SS
anläggningslagen .

Beglut:
Se aktbilaga AB.

Skäl r

De skilda fastigheternas.nyttå och användning av res-pektive anläggning uppskattas var lika stor för arra
deltagande fastigheter.
Anläggningarnas inrättande är väsentligen utan bety-delse för sådana rättsägare som avses i 16 S andra
stycket anläggningslagen.

B€elut:
Se aktbilaga AB.

skål:
Fastighetsregreringen avser servitutsbildning för defastigheter som nyttjat enskilda båtbryggor och båt-pratser på Trolleboda 1:4?. Genom servitutsbirdningen
har alla fastigheter inom planområdet tilrgång tilibrygg- eller båtplats.

servituten är av sådan väsenttig betyderse som avses i7 kap 1 S fastighetsbildningslagen.

Beelut:
Fastighetsbildning skall ske enligt beskrivning, akt-bilaga BE.

Tillträde tirr det för gemensamhetsanräggningarna upp-låtna utryrunet skarl skå när anläggnirrqibestutet vun-nit raga kraft och ersättningar eniigt ersättningsbe-slutet betalats

Tillträde vad avser fastighetsbildningen skall ske såsnart fastighetsbildningsbeslutet vunnit laga kraft.
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Beelut:
AnläggningssamfäIligheterna 2, .3 och 4 betalar
kronor, 25 000 kronor respektive 30 000 kronor
tiII ägarna av Trolleboda L:4i.

Aldbibga

PR1
2 1

r.994-09- 30

Förrättningslantmätaren informerar om gällande
ersättningsregler. Ägarna av TrolLeboda I:47 skall
ersättas för den minskninq av fastighetens
marknadsvärde som upplåtelserna medför. Denna
marknadsvärderninskning är svår att beräkna. Utifrån de
avgifter för båtplatser som förekommer i kommunen kan
emellertid värdet uppskattas för en båtplats. Enligt
uppgifter från fritidskontoret tar kommunen ut en
avgift för bryggplats orn 425-11.25 kr/är. Avgiftens
storlek beror på }äget i kommunen. För bojplats tar
kommunen ut 300-350 kr/är. En årsavgift på 500 kronor
motsvarar en engångsavqift på 5000-10000 kronor vid 5-
10 t ränta. Avgiftens genomslag på marknadsvärdet
uppgår troligen till ett lägre belopp.

Doris BöIja yrkar ersättning med 5000 kronor per fas-
tighet för upplåten brygg- e1ler båtplats. För upplå-
telse av övrig mark begärs ingen ersättning.
Några sakägare anser att den yrkade ersättningen är
för hög mot bakgrund av att bryggorna byggts och nytt-jats av fastighetsägarna under lång tj.d. Några mer om-
fattande erinringar mot ersättningsbeloppet framförs
emellerti.d inte.

skål:
Det yrkade ersättningsbeloppet bedöms motsvara den
minskning av marknadsvärdet som upplåtelserna rnedför.

Eftersom det upphävda avtalsservitutet ersätts med ett
bryggservitut medför regleri.ngen ingen ändring av den
härskande fastighetens värde. Den del av servitutet
som strider mot detaljplanen kan inte utnyttjas och
saknar därför värde.

Anläggningens inrättande är väsentligen utan betydelse
för sådana rättsägare som avses i 16 S andra stycket
och 32 S andra stycket anläggningslagen.

Regleringen är väsentligen utan betydelse för sådana
rättsägare som avses i 5 kap 16 S första stycket och
18 S andra stycket fastJ-ghetsbildningslagen.

90
di

000
rekt

Ägarna av Trolleboda 1:21 betalar 50OO kronor direkt
tiII ägarna av Trolleboda L247.

santriga ersättningar skarr betalas senast tre månader
efter det att ersättningsbeslutet vunnit laga kraft.
on betalning sker därefter utgår dröjsmåtsränta enrigt
6 S räntelagen (1975:635) från förfatlodagen tifl dess
betalning sker.
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Dttum
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1 994-0 9-30

Förrättningslantmätaren finner det vara av väsentlig
betydelse från allmän synpunkt att
sanfäIlighetsförening bildas. Sammanträde enligt 20 S
Iagen om förvaltning av samfälligheter skall d.ärför
hållas i anslutning tilf förrättningen.
Förrättningslantmätaren föreslår att hälften av kost-
naderna delas rika nerlan delägarna i gemensamhetsan-
läggning 1 och häften delas lika rnellan de fastigheter
som får rätt till båtplats. Ingen erinran framförs mot
försIaget.

Förrättningskostnaderna skall fördelas meIlan fastig-
hetsägarna på föIjande sätt:
Trolleboda 1:15-L:29, 1:31-1:39, 1:41-L246: 3, Lt var
Trolleboda 1:9-L:11, 1:40, Lz 41 Lr 4t var

Kostnaderna för fastighet som ägs med samäganderätt
fördelas mellan delägarna efter vars och ens andel i
fastigheten.

Aktnottagare Torsten Berg, Trolleboda 4644, 372 91. RONNEBY

Kopia av protokoll och beskri'mingar skall skickas
tiII samtliga sakägare snarast efter sammanträdet.

a,3Mas.

for rEd Nl anser sloll år!dn3l bashnd och wrför Skblo nred hrå kopir av sltrivdssn. Ange ocl(så vilkd
tex 8A Ortn,

Rudi Olvenmyr

19St045

T{
(FörrfihhgElantr€hrc)

AvslutningFb€sfut och
upSpnirq om lur man
aruddagar

w PR Brr [Er6)
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Aktbilogo A:r
| (2)

IEXTA GÄRilAI

fu"
ANSOKAN
om lontmtterlftlrröftnlng
Dolum

ree3-oe- l2r

. Ansökon om orctFkning ov överldtet omdde skoll göror
inom 6 m6noder fdn del otl köpehondling ed underteckno-
des, Även förvörwren fdr onsöko om orrtyckning.

o Om sökonden ör dödsbo bör bestyrkt kopio ov bouppteck-
ningen bifogos

. Om onsökon görs genom ombud skoll fullmokt bifogos
o Förerödore för bolog, föraning e d skol I bifogo registreri ngs-

bevis eller p,rotokollsutdrog.

Saads till

(önn

4
TGlefon, orbctcl (ö6n rihtr)

{loclrn) och lommun

Ragilaomoöda (rxkån' *h kommun

(öv!n

Fosli

n

Ladn Nå on rod
Nörmont (Ang. ö€n

helårsbostod fritidsbostod eller

onnql, o wd

Ansökon omfottor öven i tilltimpligo delor sid 2.

Somrl6o rölonde skoll rkrirro under denno onsökon.
Om någon fuslighd hor flero del[gon skoll somtligo skriro under onsökon.
Hondl6ggningen underlötlos om ocksd cllo cndrc rom bcörr ov förrötningen skrivor undor.

Sökondc puna"

Sommonlö An n

.....Gemensamhe.t san.l.aggnin.g- rörande bår.b.nyggoi:;:.Ua eupplaggn.i:nfs-platser m.m. för fritidsfasrigheterna inom detaljplånen .

{\

'."""""""" " 
1 
i;'ö;ä" "'.

I

I'tarie 'Kokhar

I
n
q
g
!I!
å
d
=ö
a

!
E

3

B Ja

lja

Potnsmmcr och portql

9tgr ov 30h

PoduldctningirodG3!

pqto.l

Peiron- l)

uppglfter

@ lutligh€td tom boröE.llrr

Önrtod
åqöd

Områder

lkoll on.
Yöndor llll

ti

Under*rift

ll Om f,cr ön två rökondoionråt på bclrldon vU rAndm rom beöru,

Doris Bö1ja -

vÄilDr
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I
I

l

2

Områdel ör

Omrödet ör

med

odslov hor inle sökls
Bvoonodslov eller disoens
nåiiofn men önnu iÅte bevil

lov eller dispens
den Fa rvörvsti I lstå nd f i nns

eller nde

Benlot ov

(ö€n ri

(öv.n raklnr)

orbaret (ösn riltnr)

Ne

ts

Posilivt om
its den

Ell exemplc o korlo
Sön4 rill

exlp ko$nod

0oStt.1( t.t
fQ idi..:i.-

ov trh hondlings tönd3 till

todighffi ov

6llcr ov buighotcr

Finns köpehondling, skriftlig överenskommelse e d? -

doterod den

villoll lontmöteriel ttor överlötelsehondli

vill ott lonln{iteriel Itor vördei

Jog vill olt.lontmöterlet onsöker om

f inns

För lonrmöreriföfl6ttning urg6r ovgi{t enligl stiFkild prislisto som f inns hos fosiighersbildningstnyndighsten. Avgift utgrår

till viss del öven om deisoÅ onsokon ovsår inte gör ott genomföro (ovvisodc insölldq örenden).

