
rililliltililtill|ilililtil]fit

ll]il ilililil il ilil ilIil ililililt ililililililil ililililil ilil il1ilil|

Akt nr:

0L20-0L/70

.AU$0'120-01/70.



L 
^ 

r r r 
^ 

r t Fri rN0rr/ iI r tN

I

i

w
ri;--"#

'-\.
-'-)

*:

-r\l . ,\ '.'--\.'-..\.-'

W;:'-r
i.\,*

)''r. "-,,,
,, 

;,,;^,;;.-..2;\\-,' \".'.e.

*:,+ri't}.

r:.'l

\k,;

K.'r. i-i****',,'z

L
Akt VARMDO o1204't/70



I

I"ANTMAI ER IMYN D IGH ET E N
t4l|,,rn

Sbckholms ltin

HANDLINGAR

Uppdtad Ar

2001 FABV 993737

Till akten h6r

tu

\ -3?
band

numrerade sldor

Innellggando karta

annan karta ?W

vAnnno6

Kommun

L'N

V:irmdii

Stockfiolms

0120-01 /70:I



St ockholn

er

LANTHATERIMYNDI6HE TEN

Kartskiss
upprltftad er 2001

Kafia 6ver

AnlAggningsforrathring avseende omprdvning
av Brunn ga:l (Fagerholms vdgforening)

1, ParkeringsPlab (5 personbilar)
2. Gings6g
3. Sandskand
4. Badklippor
5. Bryggor

Fjskmyre
brygga

Altblaga Kr{2

Arendenr: FABV 9ts732

11&5

o
o

/l
\
\

a\t.2'\

\_ _ _ 

...\

\_\ ___, I
1:8

1:250

'',..-

\:t
\i\

\trt.
\'.hs I

I

J

t
R

t3

\'

"l
I

Skrh l:1000

Akt VARMDO 0120-0L/70



o

LANTMATE RIMYNOI 6HE TEN

Stockholm

Kartskiss
uppriittad tu 2001

berdrande

Anlaggningsf orrattning avseende omprovning
av Brunn ga:l (Fagerholms vag{Otening)
V,irDdS kommun

ffi'&*c 1. Sandsband
2. B'e+-oeh+adbrygge
3. Angbitsbrygga
4. Sam lingslokal, "ladugirden"

AktbilaSa KA3

Arendetu: IABV 93237

Rosvall

e.

x=^zu +

+

la

Fagerholms
bryggu

\+z/
Y

v

* 
101

1

\;;

\r ./'

"a''

---t-'-'-'ts-- v
F, -;.-. *

Slala 1:1@0

Akt VARMDO 0120-01/70



f

TANTMATENIMYN DIGH ETEN

Sroc rxotAts tItl

sido I l3l
Alobilogo BEI

Ald 0120.01/70

Fiirrdttningen dr registrerod
Registneringsdotum

Beslui
2001-0918
Lrendenummer
FABV9B.3n7
F6, rrti ttn in g s lo nlm dto re

Giiran Rosvall

Arende

L/1./://z{..

Anlaggningsntgdrd avseende omprdvning av Brunn ga:1
(Fagerholms vigfiirening)

Kommun: Vdrmdd Stockholms llin

Gemensomhels-
onldggning

Iantmiiterimyndigheten beslutar om anliiggningsAtgiird enliSt
f<iljande:

BRTJNNG^ful

Med lindring av uthtandet enligt 3 kap lagen om enskil& vdgar
registrerat 195&0G()9, akt 01-ING621 m fl, skall fiiljande giilla fiir
gemensamhetsanlliggrring Brunn ga:1.

1. Gemensamhetsanlaggningen

1.1 Gemensamhetsanliiggningen bestAr av

a) viigar med tillhdrande .riken, sllinter, vindplaner och
parkeringsplats,

b) gtinomrAden,

c) badplatser odt brygganliiggningar,

d) gAngstigar, samt

e) laduglrden.

