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HANDLINGAR
förrätt igt 1a6en d-en 16 december 1966 oa vi-ssa gemen-

föfOnde sanhets agar inom stadsägorzra 6544q,, 6|++r-5>4/rö,
6l++ll-65444ö oeh 6>4p:,a-61448Ä i Täby kouimua

i Töby köping
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hotokoll vid. förrättning enligt lagen d.en 16
december 1956 on vissa gårensaihetsä.läggnine.
ar avseend.e ir:rätta^nd.e av anIäggning för för:

nänrqrand.e sa.kägare anså6.ej rnedverkan av god.e niinnot förrättaingsnaanen anså6s ej föreliggal

ler stad.splaa faststäUd den 11.11
ar faststäIlts d.en 2f.5 I97I. Den
styclming av bostad.sfastigheterrra
bättre aapassning av d.eruiå stad.s_

för att åstad.konma naturLigare und,eru
stäI1d. fastighetsreglering stads_
ema något justerats.

Täbv d.en 24 febrrari 1a72.

1§
Ansökar och förordaa.nd.e, se bilaga A.

2§
Nåinra"rand.e:

sökand.en och ägare GS+qA oc;n 6544f_6r445Å
ea 21.7 l97L w 145 Bokströn enligt reei_ch fuJ-lnakt, se bi1 

I

Täby bvserxadsnämnd genom bitr stad.sa^rkj.tekt .a::ne Etur, se bilagorna nr )-!,.
Nä'nrara^nd.e val också ing Klas Eögberg av konmrrnen utsed,d. projektled.are förErikslund.. '

tr),

Sa'ntliga av förrättningen berörd.a sakägare var så1:nda näjsra",ande ellerrepresenterad.e vid. förrättningen.

,§
at rd.a fasti av
" ligt uppr mellariså 554+q å"rr sare7 rätt att 1 fran_tid bibehåI1a vatten- och avloppsle,r',ing:ar inoro ett i avtaletr se !!f.@,rnäzmare angivet onråd.e.

4§
Förrättningsmannen e1ler
g1i erfoderlig. Någpt jäv

5§



GäI1and.e stadsplan och nelIan Täby konroun och Platzer Bygg A3 ingånget
e:cploateringsavtal fönrtsätter att vissa aa1äggningar såson Ie§latser,
förbind.elseleder n m skal1 va.ra gemensamma. För inrättantle av dessa aJx-

Iäggningar fönrtsätter stadsplanen förrättning enligt lagen om vissa
gemens antre t s aaIäggningar.

I likalydande köpekontrakt har intagits en lsstämmgfse att husköpare ska'I1
anslutas tiII en gemensarnhetsadåiggning, 8e EtEgqi.
5§ ,

Gernensanhetsan:l äg:gpingen skal1 enligt ned'g'iva.nd'e av ercploatören Platzer
Bygg 43, se }!]4p, onfatta:

1. Förbincl.elseleder m m
2. Le§rlatser
l. Selysning
{. Kvartersgård.
5. Pool
5. Garage och förråtl
7. Parkering
B. Servisletllingar för vatten, avlopp och dagVatten jåinte stuprör
!. Antennanläggning.

Aa1äggningaxna I-2 och
], I och 9 åir belägna
fastigheter.

7§

4-7 ät belägna i stadsägan 6>++A. An1äggningaxna
å atatlsåigorna 5r44q och å tiI1 an1äg6ni-ngen erslutna

B§
Det antechcas, att arbete pågår ned, uppförande av 64 bostad'shus inom om-

råd.et sant ti}} dessa hörand.e en'l§ggling:ax. Hus och anläggningar i örrrigt
skall enligt e>qploateringsavtalet fåird.igstäI1as av Platzer Bygg 43.

Nä:ma"re besktiYning över
upprättat ned.givaader se

e§
Byggnad.snåiutd.en
tiIl inrättaade

10§
Det antecknad.es att
sanmanla6t belopp av
har inget att erj-nra

11 §
Förrättningsmannen medd.elar föI jand'e

anlfugningsrla återfirurs i § 2 i av elploatörea
lilig3i.