Är Ni överens om hut föru6ilningskostnqderno skoll fördelos, sö onge det hör

(En bliwnde köpore -- kontrokt önnu inle skrivet - kon inte to på sig oll betolo förttillningskostnoderno. )

ov

ov

!'

fcbyggeho,
tlllrlånd.
dbponrr

Koplo ov

korno och

hondllngcr

törfi-
nlngr-

kortnoder

Namn 
/

Föreningen Trolleboda småbåtshann.
Porturdolningrodrcss

Poinummcr ch ponort

Nomn

Portutdol n i ngsodr€ss

PoUnumma ch pottat

Andru 2l

rom beörr

öved&tolre-
hondling

Vöddntvs

tÄgloil

öragc
ripplpnlngor

lJlyndlg-

haenr
onieckningor

dv

{o,"-/ a/z'{u^ a',* S l,-,*

2) Ä,gqe tlll lostigher nm pöcrkot innehowrc w sryirur eller rv[iondllötl
rom kon pöcrkc. pccon rcm hc köpt clla :koll köpo omrtdc aom tloll o6)rkor

r- BlGogo h.dy*io koplor w do hondllngar ttl hlr onn krFlct lör olt Nl hqa
. En köprhondllng e d kon bll ogllrlg qn lnl..o t .tyrkl koplq w ön r&rdr ln.

\.^(

t*
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Fastighetsbildningsmyndigheten
Blekinge östra lanhätridisirikt
Ronneby lanfrnäterikontor

Sammantredqdalum 1

Samrnantrådesddum 2
Sammanlrädesdalum 3

1994-09-30

AtdtitFastighet
Äoare/för*ädare

smtr nr Nånraro/FullmaK m m

1 lr.lLr".

Eriksson Per
Trolleboda 4663
3'12 91 RONNEBY

Trolleboda L:9

L {
I

Q/!1. A.fir^
Eriksson Elin
Trolleboda 4663
3'72 91 RONNEBY

Trolleboda L:9

1 r.)är*

Gummesson Bengt-Göran
Gullvivevägen ?

372 38 RONNEBY

Trolleboda L:10

L .be-at Gr,wtmeJJOr- 
"r.oc,,r.t,t\l- fuilr"^

Gummesson Inger
Gullvivevägen 7

3'12 38 RONNEBY

Trolleboda 1:10

1 h lÅr'r

Svensson Tommy

Logevägen 5

3'72 34 RONNEBY

Trolleboda 1:10

1 -T0wr,nnv Svtar,.,glor'''rär.e
€.,.l. -J^ll^tn

Svensson Agneta
Logevägen 5
372 34 RONNEBY

Trolleboda 1:10



Ä/<rlr'\ LartrnäterieG
Fasti ghetsbildningsmynd i gheten
Blekinge östra lantmätridistrikt
Ronneby lantmäterikontor

SAIGGARE-
FÖRTECKNING

1_994-09-30

Sida

2 (eI
Ärendenr

K1 93L52

A'bihsa * ? I
B

l_ El r1c4({

Gustafsson Claes-Christer
Albin
Ö Tullgatan I
21-L 28 I4ALMö

Trolleboda 1:1-1-

l- Nårv

Berg Sture
SIättagårdsvägen L1

372 51 I(ALLINGE

Trolleboda l-: l-5

l_ NÄ".,Trolleboda 1:16, 1: l-7

Berg Torsten
Trolleboda 4644
3.12 91 RONNEBY

1 EI
t
&"/

rt

Trolleboda L:t6, L:'17

Berg Ingela
Trolleboda 4644
372 9L RONNEBY

1 tLlÅr'z

Widel} Torbjörn
Trolleboda 4669
372 91- RONNEBY

Trolleboda 1:18

1 A, tårv

Lång Ulrika
Trolleboda 4663 a
372 91- RONNEBY

Trolleboda 1:1-9

1 Uår,

Sjösäter Stig
Trolleboda 464'l
372 9]- RONNEBY

Trolleboda L:2O



A Lantmäteriet
Fastighetsbildningsmyndigheten
Blekinge östra lantmåtridisbikt
Ronneby lantmåterikontor

SAI(AGARE-
FÖRTECKNING

1994-09-30

Sida

3 (e)
Ärcndenr

Kl 93152

B 
enilr"s. ;J:'i

1 F\ ^år.u
Sjösäter UIla
TroLleboda 4647
372 9], RONNEBY

Trolleboda L:20

1 i.ld r.z

Erwing Börje
Trolleboda 4654
3-12 91 RONNEBY

Trolleboda L:ZL

1 NÅr,

Landån Al-fon
Trolleboda 466-l A
372 9L RONNEBY

Trolleboda Lz?2

1 å.-Er,
{

Slgra Susanne
Starrbacksg L9, 5 tr
L12 34 SUNDBYBERG

Trolleboda Lz23

Vur4, ,(*rÅn"9laÅ når*I
.or-"1, i.*Ilr^

Hedvall Charlotte
Hugos väq 2

29L 50 KRISTIANSTAD

Trolleboda Lz23

1 f"-! 'nqfvt

Gustavsson Georg
S Järnvägsgatan 15

352 34 VÄXJö

Trolleboda lz24

L A(,[a^ lnw&svlrr rnåt .
'e;^l - $ir.Qj,..^,

Carlsson Mikael
Åkervagen 1

370 30 RöDEBY

Trolleboda l:25



A+$L LantmärerieG
Fastighetsbildnin gsrnyndigheten
Blekinge östra lantmåtridistrikt
Ronneby lantmåterikontor

SAIGGARE.
FÖRTECKNING

l.994-09-3 0

Sita

4 (et
Ärendenr
K1 s3L52

{rtbihga
B

,;3"3

1 Mr,r.

Ekstrand Ingrid
Ellebacksv 3

312 5]. I(ALLINGE

Trolleboda 1226

1 Når,r

Jaxer Ingmar
Ellebäcksv 3

372 5I KALLINGE

Trolleboda L:26

L El .t(rr.
I

Jansson Marianne
Bolminge
34O 13 HÄMNEDA

Trolleboda Lz21

1 F-l 
",ärYt

Jansson Arvid
Bolninge
340 i.3 HAMNEDA

Trolleboda Lz27

I t lär"',

Örnlid Gösta
Elleholmsv LB

352 43 VÄXJö

Trolleboda L:28

i. \1&rv

Arrhenius Nils Erik
Trolleboda 4653

372 91 RONNEBY

Trolleboda 1:29

1 .F-) r.Qfl'
I

Rosenberg Allan
Vitmårav 19

LeA 60 vllsBY

Trolleboda 1:31



A LanGmäterieG
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Sida
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Fasti ghetsb i I dnin g smynd i g h ete n
Blekinge östra lantmätridistrikt
Ronneby lantmäterikontor

1 E i.aOC"t
f

Rosenberg Ann-Sofie
Vitmårav 19

L94 60 VASBY

Trolleboda 1:31-

1 (

Rosenberg Clas
Ljusterög s/Ståhf
LL6 42 STOCKHOLM

Trolleboda 1:31

1 \JAr.r

Schmucker Birgit
Poppelvägen 23

29L 59 KRISTIANSTAD

Trolleboda t:32

1 I

{

Moren Ingela
Caritasg 20 B

216 18 MAIiIö

Trolleboda 1:33

1 ?rrtq'e-. ,Be,ro. -Lc,
onn l . Jn.l(,al^

Gummesson Stefan
Vallmästarev 227

352 6I VÄXJÖ

Trolleboda 1:34

1 Tor.lka^ .hr,,r^o. -rlrrt
{lr^,{ Ldr^-

Augustsson-Gummesson Maria
Runslingan 27

T83 72 TÄBY

Trolleboda 1:34

1 t^t ^å r.v

Bertilsson Maj
Björkerudsv 16

702 2l Önnsno

Trolleboda 1:35



A LanGmäterieG
Fastighetsbildn in gsmyndigheten
Blekinge östsa lantmätridistrikt
Ronneby lanUnäterikontor