1.2 Anliiggningens l6ge framg6r av karta, aktbilaga KA1 odr
kartskisser, aktbila ga KA2-3.

13 Adaggningen iir utf6rd.
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2, Deltagandefastigheier

Bergvik 5:2-5:4, 7:2-73,8:i1,9:L och 22:3

Brunn 1:2, 1:\2-l:13,L:lGl:L7,'L:19-7:2O,1:31, 1:1.05-1:124 !:L27-l:148,
7:2lFl:229, 7:231, L:23t1:246, 1:248-1:253, l:255-1:285, t:287 -l:288,
1t435, L:472, 1:497-l:492, 1:508, L:55O l:561., L:571.-l:572, 1:612, L:615,
'L:697, I:702, l71.:0-1,:7 tl, L:720, L:723-l:724, 7:7 M o ch 1:755

Nabben 1 :3-i-:5, 
-J,:7 -L:9 och 2:l

Fastighetema utgiir en samfiillighet fiir antiggningss utfdrande
och drift.

3. UpplAtelse av utrymme

Frir anliiggningen upphtes uhymme pA friljande fastigheter;

Brunn 1:1, 7:8, L:12,'1,:1,G7:77, 2:1, 1:230 och Bergvik 10:L

Anmi)rkning: Brurns vdgfiinening, Brunn ga:2, och dess medlemmat
har med stijd av 50a $ i anlaggningslagen rlitt att nyt$a Fagerholms-
viigen som utfart frAn Fagerboviigen till allmiin viig (se akt nr
aL2G01/6).

4. Fdr anleggningssamfllligheten giiller fdljande:

4.1 Samtliga viigar skall hAllas farbara frir motorfordon aret om.

4.2 Anlliggningssamfiilligheten (de deltagande fastighetema) har riitt
att hugga bort eller kvista vdxande trAd, buskar eller annan
vlixtlighet inom ett avstAnd av he meter frAn dikeskant, dock inte
pe tomtrnark. Vid viigkorsningar fAr inte hackar eller annan sikt-
skymmande inhdgnad, plantering eller dylikt pA omtmark vara
hrigre iin 0,8 meter river vligbanan om trafiksikerheten krhver det.

5. Andelstal

Kostnadema frir anlaggningens utfrirande och drift skall frhdelas
mellan deltagande fastigheter enligt ftirteckning, aktbilaga BE2.
Ftirdelningen grirs enligt fiiljande princip;

Permanentbostad 4

Fritidsbostad 3

Obebyggdfastighet 1

Styrelsen i samfiillighetsfrireningen (vdgfrireningen) fAr besluta om
lindring av andelstal pA grund av att en fastighets anviindningsslitt
stadigvarande har iindrats. Andringen skall ske till ett tal som frarngAr
nedan. Beslutet fir tillAmpas frirst sedan styrelsen underrattat bercird
fastighetsiigare, anmilt beslutet till lantniiterimyndigheten fiir in-
frirhg i fastighetsregistret och detta har skett.



LANTMATERIMYN DIGH ETE N
STOCKHOIMS I,AN

rl

2001-09-18
Sido 3

Ah 0r 2G0r /70

lindring av andelstalen flr ske sa att permanentbostAder erhAller
andelstalet 4 fritidsbostAder erhAller andelstalet 3 och obebyggda
fastigheter erhAller andelstalet 1.

En fastighet anses fungera som perrunentbostad dA dess Agare eller
hyresgest iir folkbokftird pl hstigheten.