9.\rL.20O kronor. Innehavaren av dessa inteclcringar
not inrättand.et av den begiirda anläggpingen, @§'-.

har vid sammant3ä,d.e den lO.2 1972, § 64, läunat nedgivand.e
av nu berörd. a:rläegning, se }!]g61i.

stadsägaa 6>4+A besvärad'es av inteclcringar tiII ett

t.,

an] äggningsbeslut.
inrättand,e av gemensatretsanläggaing förI

a
b
c
d
e
f
g
h
i

An1äggningen onfattar
förbind.elseled.er m m
lekplatser
belysning
Irartersgård.
pool
gaxage och förråd.
pa.rkering
serrisled.ningar för vatten, avlopp och d'a6vatten
antennanläggning.

iä.nte stuprör 
I

d.en 8.2 L97Z upprättatAnläggningen beskrivs näimare i av Platzer Sygg AB

nedgivande, bilaga E.



2. An1äggningen-är gemensan för stadsägorna G>44r-6s44ö, G544M-6544t6 oel-55448A-55a€A j. iäby korrun.

erna a), b) oc! a) - e) ovan utrlrmme
a c), h) och i) uirynmå i =t"a"ägornach 55448A-61448Å. Utrlrnmena red,ovisas

hörand,e ritniagar.

{. Stad-säg[L 654M med. tillhörand.e utmstning och instauationer skaU enligt
med'givand'e av e:pIoatören utan ersättning överlåtas ti1l för an1ä6gningenbildad. sarafä}Iighet. Dendel av anläggningen, som äb belägen å d" #;i;;n;fastigheterna' skall ti1Ihöra anlägBningssanfäUigheten. -Ersättning förupplåtet utrSnmme i de. anslutna faJtiehäterna skJI ej utgå. Skada påfastighet som uppkonmer genon an1äggningens drift eI1är fdr d.ess und.er-håI} skall ersättas av an1äggning""s 

"gue.
l. Ereättning för arlnån skad.a ska11 eJ utgå.

5. Aua ansrutna fastigheter ska11 ha samman and.elstal , l/64.
7. Särskild fömånsrätt ska'I ej bestämmas.

B. Segråinsning i varaktigheteu av anIäggningen ekalI ej bestännas.

A',Iäggningsbeslutet g::und.ar sig på e:qploatörens medgivand.e. Anläggningensinrättand'e prövas_vara väsentligen utarr betyd.else f6r rätt, som tillkommerinn'ehavare av fordran eller annajn rättighet. ÅtgEiraen striåer icke hel1eri övrigt mot bestämpelsema i lagen om vissa gemensanheteanlåiggningaJ.

12§
Två avskrifter av förrättningshand.lingarzra skalI tillstäIlas platzer Bygg AB,Box 1122 r UI 22 So1na. Kostnad.erna för förrättningen skaLl enligt särski16
överenskommelge gäldas av ovannärnnd.a bo1a6.

ir§
Ing B Bokströro begär att förrättni-agsnannen jämIikt 28 § tagen om vissagemensa.rnhetsanläggningar, skal1 håIIa sarnmanträd.e för ul"""ade av sttrrrelse.
På grund härav ska1l stämma håUas efter förrättningens avslutand.e för ut-
seend.e av styrelse m.m.

14§
Förrätt . Den som är nissnöjd
d.onstol tingsrätt, Box 4056,veckor eller senast den 21.1besvärs vå avskrifter av d,ennatillhör inlagan.

Vid protokollet:
/ , /--'t'/2

( fu<;;,%:/Z,zz';"),7
Protokollet uppsatt d.en Z4.Z l9TZ.