SAIGGARE.
FÖRTECKNING

1 994 -0 9-30

sb
6 (e)
Ärendenr

Kl 93L52

lnurraea '37

1 J&,V
t

Henrysson Staffan
Björkvägen 85
362 31 TINGSRYD

Trolleboda 1:36

t)1 \la.-, La-,rb"\.t .bP
o'ttl - CrM^- t

Nilsson Sture
SolrJ.ngsv 5

29L 51 KRISTIANSTAD

Trolleboda 1:37

Uår"1

Wendel Ingemar
Svetsaregatan 5

372 30 RONNEBY

Trolleboda 1:38

1 \ lr=.tt *r14.^ncrr1a.k,"-4;T- 
R.I {,^

Ronnede Roland
Ström övra 10

463 91 LILLA EDET

Trolleboda 1:39

1 I l6r't

Rolfmark Birglt
Nävervägen 11

372 37 RONNEBY

Trolleboda 1:39

Når.,1_

IRonnede Kent
Backvindeln 74

L29 42 tiÄCsnSreN

Trolleboda 1:39

1 0 (te )rrrmsJov. hqru
g^t\,l. {--{I;-

,Johansson Vivi
EIIebäcksvågen 9

372 51 KALLINGE

TrolLeboda 1:40
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K1 93t52

,l;3 gAldblhga

B

A LantmäterieG
Fastighetsbildningsmyndigheten
Blekinge ösba lantmätridistrikt
Ronneby lantmäterikontor

l_

Cvn
.tAkesson Bengt

Östergårdsgatan 3

442 52 YTTERBY

Trolleboda L :41.

l- V,t näc4
I

Akesson Marita
Östergårdsgatan 3

442 52 YTTERBY

Trolleboda L:41

1 lzr*torrrb{u -.f,rr/,
Qrvr-l - hqll,w,

Hansson UII-a
Övre Brunnsvägen 2L

372 36 RONNEBY

Trolleboda I:42

1 \J&rrz

Hansson Per
Djurtorp 3406
374 96 TRENSUM

Trolleboda Iz42

C*L

en.l - Ct tl^^
Hansson Karin
Bokstigen 2t
372 73 RONNEBY

Trolleboda L:42

,trL

Hansson John
Glasbacken 17 II
372 36 RONNEBY

Trolleboda 1.:42

1

Thorngren KarI-Göran
Docentgatan?
223 63 LIND

Trolleboda L:43
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1 994 -09- 30

Slda

B (e)
Årendenr
Kl 93L52

Alöilaga Iy 1i
BA,/s;\ LarrtmätenieG

Fastighetsbildnin gsmyndigheten
Blekinge östra lantmätridistrikt
Ronneby lanhäterikontor

L

etnl, Q/L-
Thorngren Margareta
DocentgaEan2
223 63 LUND

Trolleboda 1:43

l\{L 6r-

Ändersson Manfred
Sandviksvägen 56
352 4L VÄXJÖ

Trolleboda 1:44

1

Kallenbring Christer
Törnehohnsv 2 Dragsnäs 4496
3?2 97 RONNEBY

Trolleboda 1:45

1 t\ (w

Nilsson Mats
Åkervagen l-O

362 31 TINGSRYD

Trolleboda l. :45

1 fJ nnär.-
u

c

Karlsson Berit
Backg 5

362 30 TINGSRYD

Trolleboda 1:45

t_ N Iö.n

Landqvist Allan
Trolleboda 4657
372 91 RONNEBY

Trolleboda l-:46

1

e.,v{. h^fi-J,.
Khokhar Marie
Tege1gårdsgatan B, V
NJ 33 MALMö

Trolleboda 7:47
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A Lartrnäteriet
Fastighetsbildningsmyndigheten
Blekinge östra lantmätridistrikt
Ronneby lantmäterikontor

1 lr.JA.,

BöIja Doris
Trolleboda 4640
372 9]. RONNEBY

Trolleboda 1:47

1 F-$ ,.,å cl.

Byggnadsnämnden
Stadshuset
312 31 RONNEBY

Underrättelse



A Lantrnätenier

Akrbil
Slda

1 (r
d+,5

il ri
) "' ".PM

1 994- 09-30
Ärenctenr

Kl 93152Fastighetsbildnin gsmyndigheten
Bleking e ösha lantmäteridistrikt
Rudi Olvenmyr

Äng anläggningsförråttning Trolleboda L: 41

Avstyckning 1945-06-01 Trolleboda 1:9 servitut: Rätt till utfart
Avstyckning 1945-06-01 Trolleboda l.:10 Servitut Rätt till utfart,
bad och båtbrygga mm

Avstyckning 1947-03-06 Trolleboda L:tl. Servitut: Rätt tiII utfart
vägförråttning 1953-04-2T Trorreboda vågsamfärligheE

Blzggnadsplan 1960-09- 10, 24 tornter inkr I : 9-L : 1l . Alrmän plats
utlagd för vägmark samt park och plantering.

Avstlrckning 1960-09-10 Trolleboda l:15-1:22 servitut: Rätt till
ut fart

Ävstyckning 1961-04-1.5 Trorleboda Lz23-LzZ9 servitut: Rätt t.i1Iutfart
Byggnadsplan 1961-10-O7, 1.0 tomter'. AlImän plats utlagd för vägrmark
samt park och plantering.

Avstyckning 1964-09-11 Trorreboda L:31-t r46 servitut: Rätt tirl
vägar, parkområden mm som upptagits i byggnadspranerna för i
planbestämrnelserna angi'rna ändarnåI, samt rätt tiII utfart.
Senritutsavtal 1987-06-24 Servitutl Väg,
Trolleboda 1:16

infiltrationsanlaggning för

Senritutsavtal 1994-O7-L2 Servitut: Dränering, avlopp,
markplanering, parkering, förvaring, bryggor, terrasser för
Trolleboda 1:41

Pclodress
Box 524
37T 23 KARLSKRONA
trv RdiBwel41

8esöksadrcss

Ordtnlnggalan l8 F (Spare)

Tehfon

0455 - 53300

Telelax

0455 -53345



Akrbil D ,,i lr7
RONNESY I@I'!.II,JN

qggnadsnfuden

s 265

sAr/ri ANrnÄorspnoToKorr
Sommootriilcrdotsm ,."i
1994-08-15 . .j

ri,,. ,i.{ {& 2 6
100

ll;ir.... ,.

Dnr 40351-.94

ttoLlebda 1:9-1:1li 1!15-1:29 octr 1131-*47 - BI:s slz4mlcter över
fcirstag tilf genensarnhetsarr"Uiggnirryar och serrritutsåtgtider

Lantriteriet

Anläggnirgsförzättnirg pågår för att bilda gurensanrtretsanliiggnirryar
avseende vägar, naturpark, båtåann, tråthaggor, rrattenledrrirgar n n i
ltoIteHa L247.

Fiirslag till gerensanhetsanläggnilgar har utarbetats i samarbete nred
företråidare för fasti$retsåigama. Förslaget har kcnplettenats nred ett
för'slag till serrrittrtsåtgärder

IånEnåiteriet antråtter cm byrTgnadsnå*nrdens qfnpunlcter på förslag till
genersarhetsarilålggrlirpr och servituts,åtgärder.