Upplysning:
Fth iindring av ti'vriga andelstal kriivs en Overerrskormelse som todkAnns av
Lanhn:it€dmyndighebn eJler att frigan priivas vid m ny ftirriithing.
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Arende Anlaggningsfdrrdttning fcir omprdvning av Brunn ga:1
(Fagerholms viigfiirening)

Kommun: Viirmdd Stockholms ldn

2*-

Gemensamheteanlliggning: Brunn ga:1

Fastighet Andelatal
per faetighet

Summa
andelstal

Bergwk 5:4, 7 :3, Brunn 1:16, 1:10$106, 1:L20, 1,:L27,

1:130, \:133, 1:1,36,'1,:139, 1:144, 1,:212-213, 1:219, 1:222,
1:228,'1,:234-237, 1 :242, 1:256, L:25&260, 1,:26&265, 1,:267,
1:272,'1.:27 6, 1:282-28, L:491, 1:508, L:56'1., 7:755,
Nabben L:9

4 152

Bergvik 5:2-3, 7 :2, 8:1, 9:'1, 22;3, Brunn 1:2, !:13,'1,:19,20,
1:31, l:107 -'1,19, l:12L-'124, I:128-1.29, 1.:131, 1:132, L:134,
1:L35, 1,:137-138, 1:'140-143, L:L45-L48, 1'.210-211,'L:21,4-
218, l:220-221,, 7:223-227, L:231,'1,:233, "l:238-241,, 1.:243-
246, 1:248'253, 1,:255, 1:257, I:26'1,-253, L:266,'L:26&l277,
1:27T275, L:277-28I, 1:2W285, 1:287 -28f, 1:435, 1:472,
1:492, 1:550, 1;571-572, l:612,'1:615, 1:697, 1:702, 1:710-
7L1,, L:720, I:723-724, L:7t14, Nabben'L:4-5, L:74

348

Bruan l.:1.2, L:17. 1:229, Nabben 1:3,2:1 1 5
Sunma 505

fcir rdttningsl antmetare
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Protokoll
2001{9-18
Arendenummer
FABV 993737

Fiirriiltningslonlm6lore
Gciran Rosvall

Arende Anliiggningsfiiniittning avseende ompriivning av Brurur ga:1
(Fa gerhotns viigf tirening)

Kommun:Viirmdd Stockholms ldn

Hondliiggning

Sokdgore

Yrl<onde

Redo96,relse

Med sammanh?ide i Ingarii IF:s klubblokal i Brunn.

Sakiigare, se aktbilaga B.

Niirvarandg se fiirbeckning, aktbilaga t.

Fagerhohns vagfrirening, ftirvaltare av Brunn ga:l, har ansiikt om
omprrivning av vagfdreningen, se aktbilaga A.

Vid dagens sammanhiide yrkade Sten Stensson att statsbidrag till
f<irriithringskostnadema skall utgi.

Kallelsefitfmanilct

Kallelse till sarnmantrlidet har skett med st<id av 10 $ delgivnings-
lageo dvs kallelsen till medlenrmama har skett genom Fagerholns
vdgftirening. Personlig delgivning har skett till de fastighets?igare som
bediimts bertiras av vegama, men i dagsliiget inte ingtr i vegfiiren-
ingen: Bergvik 1:2,22:3 ocl.?3:!. Delgivningen har dock misslyckats
med 2igama till Bergvik 1:2 och 23:L- Vidare har personlig delgivning
skeft till de fastighetsagare som uppEter Elark men som inte in86r i
viigfiireningen: Brunn 1:1 och 2:1. Brunns viigftirening 6r beriird
genom att Fagerholms viigf<irening uppllter sin gemensamhets-
adaggning At Bruruu viigftirening (enligt 50a S AL).

Informationsskrivelse och fiirslag till adeggningsbeslut och andelstal
har skickats ut med kallelsen, se aktbilaga C.

Bakgrund

Fagerholrru viigfiirening bildades genom ett utlahnde enliSt 3 kaP

enskilda viiglagen (EVL), regisherat 1953-0G09, akt INC-621. Vag-

fiirmingen registrerades senare som Brunn 8a:1.. Viigfdreningen skulle
enligt utlltanda ftirvalta v?igar, gAngstigar odr bryggor. Avgi{terna
skulle sedan taxeras ut efter ett system som byggde pA respektive
f astighets taxeringsv?irde.