Tage Eed,strön

stad.singenjör.

får anföra besvär hos fastighets-
102 5l Stockholn, inom f;ra
1972. fu besvär anförs skal1 vid.
och av handlingar som eventuellt

l"



Ehrena tlånsteställo, handläggare

Ct tlnnedom

P Eebraat
f, }lattsson
L §amuel§son
I Eedetrön

Datum

3 9 1971
Ert d6tum

Länsstyrelsen
Box 16't4l

bilaga A.

Betecknlng

BB/BLn
Er betecknlng, referens

i §tockho'I rns }äa

1O3 23 SToCrIrOLM 16

Undertecknad., ägare till- staclsäga 6544 Q inon rubricerade
område, henstäILer härned om fömättrring enli6t lagen om
vissa geueneanhetsau!"äggningar för sagda faetighet.

Förrättningen av6er bI.a. gemensan'tontnark, parkerirlgs-
plats och kvarteregård, för 54 et tomter, vilka är nnder
avstyckning.

Som fömättn-ingenan föreslåe stadsingenjö::. llage Hedström.

Med. välcIig hälsning
PTATZER ItrC.G A3
Pro j ektadmiaistration

hrgnpp6n tngår: Platser Bygg AB, Solna . Wtdmark A platror . llv6n & Kållqvlst ' uberg t co ' Dagonatt Fabrrker AB . wp-oyltem AB. sund".rall

Gatuedrege Telefon Telegram Telel Bankglro poltglro

/-.:

I ii it il 1,1

l' srP .l.t71

5rrr}il-k
iII Bolcströn

22 soLNA r Vretenvågen l0 0&98 05 80 PI-ATZMARK l8 r8 r6+qr90 35 36 oer



&odd., XK

tiII bila6a A

11.O94-.t6*71

IiinsetSrrelsen förordnar stactslngenJör lage Eed,strönr att 1 laga
ordnJag rrerkstä] 1a t-frfuevaraade förrättnj-ng.

Gz.rd:t/;-.-7
4. AIb. Ahlstratd

Kopla 1111

-

Sökanden
Byggpade.fi@d.en

Åndere hotltl

/.^i

Goluodrers

Nybrogoton 57 A

Telefon

os jcz'or as

SrocxHotM 5



3i1aga B.

a

Fastighet Ägare

6>+qr

6544v

6t+qx

61441

65442

6vqL

6i44L

6>t+tt

6544Js,

6>4+n

65+4rc

65441Å

6rtut

Carl-O1of Westria

Åäa , Boija

Rr:ne Eriksson

La^rs [hölavall
'Gösta Nilsson

An{ ts Suntlqviet

Johan Rud,Iiug

Gerth Rynan

Lars-Gunnar BörJesson

Lars-Erik Aadersson

Å1f Andersson

Tillträde

lr., L972

t5.1 L972

t5., L972

t, igtz

L5.' t972

L5.' L9T2

tr.., L972

L5.' L972

t5., L972

L5.' t972

t5., l-972

t5., tg72

tr,-, t972

Täby tlen 24.2 1972
/'

; ,/t V?a
lla6e Eedström
för"rättuingsnån.

Einar Liatlh
i 6//tr.



KöP./:tÅur/rt Bilaga C.

lIellan Tial;zer Bygg Ar3, nedan kaLlad fjäIjaren och

nedan kal-rad Köparerr, ha:: denna dag tr:äffats fö)-jande avtai.

Bakgrund

Itell-an säJ.jaren och [äby kommuns fas'bi6)retsnärnncl har clen
träffarts r;:rireprenadlcon'"raki om gruppbygge av småhus på Erikslunds:-
områdct j- råiby kornmun. i,ieIlan säljaren och räby Lomnun har de:r
träffats e;:ploe.teringsaztal röranrle området. En.'Lretrrenadkuntreiktr:t
för-utsäbter at'b cäJ ja::en s;ra.l-l- försäl ja fasti-ghe'bern:r direh.L iltl
blivande ägare. Dett: liöpeavtal ansluter. ti1l enireprenarl],;ontr.aktet
och ti11 exploaterJ-ngsavtalei:, vilka ger kornpletterande filreskrif ter
för särjarens åtagalde. r*u11ständiga handlingar flj.nns-til.,1.eängtiga
på Skandinaviska Jnsk'r-Ida rl;rirKens Io]<alirontoi i Täi;y Centliira.- -