Arbetsutskottet föreslår att i tnrdlirryarna bcir fraryå att all nark,
son lnte är tcrrbnaik I cnrådet, är ilUgänglig för alln€iriheten.
Vidarre föres]ås att bl4Egnadsnåtrden inte tiUstyrker den redorrisade
uUiilorirqen av tcrft1rtor.
I itvrigt jrrF synpnkter.

syggnadsaårudens bestut

gyggnadsnftrden besliit, enligt arbetsutskotte'ts förslag.

bcp: Iantntiteniet

.l VÅ/'Zrr'(t

dgn

/t
Utdrogrbcqrlondo

/,,f/,J',-



A LarrGrnäteriet

DELGIVNING$
rönrEcrrurruc

1994-09-1s
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Sida

1 (e)
Ärendenr

Kl 93152

o*,nofit S
1

Fastighetsbildningsmyndigheten
Blekinge östra lantmäteridistrikt
Ronneby lantmåterikontor

Kallelse tiII smtr 94-09-30 4-0 -23

t
I

Dån smr avses med ddoivnino {salcäoare m ml flalonr lhlobade lnkom

ot4nq p,q

Eriksson Per
Trolleboda 4663
372 91 RONNEBY

Trolleboda L:9 1

94rt ? 23
Eriksson EIin
Trolleboda 4663
372 9]- RONNEBY

Trolleboda L:9 z

Ql oqeo

Gummesson Bengt-Göran
Gullvivevägen 7

372 38 RONNEBY

Trolleboda 1:10 3

44 rl g,c.n

Gumrnesson fnger
GuIIvivevägen 7

372 38 RONNEBY

Trolleboda 1: 10 4

?ln,t't
Svensson Tommy

Logevägen 5
372 34 RONNEBY

Trolleboda 1: 1.0 5

?4n?3A

Svensson Agneta
Logevägen 5

372 34 RONNEBY

Trolleboda L: L0 6

WOGleFctCt-rr (@4Ob)
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Fastighetsbildningsmyndigheten
Blekin ge ösba lantnäteridisfrikt
Ronneby lantmåterikontor

Gustafsson Claes-Christer
AIbin
ö Tullgatan 1

zlt 28 MAi,I'{Ö

Trolleboda l":LL 7

lqna tt
Berg Sture
Slättagårdsvägen Il
372 51 I(ALLINGE

Trolleboda 1:15 I

71aq a t9Trolleboda 1:16, 1:17

Berg Torsten
Trolleboda 4644
372 91 RONNEBY

44a4 p,ITrolleboda 1:16, L:1.7

Berg Ingela
Trolleboda 4644
372 91. RONNEBY

L0

9q oqc,/11

WideII Torbjörn
Trolleboda 4669
372 91 RONNEBY

Trolleboda L: LB

11oq p,,iL2

o
Lang Ulrika
Trolleboda 4663 a
372 91 RONNEBY

Trolleboda l.:19

'l4ola t13

Sjösäter Stig
Trolleboda 4647

372 91 RONNEBY

Trolleboda 1:20

wodgFo.t9ltt (O2'ob)



aqoq g, I
Sjösäter Ulla
Trolleboda 4647

372 9]. RONNEBY

Trolleboda l:20 1,4

1q oqa t
Erwing Börje
Trolleboda 4654
372 91. RONNEBY

TroIleboda L:21 15

?qo12r /
Landen ALfon/
Trolleboda 4667 A
372 91 RONNEBY

Trolleboda 7:22 16

1',| ö1A3Trolleboda L:23

S it ra-
s+=ånblad Susanne
Starrbacksg 19, 5 tr
772 34 SUNDBYBERG

L'l

- ?faraoTrolleboda 1:23

ll el ra//
$€-römbl"ad Charlotte
Hugos väg 2

29L 50 KRISTIANSTAD

18

?.!:(.(/.qd
*rJ fr+.4e

Gustavsson Georg
S Järnväqsgatan 1-5

352 34 VÄXJö

Trolleboda tz24 19

1ta1 n o

Carlsson CarI Jörgen uika4
Åkervagen 1.

370 30 RÖDEBY

Trolleboda l:25 20

DELGIVNINGS-
FÖRTECKNING

1994-09-15

Side

3 (e)
Ärendery

K]. 93L52

AKbihga :,5 3A./=.'-\ Larrtrnäteniet
Fasti ghetsbildningsmyndigheten
Blekinge ösha lantmäteridistrikt
Ronneby lantmäterikontor

I
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Ekstrand Ingrid
EIlebäcksv 3

372 5]. KALLINGE

Trolleboda I:26

1Lt a 9 2,3

Jaxer Ingrmar
ElIebäcksv. 3

372 51 XniltNCr

trolleboda L:26 22

?/o?&/23

ilansson Marianne
Bolminge
340 13 HAMNEDA

Trolleboda Iz27

?4 a? at
I

24

Jansson Arvid
Bolminge
340 1-3 HAMNEDA

Trolleboda .L:27

94o q an25

örnlid Gösta
Elleholnsv 18

352 43 VÄX,JÖ

Trolleboda t:28

14 o 12,q26

Arrhenius Nils Erik
Trolleboda 4653
372 91 RONNEBY

trolleboda I:29

lln ?J,3
,4nn - fuhZ ?

27

Rosenberg Allan
Vitmårav 19
194 60 VÄSBY

Trolleboda L:31

A Lantrnäteniet
DELGIVNINGS.
FÖRTECKNING

1 994- 09-15

o*,*'55Sida

4 (e)
Ärcndenr
K1 93L52

1

Fasti ghetsbildningsmyndigheten
Blekinge östra lantmåteridistrikt
Ronneby lantmäterikontor

WtHgFod9}1l (m(,b)
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Fastighetsbildnin gsmyndi gheten
Blekinge östra lantmäteridistrikt
Ronneby lanFnäterikontor

1?rt 1 P,g

Rosenberg Ann-Sofie
Vitnårav l-9

L94 60 VÄSBY

Trolleboda 1:31 28

?{n1 J, /
Rosenberg ClaS
Ljusterög 5/Ståhf
1,1,6 42 STOCKHOLM

Trolleboda 1:31 29

?/o I /1
Schmucker Birgit
Poppelvägen 23
29I 59 KRISTIA}ISTAD

Trolleboda Lz32 30

?+ oQ flo

Moren Ninnie Anna
Caritasg 20 B
2L6 LB MALMö

Trolleboda 1:33

t naela-

3t_

?qnq,c. /32

Gummesson Lars 9tefan
VaIImästarev 227
352 61 VÄXJÖ

Trolleboda 1:34

Vfrt1 P, ATrolleboda L:34

ByqL/6/5en-
Griinnesson Lena Maria
Runslingan 21

t83 72 rllBY

33

7a o4^n,a

Bertilsson Maj
Björkerudsv 16

702 21 ÖREBRO

Trolleboda 1:35 34

Wo.lsFqlg$tr (@aOb)
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Fastighetsbildningsmyndigheten
Blekinge östra lantmäteridistrikt
Ronneby lantmäterikontor

91oq zrr

Henrysson Staffan
Björkvägen 85

362 3]- TINGSRYD

Trolleboda 1:35 35

1?o4a,6

NiLsson Sture
Solringsv 5

29L 5]- KRISTIA}TSTAD

Trolleboda 1:37 36

9407 2,/

Wendel Mats OIa Jngemqr
Svetsaregatan 5

372 30 RONNEBY

Trolleboda 1:38 37

?4n,2,/ I 438

Ronnede, John Bolagd
Ström övra 10

463 9]. LILIÄ EDET

Trol-Ieboda 1:39

8tuq/q39

Rolfmark Birqit S V
Nävervägen L1

372 37 RONNEBY

Trolleboda L:39

?/oe /g40

Ronnede Sent Olov
Backvindeln 74

L29 42 UACnRSrnn

Trolleboda L:39

?4n11, /4t

Johansson Vivi
Ellebäcksvägen 9

3-72 51 KALLINGE

Trolleboda L:40

wo.rgFo.r6-il pz.ob)
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A LarrtrnäterieG
Fastighetsbildningsmyndigheten
Blekinge östra lantmäteridistrikt
Ronneby lantmäterikontor

110q 2.3

Äkesson Bengt
Östergårdsgatan 3

442 52 YTTERBY

Trolleboda l.:41 42

1ttn4 33

Äkesson Marita
Östergårdsgatan 3

442 52 YTTERBY

Trolleboda 1:41 43

4l4n q z2

Hansson Ulla
Övre Brunnsvägen 2I
372 36 RONNEBY

Trolleboda l:42 44

q?nq 2 /
Hansson Per
Djurtorp 3406
37 4 96 TRENST'M

TroLleboda Iz42 45

?/nq e/

Hansson Karin
Bokstigea 2L

312 73 RONNEBY

Trolleboda L:42 46

?1oi r I
Hansson John
Glasbacken 1.7 II
372 35 RONNEBY

Trolleboda L:42 41

La
48

Thorngren KarI-Göran
DocentgaLan?
223 63 LLND

Trolleboda 1:43
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1

tu Aifla /
*/ qlrt-flL

Thorngren Margareta
Docentgatan2
223 63 LUND

Trolleboda l.:43 49

lqaq z 2

Andersson Manfred
Sandviksvägen 56

352' 41, VÄXJö

Trolleboda L:44 50

?4rtQ2/5t_

Kallenbring Christer
Törneholmsv 2 Dragsnäs 4496
372 97 RONNEBY

Trolleboda l.:45

91 r't9 2 252Trolleboda 1: 45'

Nilsson Mats
Äkervägen 10

362 31 TINGSRYD

?r/ t-/rh//
h,/,"r"?