Genom lagen om upphivande av lag om enskilda v?igar (SFS

1997:620), som ffidde i lcaft 1 jan 1998, skall alla viigfcireningar
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omprdvas enligt bestiimmelsema i anliiggningslaten (AL; SFS

1973:1149\ fdre Ar 2003.

Fagerhotns vAgfcirening skall anta nya stadgar och fttrvaltas enligt
reglema i lagen om ftirvaltning av samfiillighebr (SFS i973:1150).
Stadgama iir ej registrerade.

F<ireningert har uttryckt viljan att obebyggda lastigheter inom fdre-
ningen skall ha andelstalet L, fritidsfastigheter 3 odr permanent-
fastigheter 4.

Behov f<ireligger att ta fram ett modernt adaggningsbeslut med nya
andelstal efter anlAggningslagens principer.

F 6n dttnin gslantmii tmms re ilo gti rclse

Fcirriittningslantmiitaren redogjorde i korthet fdr inkomna yrkanderl
inkomna synpunkbr, anliiggningslagen och syftet med sammantriidet.

Diirefter skedde en genomgAng av fcirslag till iindrat anliiggnings-
beslut med anliiggningers omfattning, deltagande fastigheter och
andelstalsberiikning. Beslutet bygger pA att befintliga viigar, viind-
plarrer, gAngsti gar, bry ggor, grcinomrAden, parkeringsplatser och
"ladugArden" (samlingslokal) onJattas av genrensamhetsanliigg-
ningen. Fiirslaget innebiir iiven att permanentbebyggda fastigheter
erhAller andelstalet 4, fritidsfastigheter fAr andelstalet 3 och obebygg-
da fastigheter fAr andelstalet 1. Styrelsen IAr sedan mrijlighet aft iindra
andelstalet om fciriindring sker pA respektive fastighet. Detta beslut
skall fastighetsiigaren underriittas om odr beslutet skall iven skickas
in till Lantmiiterimyndigheten fcir registrering. Fastighetema Bergvik
1:2 och 23:.L skulle ingA i gemeruamhetsanlAggningen- Eftersom del-
givningen har misslyckats far vagfdreningen triiffa <ivereaskommelser
separat med dessa fastighetsiigare och sedan skicka in rivereru-
kommelsema ftir godkiirurande till Lantmiiterimyndigheten. BAt-
klubbens bryggor skall heller inte ingA i gemeruamhetsanliiggningen.
Tomt?igarfcireningen har upphrirt och dems Ataganden skall ingA i
gemensamhetsanlaggningen och fcirvaltas av viigfcireningen.

F<irriittningslantmdtaren redovisar vilka eventuella ersiittningar pA
grund av iindrade andelstal, inhAde i gemensarnhetsanliiggningen och
upplAtelsi av utrymrne skulle kurura utgi.

Lantm6brimyndigheten har haft ett antal triiffar med representanter
fcir Fagerholms viigfcirening och diskutemt fram f<irslaget till beslut
och andelstal.

Dishtssion m m

Efter redovisningen stiilldes ett antal frAgor 6om besvarades i mdj-
ligaste mAn. Diirefter uppstod en diskussion om bAtklubbens bryggot,
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tennisbanorna, grrinomridets omfattning, ingeende stiSar samt
andelstalen. I princip framkom friljande:

Endast huvudvigarna i viigniitet skall ingl i gemmsamhebadagg-
ningm. De fastigheter som ej ligger i direkt anslutning fir sjdlva an-
Iiigga viig fram till huvudviigarna.

BAtklubbms och tennisklubbens anliiggrringar ingAr ej heller i gemen-
samhetsanliiggningm. Avtal om praktiska frAgor bdr dock traffas
mellan klubbama oc-h vdgfrireningen.

Glngstig tiver Bmnn 1:12 odr 1:16 skall tas med.