§r
Säljaren upplåtc':' och försäl- jer tiII Köparen tomtplats nr
ti11höranrle anläggningar 1 Eriksruri<lsområdet rned arlress

i läby komnun i Stockholns Iän
bifogade situationsplan.
Köoaren är medveten om a.tt förrä.ttning för avstyclming av det försåIda
området ärinu icke utförts och därraed icke vunnit laga kraft. Könarerr
beful-Inäktigar härreeC-Säljaren eilrjr rien han förordnar att i a1la av-
seenden företräda Köparen vid avstyckningsförrätiningen.

§z
Säljaren åtager sig att å tom+"pIaisen uppföra ett fullt färdigt cch
funktionsdugligt enfa;ailjshr-rs jänte ekonornibyggnad sarci att

a) färdigstälIa huset i enlighet ned enireprenadlront::ajtiet och bi-
fogade huvuclritning sarnt rurns- och utförandebeslrrivning. sä1ja:.e1' äEer dock rätt att vidtaga srnärre iindringar sorn ej innebär fun:.-
tions-- el-1er lcvaiiieisfiirsämrj.ng under förutsä'r;tning att å'.nrtrjr:iir,t
sodkänts e1l-er påka]l ars av Täb_v fastighetsnämncl.

b) u'bföra ma:'k- och explcateringsarbeten enligt exploateringsavtalet
och entrep::e^radkontraktet. 

r

c) ombesörja och bekosta att fastigheten å ti11trätlesda.gen ansluiits .

tiII da ko'u;unal-a ledni-tigarr:.a fö:: v-atterr och avlopp 'och tiII de't;
elek-tris}:a ;tätet jiimvä1 för uppvärmning.

d) ombesörja oeh bekosta aLla erford.erliga åtgärder för projek'Lebs
finansiering unde:^ byggnadstiden.

t-
Säljaren reserv'Jrar sig fcir ändrinea.r påkallade av mynai§heters besiui.

§;
Vissa funktioner enligt ent-eprenadkontra];tet berörande fastigheten sic:rl
anordna.s getrensalnt med s.ndl:a fastighci,cr inorn småhusområdet cllcr Cul
därav. För dessa funktioncr irrrättas s.k. gemensamhetsanläggrringsr cch
med den försirlda fastigheteri fö1Jer rätb re..;p. slrytdigtrei att ingrri i
sådan geincnsamhet.qanläggn:'rrg j der^ ut.sir.dcxnitrg och enligi oc bes Läi,u:lcls,
som fastsi;ril-1es vlri lörrii';'ui:ing hiiron cnligi J-ag,
llr'åtr ocir me,L [.iii lrä.i,..rs(lir]rui] iir' ].:i.i pe.r'r:,. sk.;idi.,l u L I uel Lit;,;tr i u Ll-if Li.]-j.' .-;i

sorn underhriils-och dril'ts.lrc,s bnr-del fijr ic alrl-åi61gni ngar som slut ber; j.l', i. j,-;r
och godl',äni;s1 med de 'U tal- l;oii, lrsir itoi.'ii;ra aLt fas tstiill:rs viri förli'.ttnilti;i-'1

med

errl-tgt



i

I

Köparen hefrrl.fmäkl;igar härmcci Siiljaren
Köoaren i frågor rörande bildandet av
nin6ar,

fastigheten i nuvarande byggnadsskede

i ersättning för återståcnrle arbeten

ej skattepliktig de1
cnligt 20 rt regeln
enligt 6O 7! regeln

Köpeskillingen motsvarar hela eller de1panträtt, nämligen enhetslån hos .......
å kronor
och statligt bostadslån å kronor
jänte eventuellt topplån å kronor

a.tt.t a1la a:,vseencl_en l'ör:eträrl .:.