53

Karlsson Berit
Backg 5

362 30 TINGSRYD

Trolleboda L:45

?/o1,2 /54

Landqvist AIIan
Trolleboda 4657

372 91 RONNEBY

Trolleboda L:46

44n q o,*55

kW%rin Brltt-Marie
TegeIgårdsgatan I' V

2II 33 MALMö

Trolleboda l:47

w OclgFsr9lri F2l0 bl
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,t4 hq 2. fr

Bölja Doris
Trolleboda 4640
372 9T RONNEBY

Trolleboda I:47 56

Byggnadsnämnden
Stadshuset
372 31 RONNEBY

Underrättelse

Wo.lgFongoll pA{Ob)



AkLbilag; ti8'7

A Lantmärarier
Fastighetsbildningsmyndigheten
Blekinge östra lantrnåteridastrikt
Ronneby lantmäterikontor

l(onrmun

Ronneby
Uln
Blekinge

FULLMAKT föT

KALLELSE tiII
lantmäterisammanfåde

L994-09-r4

Delgnr

<<nr>>
Ärendenr

KL 93L52

<<f asti ghet>>

(<nann)>
<<adre s s>>

<postadress>)

Anläggningsförrättning och fastighetsreglering
berörande Trolleboda L :9-L :11", l": 15-L:29
och L:31-1":4?

1994-09-30 kI 15.00, Logen Ordenshuset, Skönevik

Bildande av gemensamhetsanläggning och servitut enligt
bif. förslag.
I anslutning till förrättningen kommer sammanträde att
hållas för att bilda samfäIlighetsförening.

Förrättningslantmätare är Rudi Olvenmyr.
Upplysningar lämnas även av densamme.

Med vänlig häIsning

Marie Karlsson, assistent
Som satdgare kallas Nl Ull sarrnanbadd. Om Nl lnto slälv lon korrna lllt sammanbädet men vill fffirädm av
ombud eka! ombudet ha med sig en skiltlig fullmaK. Fullmaktsblanketten nedill på denna lslldse kan an!åndas.

Företrä&re för bohg, förEnhg e d skrll ha med slg registrertEabdb eiler ptdokdlsutdrag somstfts hans
beftörighet. Förelrådare för dö6bo bör medföra bouppteching.

Om Ni irilo k8n kfirma tlll sanrnanfädel sJåtv efier genom ombud kan Ni b reda på vad som beslutds (t ex 0m tid
och plats för nytt sammantåde), Ärcndet kan avgöras å/en dn Ni E ålv, eller ombud för Er, inb tsn narvara vid
sammanträdet.

l,tedir den sonr söK fonältningen från det försla sammantrådet ska amökrn anses som återlsllad, om inte
sölanden anmalt föilinder elFr det är uppenbad aft tnn vldhåler ansöloingen (4:32 FBL).

Om Ni som ågaretill en fastighd scn berörc av föndtlningen $ Nt sky4dig a[ uppge for fonattnlngslanimtthrcn vllka

ötliglEtDinneha!.arc som ltrm inorn hstighden, t ex anendetorer, ell€r sndra ny,t{andeätbhanre, hnehavare av
servitnt ells rädt tll dektlsk krEll. Orn Nl unded{er att upplyra om sådana förl$lhnden k8n Nl bli

md

Pctnummeroch pclort

sammanbädel/heh fönättningen. Fulknah'ten innefattal rft aft
skall

ev

Arende

Tid och plats

Att behandl-a

Upplysningar

Tag med dol(t.rnent

Er upplysningapliK

Saldgare

Uppi/sningat

Sökande

Ombu(hmmn

Utdelningsadrss (gats. bo( dc)

Ort och daturn som get

Postadrcss
lcrlsltamnsträgen 2
3723I RONNEBY
w Kdlsimtglll P2C0)

Be6öl(sadress

Sbdshuset

Telefon

0457.2n6/J

Teletax

0457-t3t 9t



AIJILIldzil Lantmäteniet
Fastighetsbildningsmyndigheten
Blekinge östra lantmåteridistrikt
Rudi Olvenmyr

Fu",jRudi O

PI,1

1994- 09-01

Ti11 akr.bil Z ..

s'a lä69
1 (r)

Ärendenr

Kl 93152

Äng anläggrringsförättn:ing Trotleboda L z 41

Syftet med förrättningen är att skapa ordning i de oklara rätts- ochförvaltningsförhåtl,anden som råder inom Trolleboda Lz 47: s byggnads-
planeområde. Genom att bilda gemensanhetsanläggningar enligt-ånlagg-
ningslagen (Ar) säkerstäIls rätben för de deliåganae fastigrreternå-att utföra och nyttja antäggningarna för det eller de andaÅål som
anges i anläggningsbeslutet. Genom att bilda en samfällighetsföre-
ning enligt ragen om förvartning av samfälrigheter (sFt) skapas för-utsättningår för en effektiv förvaltning son kan tiltgodose fastig-
hetsägarnas behov och önskemål. Föreningens styrelse hår ansvar föratt gemensamhetsanläggningarna förvaltas i enlighet med fastlagdaregler och antagna stadgar. Fråga om förvaltningen av en gemensam-
hetsanl'äggning kan initieras av en fastighetsägåre som har del i an-Iäggningen. Frågan bereds av styrelsen och avgörs genom beslut vidstyrelsenöte eller föreningsstämma. Vid oenighet får frågan avgöras
genom omröstning.

Det förslag till gemensamhetsanläggningar som föreligger har utarbe-tats i samarbete med företrädare för byalag och markågare. Förslagethar behandlats vid byalagets årsmöte i juni. Därefter har några
mindre ändringar gjorts.

Det slutliga förslaget skickas ut till,sammans med kallelsen till
sammanträdet den 30 september.Information om försl-aget kommer aLt
Iämnas vid sammanträdet. Om förutsättningar finns kömrner det attfastställas genom ett anläggningsbeslut. Dessutom kommer en samfal-Iighetsförening att bildas genom att stadgar antas och styrelse mmutses, När föreningen är registrerad har den rätt att. börja verka.

Vid förrättningen kommer också frågan om ersättning för markupplå-telser att behandras. Ersättning skall utgå med engångsbelopp.-uart<-
ägarna har yrkat_ ersättning rned 5000 kronor per taiti.gnet fbi upplå-telse av båt- eller bryggplats.

Kostnaderna för en anläggningsförrättning skalt fördelas mellan
ägarna av de fastigheter som skall delta i gemensamhetsanläggning-
arna efter vad som är skäligt. Det normala är att andelstafåÄ utiorunderlag för fördelningen.

I tjänsten

W^{Ar^^ -Ivenmyr

Pctadr!6s
Eox 524
37I Z3 IGRLSKRONA
W RudiBne4{t

Eesoksaorcss

Drdhlnggatan l8 F (Spane)

Telelon

0455.533m

Telerax

045{i . trt3 45
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L (2t
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17
Fasti ghetsbildnin gsmyndigheten
Blekinge östra lantmåteridistrikt

Kallelse,
närvaro

Bildande

Stadgar

Styrelse,
revisorer

Torbjörn Wldetl

Gert Lång

1994-09-30

Sarunanträde för bildande av Trolleboda byatags
sainf ä I I i ghet s fören ing

Sammanträdet h s omedelbar anslutn ngt II
förrättning för inrättande av gemens amhetsanläggnringar
omfattande vägar, naturpark, sonmarvatt,ten, badplats,
badbryggar .och båtbryggor på TroII eboda 1z 47

Kallelse har skett I samband med kallelse tiII
anläggnringsförrättning, dnr Kl 93ISZ.