Andelstalet ftir Brunn 1:133 skall vara 4 istiillet f<ir 3. Fastighetema
Bergvik 1:2 och 22:3 tas bort och <iverenskommelser fAr trdffas separat

Frlgan stiilldes om ersiitkdngar fcir intriide, iindring av andelstal' Alla
de niirvarande tycktes vara tiverens om att inga ersiittningat skulle
utgA. Agarna till Brunn L:12 och 1:16 framhAller att de inte har nAgot
ersatfrdngskrav f6r glngstigen 6ver deras fastigheter ner till grdn-
omredet. I dvrigt stdlls heller inget yrkande om ersiitbring.

Vid omrristningar har varje deltagare normalt en nist. Ftir omrtist-
ningar rtitande ekonomiska frAgor i viigftireningen kan, om nlgon
deliigare begiir det, andelstalet liiggas till grund fiir rdstetalet, dvs
andelstalet 4, 3 ellet 1 motsvarar samma nistetal (12 $ lagen om frir-
valbring av samfdlligheter).

Fakturan fcir frjrriitkringen skall stiillas til vaSftireningen.

An1699ningsbeslut SkeL
C*mensamhet snnlo1 g"i" g
Ntir det gtiller inriittandet av en gemensarnhetsanltiggning skall de
fastigheter delta som har vdsmtliS betydelse att ha del i anlAggningen
(s s AL).

Ftirdelama av ekonomisk odr aman art av anliiggningen skall 6ver-
v?iga de kostnader och oliigmheter som anliiggningens iffattande
medftir (6 $ AL).

Gernensamhetsadaggning fAr ej inriittas, om iigarna av de fastigheter
som skall delta i anliiggningm motsatter sig etgerden och har beakt-

ningsvtirda skiil ftir det. Detta giiller dock ej om behovet av anliigg-
ningen dr synnerligen angeliiget (8 S AL).

Vid en ompxivningsftirriittning fir ej beslutas sAdan iindring i frAga

om krets€n av fastigheter som deltar i gemensamhetsanliiggning eller
fastighets andelstal att avsevard oliigenhet uppkommer frin alhnlin
eller mskild synpunkt (35 $ 2 st AL).

Beslutas iindring i fr&ga om de fastigheter som skall vara anslutna till
gemensamhetsanliigggring och anliiggningen ftirvaltas av m sanfdJlig-
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hetsfcirening, skall pr<ivas huruvida fcireningen skall uppkisas
(36 S AL).

SAdana iindrade f<irhAllanden som avses i 35 $ anliiggningslagen har
inhiiffat sedan den tidigare f<irriitbringen. Lagen om enskilda viigar
har upphdvts och det firuu ett behov av civersyn av andelstalm och
deltagarkreben. F<irriittningen fdr ompr<ivas och den befintliga viig-
fcireningen anses ej beh<iva uppl<isas pA grtrnd av de fA fastigheter som
ansluts.

Iruattandet av gemensamhetsanliiggningama bed<ims uppfylla vill-
korcn i F11 $$ anliiggningslagen.

Andelstal
Andelstal skall faststiillas fcir anliiggpingens byggande och drift.
SAdant andelstal bestiims efter vad som iir sk?itgt med hiiruyn friimst
till den nytta fastigheten har av anlnggningm och i den omfattning i
vilken fastigheten beriiknas anviinda anliiggningen (15 g AL). H;insyn
skall inte tas till mer eller mindre tillfiilligt eller personligt anviind-
ande av denna utan endast till stadigvarande f<irhlllanden som
hiinger samman med fastigheteru utnyttjande f<ir sitt iindamAl. Enligt
en fcirstudie till LMV:s rapport 1995:L1 anglende schablonviirden vid
anleggningsfrirriithringar framkommer att fritidsbebyggelsen i Stock-
holms liin ofta har AsatlsTiok av eller till odrmed samma andelstal
som permanentbebyggelse. I det smare faliet har det varit fr&ga om
blandad permanent- och fritidsbebyggelse, diir det varit svArt att av-
g<ira hur bebyggelsen skall klassas med hinsyn till eventuell per-
manenkring,

Lantmeterimyndigheten bed<imer att det aktuella omridet beliiget
niira Stockholm normalt kan ge ett ganska intensivt utnyttjande av
fritidsfastigheterna.