erforderli ga gcmonsarnhe t san läa;,T-

§+
&pes§i-llin,qen , som inkTud.erar fu77 ersättning för utförancJ.e av sannt-
l"tf"^::li:::::,,11?ft",'i:", enli,qt d'etta avtaL samt exptoaterin,lsa,talet
:::,:::l:il"l"dkontraktet i,rad avser ovannä:nnä; i;;;i;;;;-;;;;; ";ö

kronor
kronor

or
aa. a a a aa aa a a. a a a a a.

a. a a a.a aa aa a a a a... a

sumrna' köneskirlrlg------- k:-onor .....=================-Y=== ============ == ==== ==-jiI======::=:::: l!7======== =f ovanstående toterlsumma ingår mervärdeskatt prel-inrinärt beräknad ti11:

ä 9,89/, ,

lggrg=Egr:g=g=83!!=_= _=== 
== ===å::: ::::: :::

-Eg=:glir:lc:r:i:=gr_Elg:l_yg=Egrygrgg!83!!==========:::::::::::::j::::::
Köpeskillingen er1ägges enligt följancLe :
1. kontant son handpenning vid und.erteeknand.et

av d,etta avtal ..... .........
2. resterande kontant på ti1]trädesd.agen genom

utbetalning av Iån vilka genon Skandinåviska
Enslrild.a bankens försorg iitlfranOahålles t. r. Lr, r r. . . . . ? r, ..

EgEEg=5lg ggr= 
= = = = ==== = = = l : : : : ::: : l: g l : : : : :. :r

Köparen är med.veten om att angiven mervärcleskatt grund.as på .en preli-ininär beräl<ning och att mervärceskattens slutliga rretopp st<al1 beräk-nas per titlträdesdagen ti11 fö1jd varav mervärd.eskattån kan konmaatt justera.s i;il1 annat beloppr rilk"t Köparen har att erlägga ist.äll_etför det angivna preliminära bel-oppet.

krono:: ä o % ............
,, 5. jrog7; ............

av be.'il"iade lån rnot säkei.het i
a a aa a a a a a a a a a a. a a a a o a a a a a a a r a l

a aa a a aa a a a a a a a a a o a a

a a a a a a a aaaa aa a aa a a a

a a a aa aa a a a a a a a a a. a a

nnebärande att för samtliga i köpe_
de räntesatser, som vid varje bia-
r Iån av ifrågavarandeJa::t, ävensorn

som kreditgivaren föreskri-rer.
Enär slutliga lån inte kan utbetalas på tittträriesdagen erhå11-erKöparcn ett ti11fäIligt Iån hos Skanclinaviska EnskrliLa Banken påsammanlagda beloppet av de s-lutliga Iånen att avbetalas respektivehert inlösas efterhanci. som utbctalning av srutliga -Lånen kan ske.För rlet tilIfälIiga Iånet skall gä1).a de villkor barrken tillämpa::.
Av köpesk.r-llingen ut6ör kronor ..... ............. markkostnad..

.. .1



XöpeskiIlin,15cn enllgt rlcnna paragraf erliigges til1 ..........
som härrned befu}l.rnäktigas att å Säljarens vägnar uppbära dcnsamrnll.

Köparen befullrnäktigar samtirligt barrken att för liöp;rrens rälcnj-ng s'öka
Iagfart på fastigheten och att verlrstäI1a saurtliga intecknin6såtgärcicr
såsom utbyte, dödning och panträttsupplåtelse 1 ifrågavarande I'astig-
het för Köpa::ens Iån och erforderliga byggnadskrcditiv för färdigstäl1
ande av exploateringsonrådet.