Ängående närvaro, se förrättningsakten, aktbilaga B.

Eörrättningslantmätaren finner det vara av väsentrig
betydelse från allmän slmpunkt att
samfäIlighetsförening bildas,

Stadgar'antas enligt bilaga titl detta protokoll.
De närvarande utser'förjande funktionärer för tldenfran tilt första ordinarie förenlngsståturma:

Styrelse
Torsten Berg (ordf) Trolleboda 4644

372 9I RONNEBY
Tel 0457 / 40448
Trolleboda 4653
372 9I RONNEBY
Tel 0457 /40230
Trolleboda 4667A
372 91 RONNEBY
Tel 045?/40351
Trolleboda
372 91 RONNEBY
TeI 0457/40486
Trolleboda 46634
372 91 RONNEBY
Tel 045? /40290

Nils-Erlk Arrhenius (sekr)

Alfon Land6n (kassör)

Styrelseeuppleanter
Tonrny Svensson Logevägen 5

372 34 RONNEBY
Tel 0457 /L4428
Äkarevägen 10
362 31 TINGSRYD

wPRBfl GBrO

Mats Nilsson



Aqt\. Lantrnåteriet
Fastighetsbildn Ingsmyn digheten
Blekinge östra lantmäteridistrikt

PROTOKOLL

L 9 94:09-30

Slda

2 (2t
Ä,tcfddr.
Kl 93152

Poppelvägen 23
29L 59 KRISTIAI{STAD
Trolleboda 4653
312 91 RONNEBY

Ellebäcksvägen 3
372 52 KALLINGE
Trolleboda 4647
372 91 RONNEBY

rrolleboda 46534
372 9L RONNEBY
Trolleboda 4667A
372 9]. RONNEBY

l7r

Ravigorer
Birgit Schmucker

Birgitta Arrhenius

Raviaorauppleanter
Ingrid Ekstrand

SEig Sjösäter

Ulrika Lång

Elsa Land6n

Valberednlng

Adress

Firmatecknare

Beslutens
giltighet

Registrering

SanfäIlighetens adress skatt,.vara Trolleboda byalags
samfäIlighetsförening, c/o Torsten Berg, Trolleboda
4644, 372 91. RONNEBY

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören
var för sig.

Beslut under denna stämma gäller under förutsättning
att anläggningsbeslutet vinner laga kraft.
Ansökan om .registrering av samfällighetsföreningen
skall göras av undertecknad sammmanträdesledare.

a

Rudi Olveruuyr'
Samnanträdesledare

Kopions likhet med' originolei
bestyrlces.
P& ticinsterts vögnor:

,fu.6nfu*...
wPRGrr(Br6t



STADGAR
Somotådl&tua

1 9 94 -09 -30
75

Sbdgor för nnfröllighctförcning biUod cnlfur logcn (l 973: I 150) om brvolhing ov
romEllighcor. Log,cni. licrtömöcircr cin brvoltningcn *oll göllo i dcn mån inb qnnor
fromgår qy dcaro itodgor. a.. I t . ,.

Fönningcnr finno ör t ^ t

Trolleboda byalags
5 r RRMA

g 2 sAMFÄtuo{ETER

$ 3 GRUNDERNA roR
TRVALINING€N

$ a MEDTEM

55

rcmföllighctrförcning.

Förcningcn förvoltor

anläggningssanfälligheter avseende vägar,

, a.e 9llr p 
9, :F. r .r.e TT3 Ty.t ! !.e t : .P_t 1-el e :.1 : ...P.e 91 :l.se
tt., . /.

-.e.c.h....bå.q.b,rreåer....(gg.lren.ranh.e.[.sen.],ägeni.ne...1.:.{.).

a

tillkomna nom anläggnl sbeslut 1994-09-30 ,

Somföllighctcn(crnof rkoll fiörvqlior i cnlighct mcd vod rcm vid bildondcr bcl6mtr om
dcr (dcmr) öndomål

Mcdlcm i fiöcningcn ör ögola till hrtigho cltcr dömcd iiimröltd cgcndom, rom hor dcl
i romfröllighct upptogcn undcr $ 2.

För bruoingcn rlcollfinnor cn rrynlrc mad $rc i ..B.9ng.e-hX.........,.,........SWREISE
rölrc, rornn on röttning

........ lonmun.

.. rupplcontcr.Sryrclrcn rttoll bcctå * ......f9n.. lc&mörcr och

Sryrclren völir vid ordinoric brcningrdömmo.$ ö STYnEISE

s7 STYPGISE

Lolleb. dl
rcmrnonlödo,
brdrogningslim

rill $6

två

vol
l{ondqnidcn 6r lcdomot ör två år och för rupplcont ctf åe '

Fönto gångcn vol ögcr rum rloll . ..9.yå............|cdomötcr völior på cndo$ on år.

slåmmon utrcr ordfiöronde blond rfyrchcnr lcdqmötcr. I öwig lonrtilucrur rtyrclrcn
rig {ölv.

Kqllchc fill rryrukcsommontr,6dc, villcn rtcoll innchållo uppgifr om fön&omrnondc ölrn.
dcn *qll tillrtiillor lcdqmötcnq minrt .......11r....... ... dogoi fölc rornrnonrrsdcl Supplccn.
tcmo rloll inom rornmo tid filhlöllcr undcnåtlclrc om roåmontnö&r och fröntornnån-
dc örtndcn. Lcdomot, rom ör fiörtrindrqd qil nörvonr, rtoll gcncrt mcdddo dcno rill
ord6mndcn, rom hor otl qmcdclbqrt lollo rupplconl i lcdqrnoB nöllc. supplconr rom
ci tiönrtgör i lcdqmotr rttillc hor rötf olr nörvom vid rommqntr6dct mcn h# ci rörrrön.

l{ögst en delägare i fastighet som har del i
samfällighet upptagen under $2 får ingå i
styrelsen.

Kopions likhet med origirrolet

beslYrkes.
På tiönslerrs vögnqrr

'fu,rrnr.ffikuu,"'

t,iavosSl . KoMMEfrluSFöRr CA8 9.o3



L

76'
$ I STYRETSE

bcrlut{ö*rct,
protokoll

$ 9 srYRE[sE
brrcltning

$ r0 REvtsloN

0 r I RÄKENSTGPS-
PERIOD

$ r2 UNDERHAUS-
OCH FJRNYETSE.
FOND

s 13 F RENTNC,S-
SIÄA4MA

$ L3a

$ryrulrcn ör bcrlut6r når kollclrc lkcn i bchörig ondning och minrt holvo ontolct rty-
rcl$lcdqmötcr år nåryqmndc. Utqn hinder höniv rkoll rtyrclrcrommontr6dc onscr bc-
hörigcn utlyrt om romdigo ordinoric lcdqnrötcr infunnit dg till scmmontrrödct. Som
rtyrrlrcnr bcrlut göllcr dcn mcnini om vilkcn dc fcrn röhndc brcnqr lig. Vid liko
rörtctql ovgön vol gchom ldttnin!. I ondro fnögor göllcr dcn mcning rom 5irödcr ov
ondfömndcn.

Utoa.or ho ongivitr i bllclrcn f6r örcndc ovgöror om minrt rvå hcdl.dclor ov sryrct-
rclcdqmåtcmo ör närvqmndc. qch cnrc oln bctluat.

fdgo ttr ulon hindcr qv bcrtömmclrcrnq i fönto rtyckct qvgöms uton lollclrc om
romtligo ordnoric lcdomötcr år cnrc om bcslutct

Dcn rom dcltogh I cvgör,ondct qv örondc ögcr onbro rcrcryqtion mot bcdutct. Sådon
rcsedotioo rkoll qnmölsr 6rc rommqntrödctr dut

:
Ovcr örandcn i vilko rtyrclrcn'bttqt bcdur *oll 6ml pro?ololl rom upptor dotum,
dcltogondc lcdqmöf.i och rupplcontcr, kgrr bcrbivning ov örcndct, r'tyrclrcnr bcrlut
loml onbrdo icicryqtioncr. Protökollct rlill turtcmr ov ondfömndcn cilcr onnon lcdo-
mo? rom vid Brloll br qrdfömndcn lcf rommqntröda.