Totalkostnaden pA ett normalAr iir ca 230 000 kronor varfcir varje
andelstal motsvarar ca 450 kronor. Stiills detta i fdrhAllande tiil den
nytta varje fastighet har av ett viil fungerande viigsystem sA torde
f<ireslagna andelstal ej vara oskdliga.

Beelut:
Gemensamhetsanleggning, se beslutsdokument, aktbilaga BE1,2 med
karta, aktbilaga KA1 odr kartskisser, aklbilaga KA2-3.

Tilltriide skall ske niir fciniitbringen vururit laga kraft.

Beelut:

Tilltrcidesbeslut
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sk[l:
Intriider fastigha i bestAende samfa[ighet, skal agarm ftirpliktas att
utge ersdthring till <iwiga deliigare fcir dm andel i beiiiknat <iverskott
som tillftires honom genom anslutringen. Sfycket Ager motsvarande
tilliimpning nAr andelstal hcijes fcir fastighet sorn redan ingAr i sam-
failighetm (38 S AL).

Uttrdder fastighet ur bestAende sarrfelighet, skall iigaren tillerkiinnas
ersiittning ftir den andel som han f<irlorar gmom uttradet. FdreliSger
enli6 samma paragraf underskott, skall han fcilpliktas utge ersdttning
f<ir sin andel deri. Stycket eger motsvarande tilliimpning niir fastighets
andelstal minskas (39 g AL).

Vid omprcivningsf<irrettning diir iindring sker av andelstal eller in-
och uthiide sker skall avgciras om ekonomisk reglering skall ske

mellan delAgarna (37-39 SS AL). Vid en <iversiktlig uppskattning skall
konstateras om det fcheligger ett civerskott eller underskott i ftire-
ningens ekonomiska balans. Sedan fAr lantm6terimyndighetm avg<ira

om ersdttning bcir utbetalas. Vad saken ytterst gdller iir att pr(iva om
det med hiiruyn till alla kiinda ftirMllandm framstAr som rAttvist och
rimligt att nytilltriidande deldgare skall erl2igga ersiittning vid intrAde,
uttrddande fA ersiittning vid uthlide eller att deligare som fAr iindrat
andelstal skall betala eller fd ersAthing.
Med <iverskott i balarrsen menas skillnaden mellan vdrdet av anldgg-

ningm och fcireningms ti[gengar , A ena sidan , samt ftirmingens
f<irbindelser, A andra sidan. Niir det giiller viirdet av vAganliiggningar
finns en Aldre praxis ften EVL som medltir att man normalt inte tar
upp virdet av vligar som Ar iildre iin $10 Ar. Nu aktuell anlaggning
besttr till stor del av 40-50 Ar gamla vAgar. VAganl2iggningms viirde
bortses frAn vid <iverskottsberdkningen av ftireningens tiilgAngar.

I den nya situationen blir det totalt ca 500 andelar vilket ger m fastit-
het med andelstalet 4 Atnjuter en vardetillgAng uppskattningsvis pA

ca 1200 kr, vilka skall anviindas ftir viigdriften. Det iir inte rimli$ och
skiiligt att gtira en ekonomisk reglering mellan befintliga viigfcirer-
ingsdeliigare med anledning av andelstalsiindringar. Pmning
beloppm iir alldeles f<ir smA i ftirMllande till den arbetsinsats och
kostnad som krevs ftir att rcglera detta. NAgra yrkandm framftirs inte
heller om sAdan reglering.