Stpolsan *oll
I fttrwhq romftilliglrcta(crrnf oå ftirenirynnr tillgångor,
2 Fro trdovicning övcr Frrningcns rökcnrkopcr,
3 föm brrcdning övcr dclögondc fortighctcr, dcrrqs ondchbl och ögorc,
t örligcn till ordinodc rlömno ovgc BwoltningsbcröttCrc övcr fö,rcningcnr vcrloom-

hct odr clnonoml,
5 om frörvoltningon omfottcr f,cm rmföllighacr cllcr qnrun ör uplclod på oliko

vc*:omhcbgrcrrr och mcdhmmqmqs qndclor intc är Jilco sloro-i ollq vcrlsomhctr-
grcnonn. 6rc rånhld odovirning 6r voric rådon grcn,

6,i övrign fullgdrc vod logcn bncshivcr om rldclrcni hqndhovondc cv förcningcnr
'ongolögcnhclcr.

För gmnrlning ov ttyrcltcnr bwoltning rlcoll nrcdlcmmomo på ordinqdc brcningr-
tlömnro utrc

två ruvisorcr o.tr ..9.Yå rupplcqntcr.

Rcvirionrbcröttclrc rkoll övcrlåmnar till rtyrrhcn rcnqtt hc vcclor förc ordinqric
rtömmq.

törun in gcnr r6ltcnr kop rpcriod o rnfuttor tidcn

Till Frcningcnr underfiöllr- och bmyclrcbnd rhqll ödigcn qvsäros minc?

0 ... lronor

Ordinoric rtåmms :bllårligcn h6llor undcr

Juni ... m6nod p6 tid och plots som rtyrchcn bcrtömmcr,

Styolsen kon nör den finner &t erfiordedi$ ud)do axho slömmo. I Fögo om med-
lcrnmq.r nött ot bogero ott exlrq {timmo utfyle gölhr 47 $ 3 rt logen qn tsrvolt
ning w nnrftillighacr.

Om rttimmq rloll godkönno ulloxcring rkoll rryrclrcn bcrcdq mcdlcmmqmq fillbllc
of hö1 dot lcollclrcötgörd vidrogitr to dclov dcbircringdöngd. uMrondc do bclopp
rcm rbll ufiuxcro3, vqd tonr bclöpcr pö vo{c rnrdlcm och-nör bctolning rbll d<c.'
törc ordinqric rlömmq rbll dcsutom förvoltningrbcrörclrc och rovirionibcröilclrc
6r dcn ovrlubdc rökcnrloprpcriodcn rqmt uqifu. och inlomrtstol ftnnor tillgöngrlig
för gruntlning undcr tommq lid.'

För beredning av föreninsstämmans val av styrelse,
styreleeordförande och revisorer skall rDedlemmarna
på ordinarie föreningsstämma utse en valberedning
bestående av två personer.
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Kollclle h'll rtömmo rkoll utfrrdor ov ttyrelrcn och rkc Acnom

skriftliga kallelser.

Kollelreårgörd rholl vidror rcnort
14 dagar

6ro rommonfidct.

I hallcbcn rlollongar tid
på rt6mmon och lämnor
9ängligo.

Andru mcddclondcn rkoll gcnom rt7relrcnr 6norg bringol fiJt mcdtcmmomor hönne-
dorrr gcnom

.e.B.sl.es...p.å...e.nq.l.ee.e..te.yLe....e.lle.r....e_.q.s.!s.i.s.k...p.er. .p.o-e.[..:.............

3

,.'
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s rs MoTtoNER

s rö DAGORDNTNG VtD
STÄrYtMA

$ 17 DtsPosliloNAv
AVI(ASINING

$ r8 STÄ^4MOsESLUT

$ 19 RERA VERKSAM-
HETSGRENAR

och plotr f6r d6mmon, vilko ärcndcn rom rkoll brekommo
vppgift om plotr dör i $ 13 ongivno hondlingor ftnnr till-

{",d-F": hon-gcnom motion vöclo 6nlog dmndc breningcar vcrl.omhct. Morion. rom
*oll behondlor på odinoric rrömmo, rkåll vom rryrclrcn iflhondo rcnoll undcr

I I

s.e.i mååod.

Str,r*on *"il bq*h"}åirmo nptionerodr l6llo &m riltgöngligo för modlqnrmmo
tilhonrmonc med lö?rcltdngrberArulron

Vid ordinorie ttömmo rkoll bliondc öonden bchondlor:
I vol ov odbronde 6r tlömmon
2 voJ ov raltrctcmrc 16r rlEmmon (nonnolt breningcnt rcbctcrurc)
3 vol ov två iurtcringrmön
4 rtyrohcnr och oviror.emor bcr6ilclrcr
5 onrvonfrihct 6r rtyrclrcn
6 homr6llningor h6n rtyralrcn cllcr motioncr fr6n mcdtcmmomo
7 cnöltning lill rtyrohcn och revirorcrno
8 rtyrchcnr frönlog fill u[ifir-'och.inkomrrrtot romt dobircringrlöngd
9 vol ov rtyrcbe ocli ttyr"clröondbronde

l0 vol ov rcvirorer
I I hågo om vol ov volbcrcdning
l2 övrigo hågor
l3.mcddclondc ov plotr där rtömmoprorokollo hållo rillgöngligr.
Vid cxtro rtömrno rkollbchondtor aådcn undcrpunh ti,Z-glA och 13.

I dct hll laömmon bcrlutsr om on Brdclo uppkommct övcnkor rloall dctto rks cftcr
mcdlcmmomor ondElor i rom6llighoct{rräi

Ecrlut fattot mcd ocldornotion om into omr6rlning begön.

l!!J: or omörtning m m gällcr 18,49,51 och 52 $ logcn om brvolrning ov rom-
6llighcbr.

Nör omrörtning 6raor llsoll fill protokcllct ont.cknor dc omrtöndighctcr ong6cndc
rörröil, ondclrtof ombud m m tom hor barydclrc för bcdömondct-ov ?6rtlc;ultobL

Vol rkoll rkc mcd rlutno rcdlor om nögon bcgär det.

stoll omrörtning rke.i ttgo ror bcör ficrc vcfuoöhcrgrcnor g.mcntomt hor vid
tillämpning ov huvudtolrmctodcn vo{o mcdlem cn ört äicn orn-hon hcr dcl i ficno
vcrlcomhclsgrenor.
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Vid tilltimpning or onddstqlcmeoderr J<oll i rrolswronde hllrorie medlenrs öshilol hom.
/riknos pö följonde *itt Förrt rduc€rot rnedlemmons rihrsrol inå voriere*som-
hetrgran i lörldbn& till wrtsomhersgrenens ondel i&n genrenrcmmo ve*somhet
omörtningen ovsr. Dörsfter rcmmonbggnr ds rcdrrenodå drhtolen ftir vorie med-

!orn. le*:omhetsgrenornor on&br i rrc*somtret nm ör gernenrcm för $mföllighebn
(emolutg&.

,-G-e..g.g.lg.eghgp..s-e.Ll.ä.sg$.ins...1.;....l.Q....I.,....se.trr.e.np.e.q.rhe.t e.:............
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gemensamhetsanläggnlng 4: 10 l.
Sfimmoprolotollet lkoll iurlcmr inom tvö veckor cfter rt&nrnon och döroher hdllor
tillgönglid för medlcmnomo.

Derrc thdgor hor onlogitr vid rommontrödc enfig dorum på 6nto ridon.

KOMMENTAR TItt STADGARNA

vld liönvirning'rill logrum ovrerSR logen {1973:t150}om bwohning ov rombllig.
helee

SR innehöller tvingondc oglei.6r broningrbwollningen och rtodgornor innclröll.
Genom berlörnnelror i ltodgomo kon föruningrmedteirrmmo öck-i risro hönrecn-
den owilo från SR. I SR onger i viltro druoriöner rtodomo Er innehdllo owikelrcr
hån hgen.

Somföllighehlöruningr f, rmo rloll innchöllo ondel romFllighetrbrcning. firmon rlotl
tydlig-l rldlio rF f.ån 

-o1d1o lnor lönrtyrulren rcgirrrcrode-önnu berr6ånde rcmbllig-
hclr6rcningrfinnor (29 $ SF[f.

Somblligheld&eningt öndomöl & oil Ewolto den romföllishel6r villen den hldorr.
sombllighelrlörening Er el drtvo'verlgomhet roå 6r frömm-onde 6r dd öndomdl rom
romfrlligheten rtolltrllgodore (ls $,sftf. förroltningen omhror övon forfghcl rom
Eruningen öger rornl medel rom inf,urit vid bnqllning.

Allo romföllighetcr rloll onger unömmonde och pö en rödonr rör on de kon iden-
tiferol. Om mofuornFllighct oller gemenromhefrcnlöggning blMt regirtrcrod bör rc-
girteö.bclningcn onger.

Sornblligheh öndomål lon ho ber6mh vid lonrmörerfbnånning odr homgår i rå
foll ov bnöttningrhondlingomo. Är det vid bnöttning be*ömdä öndomölät oHorr sller
hor del blMt inoltuelh cller hor något öndomål intc Frerbivftr vid bnöflning bör
grundemo fö'r löwoltningen prucireror i rbdgorno. Studgor rom rhider mot iödtt
ningrovg6ronde lcon lommo ot undetönnor vid rugirFcringcn.

Mcd dclögorfortighel6nEr b^rfighct gorn-hcr del i rcm6ll'rghet och med dehgora
lggpn_ 9" delögorfrrtigfiet (l g ? rryclet SR). För romlöllighel enligr voncnlosän (SFS
I983:29I) 6r.dcro deftnitiorrer^nögot onnodundo. Medlcmmomo i-rcmhllighirboning
utgöor ov delögomo i rombllighet (175 SR).

tolml.bertmmelrcr om fortlghot ögcr mfivoronde tillönpning på rödon tornhön,
gruvo, byggnod eller onnon onlöggning pö ofrl grund, noru-nclervot, rom hor del i rom-
FllQhct cnligl I $ I rtyclret 3 cllåi i SR. Dcn åm innehor hrfghel på grund ov
tortqmentorirlc Frordnonde uton dtt ögondedtten liillkommer ndgon onrei vid logenr
tillömpning rom fudighcbnr ögoru. Som agore ov notunureryoränrer den rorn Frvol.
tur rueryolel.

lnnehovoro ov lomtr6fi i fortighet rom hor del i rcmbllighct enlist I 0 I riyclel I eller
2 qR.{rqll^{l tillömpning ov denno log onrer rcm dclö=gorc i foirighcbaglrlnr
r6llc (3 $ SR|.
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kolls till rödon rtömmo sfi höllqs 16 rnort dct med iokrogondo ov förcrlaivon ltotlelcofid
lon rkc. Slcr dct oi, utlyrer löngtyrolron rtömmo på onmålon ov modlom (47 g 3 * str[).

Kollolrs till fö_runingrrtömmo rltor gonom rlyrclronr fönory. I lollolren ongor vilko örcn-
dsn tom *qll bchondlEr p6 rtömmon. Undeilåtcr rtyrellen ott utfördo loiielre fill ordino-
rio lörcningstömmo i enlighet mod rndgomsr förcilaifiqr ckoll löntrtyrclrcn på onnö.
lon ov medlorn utlyro förcningrrtörnmo (47 g SRl.

Sryrclren ör ilqy'dig oil på föroningstömmo Emno de upplyrningor om frörcningcnr verk.
romhct rom modlom bogör och rom kon vom ov bcrydolso 6r medlsmmomo 1SO $ Sfty.

Uv_er bgdut rom futbr på förenin-gtrtåmmo rloll genorn rtyrolsens [öno4g föms pmto-
koll villtet rloll höllor tillgöngligt br modlemmomo rqnorl tvö vcckor cfiei rtämmon (5O $
2 rt SR).

Tolon fiör frörur mot ultoxering (46 S SR) och rr6mmobsrlur (53 $ SR).

Om förcningonr ve*romhor ör ddsn oF den into gor ckonomirh övsnkott bör bcstöm.
mohon utgå.

Den tom undedötit ott i nön fid fullgöm rin bidmgskyldighor för deltogo i föAondlingomo
men ci utövo rörrnött innsn hsn fullgion vod hon efionon (48 S SRl.

Modlom ellsr qnnon för ic&e, riölv allor gonom ombod cllcr rom ombud, dehogo I behond-

lipT_q.ongelögenhet, vori hon ögcr cll vörentligt inlrorce rom rridcr mot föireningenr
(18 g sR).

lnnohovorc av rtttbhel_i dc-lögorhrrighot för nörvoro och yfiro rig vid behondfing ov frrå-
go rom nör honr r6tl (,18 g SRl.

Rörbcr6fligod msdlem, rom ör nårvsrcnde vid föroningrrtömmo, hor, oowott sm hon
ögqr-on ollqr flcm dclågorfustighctor, on aört (huvudtolimerod). I fr'ågo rom hsr clono-
mi* botydolro rloll medlemmomos rörbtol i st6ltet ber6knos efior diFgorfiorfighoter-
nor ondelrbl, om modlem bogör det. DocI frir mcdemr drtotol ci övontigo crifo.ted"l
sv_del .rommqnlo gdo rörlsblot för romtligo närvomndc rörtborittigode rnodlcmmor ( 49
$ SR) (ondclrbhmctod).

Medlemr nörtröt lon utövor gcnom ombud. ombud Er ei förerr6do mer ön qr mcdlsm.
Sorn clåmmonr borlut gåller den mening br vilken de flecio rörtomo wgiviti. Vid liko
r6rtstol ovgörer vol genom loltning medon i ondrc fr,ågor don mening göller tom birnöder
ov ordEmndon. Awikslsc Fån bcrtömmclremo om Embud kon dock bro*rivoc i rtod-
soCIo {49 $ SR).

F& beslut qtt öi6rläs dllor röko intecl'irig i ftrr egendorf, dler uppl8ro södon fuendon
ryd nyttlgnderefl F l-iingr: rid ön hrå öifordtosäinsmvå rrcdieJelor or cb *ii"*

- örlerno, im ci oniu ftiakiyer i stodgomo'(Sl g SFLlt
: 't

Vd onrölning ; Ftgo ffr öndring w förcningenr rt@or hor voril dstbedftigod m€d-
hm, oocett om hon öge en gllcr Rero ddego;hdigft€rsr, or röst. For beslur oni radon
öndrirp bl{qt d*t tvö trediedelor or de ogivno rfrtamc. Farcckiw str6ngore villkor i
ft{omo dolldagöllo.

Borlut orn rtodgaönddng rkoll gonom rlyralrcns förrorg genort onmålor fiör rcairtrcring.
V-rd gnmölon rloll fogor tvö bortyrldo svrlaiftor ov prctololl övcr borlutel. Seilurd får-ci
tillömpor innon negirhcring rkeil 152 S SFL),

'Angåcndc innebördcn ov huwdtoljmolird och onilelstohmetq4 re.kommdirrorcn rill $ t8.
,-,'

\9g- ; ollo sommonhqng godtogborc i6ilprnhe. 6r on iaåforctrc mcllon romfölligh*er
ollcr qndm värlcomhorrgronor nör det iöller'intrcir'ct och onrvorct [ör gemenrommo
öQ&dor lon lnopport u prtöllot. Om det cmellertid ör ovgjort hur intsirot odr onrvorcr
6r den gomcnrommo åtgödcn är ott frödclo mcllqn ved<romhdrgronomo ftnnr on norm
[ör don ongivno iämförcbcn. Ett rödont ovgömnde Jron öctod]omåor gencn o; i riod-
gorno bc*ömr hur lorhodcmo för virr vedoomhot, oxcrnpclvir odminirhotionrltoclno-
der, rkoll börur sv do olit<s vedcomhehgr.nomo (r prop I 97& I 60 I 578):

Angåonde tillgönglighölbnde w prcrokolla, so konmenlqren fill $ 16.
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