Vid ompriivningen av Bnrms viigftirening, lantmAteri akl 0120-01 / 6,

har beslutats att Brunns v?igfcirming (Brunn ga:2) och dess med-
lemmar har riitt mligt 50a $ AL att nyttja Fagerholmsviigen som utfart
till lngarciviigm. Brunns viigfcirening skall Arligm betala 1 930 konor
per Ar till Fagerholms v:igftirening frAn och med 2001-07-01. Beloppen
skall upprAknas med konsummtprisindex.
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Kostnods-
ftirdelningsbeslul

Aktmotlogore

Andring ov sbdgor

Avslutningsbeslut

O'rerklogonde

2001-09-18
Sido 6

Ahbilogo PR

Adaggningens inrliftande bedcims vara vdsmtligen utan betydelse fdr
fordringshavare och andra rattsegare.

Beslut:
Ingen ersiittning skall betalas.

Kostnaderna skall fcirdelas mellan de deltagande fastighetema efter de
nya andelstalen. Fakturan skall dock stiillas till Fagerhotns viig
fdrening, c/o Sten Steruson, Pl 13, Hjortronmyren, Fagerholnl 134 63
Ingani.

Fagerholms viigfcirening, adre$s se ovan.

Sten Steruson yrkar att dndring av stagar skall ske i arulutning till
fcirriittningen.

Fcirriittningen avslutas.

Den som iir missncijd med lantmiiterimyndigheteru beslut kan 6ver-
klaga detta. Eft beslut iiverklagas genom att en skrivelse liimnas eller
skic-kas till:

Lanbndterimyndigheten
Stockholms lZin
Box47700
117 94 Stockholm

Fastighetsdomstolen behandlar sedan dverklagandet.

Skrivelsen mAste ha kommit in till Lanbniiterimyndighetm inom fyra
veckor frin avslutningsdagen, d.v.s. senast den 15 oktober 2001.
Kommer skrivelsen in fcir sent kan riverklagandet inte behandlas.

Ange att Ni civerklagar och vilket beslut Ni civerklagar. Anteckna
ftirrdtfrringens Sr,endenummer FABY 993737 ochtedogrir ftir vad Ni
anser skall iindras och varfcir.

Protokollet uppsatt 2001-09-1 8.
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FAGERHOLMS VAGF'ORENING
c/o Sten Stensson
Box 88
13407 INGARO

r l-antmeteiiil'lyncii ghete4

1999-10-18

Sten Stsnsson

ftri"W,ilm
le/. lastd 57a38/?a

Gunilla Leijon

Q.wut 7a't

King:irhemborg
ekogirmignsvarig

r?7-
a

Yvonne Trygg J
stvr€lseledamot '
e) a,vtlr4f ba,r

Lantmlterimyndigheten Stockholms lAn
Box 22067
104 22 stockholm.

Ang. ombildning av Fagerholms vlgf0rcning till ny samfHllighetsftrcning.

Som representanter fdr Fagerholms vxgfbrening anhlJler hflrmed styrclsen fd,r fdreningen, att
Lantm[terimyndigheten startar en process att ombilda vligfdrcningen till en samf[llighesftrc'
ning.
Vira tinskemel tu att ftirh6llandena som rAder fdr ndrvarande ska vidmakthdLlas i mdjligaste

min. Ftir n[rvrande har samtliga medlemmar i fdreningen utom tvd, betalat samma avgift,
pi grund av stegrade taxeringsvlrden, alla har hafl samma rdststitt pA Arsm0tena d.v.s. alla

fastighaer har varit likvlrda., oberoende av nyttjandegrad och bebyggelse'
Dessutom har vi dnskem0l om att den ideella fdreningen Fagerholms tomtagarcfdrcnings
verksamhctcr, bestiende bl.a- av sk6tsel av gldnomrAden och badstrdnder, tillh6rande vag-

foreningen, ska inforlivas med den fr amtida samfHllighetsf6reningen.

Till derura skrivelse bifogas kopior av drsmdtcrsprotokoll samt medlemsftrtockning.

MVH

Styrclsen f6r Fagerholms viigforeni ng

6; tato, - 4rsvn6psfra+olo/
t dyqn/< e tE rte ls e ns sam n^ n-

Sd'tl,rin q och beslUf nlf uv-
yeoklu d"96re^ih0e/