Säljaren förbinLer
befria fastigheten
het för 1ån errligt

för resp. Brupp;
av erforderliga
Om Säljaren inte
ersätta Köparen

§i
sig att utan kostnad för
från andra pantbrev än de

§ +.

i(öparen så snart ske karn
sorn erfordras som siiker-

t'

§o
Köparen skall 'biIl.träda fastigheten då byggnaden är inflyttningsklar,
vilket beräknas vara fallet och skal-l ',.3rä fal-Iet
senast den 5l- decernber '1973. DefiniLiv infl;t1tni-ngsdag skal1 eilf,älas
tiII Köparen senast en månad i förvä9. Säljarens arbeten skall vara
fullgjorda senast den med undantag för utvändiga arbeten
som ej kunnat färdigstäI1as på grund av otjänIig väderIek.
Inom sex månader efter inflyitning, räknat från medeli-nflyttningsdag

skall Säljaren ombesörja upprättande och ingivande
handlingar för slrrtligt beslut om statligt bo.staostån.
uppfyller sitt åtagande i detta avseenrie ska1l Sä1ja.r

för med anledning därav uppkommande räntemerkostnader.
Sä1 jarens sarntlj-ga åtaganden
l.971.

0m Säljaren cj Lrå1ler angiven
har han att til1 Köparen utge
varje påbörlad förseningsvecka.
Oberoende av faststäI1d tilIträdesdag äger Köparen dock lnte inflytia
förrän köpeskillingerr tiII ful1o bebal-ts enligt bestärnmelserna i § tt.

§z
Ränta, onera och övriga utgifter för fastigheten betalas av Säljaren
till- den ciel d.e beIöpa på tioen före ti1lträdesdagen och av Köpa.ren
tiII den fle1 de belöpa på tiden d.ärefter.
Säljaren garanterar att fastigheten iutill tillträdesdag.en är för-
säkrad för ful--l-a värdet. Från och med ti1.r-trädesdag:n åvi1ar det
Köparen att teckna och vidmakthåI1a erforderliga försäkringar.

§e
lagfartskostnader erleigges av
pantbrev upptill bostadslånets
tlonsbevls, betalas av SäIjaren.

§g
Omedelbart seclan köpeskillingen ti11 fu1lo betalts enligt § 4 ovan och:
Köparci:. i övri.gt fullgjort sina skyldighetcr enligt detta avtal skulI
lcöpcbrcv u'Lfärdas av Sä1j:-,r.cn.. Köparcn åliggcr att påteckna lcöuebrev
så snart dctsamma upprSttats. Säljaren slca]1 tillhandahåIIa övrig,s' .i'iir
lagfarts vinnande crforderliga handling.ar samt fastighetskarta och fijr'
byggnadslov upprättade hrrvrrdritnirigilr avseencle fastighcten.

ska1l var:a fullgjorda senast den JI dec.

tid.punkt f
vite med. I

SäIjarcn. Kostnader för pttagande av
övre gräns jiimte kostnaäer för grava-



§ro
I god tid och senast t4 c1a6ar före fastställ.d tillträdesciag sla11
Köparen sltrlfligen underrättas or,'i 'uiclpunktc-n för s]u1besj.J.ltning.Vid bcsiiltnlngcn ska1l 1 u1;]åtanr]-e antecl;nas ännu lcke utr-örda
arbetsmoment (brister) 5arnte ferakti6t utfört "ruui" 

(r"i), Köparen
ska11 vid besiktningen företrädas av av Täby fastighctcnämirrl rrt-sett ornbud. Köparens el.ler Sä1ja::ens underl-åtenhet ati instäIia sigtil-1 besj.ktningen utgör cj irincler för bcsiktningens genor,rförand.e;
De fe1 och brister som besil;tningsförrättaren i protoicollct på-
tarat skaIl av säljaren avhjälpas utan dr.öjsmåI och senast inom
den i besiktningsutlåtanrie-b angivna i;icien.
Efterbesiktnirg be'bräffande vid slutbesiktnj.ngen ev. påta.Iade fel
och brister må påka11as av endera parten.
Sesiktningsfö::r'ättar.ens ut1åtande äger slutlig giltighet me1lanSäljare och l(öpare och ]ran sålecles ej överklagas.

§tl
Besiktningsförrättare utses av Täby Fastighetskontor.

§iz
Fastigheten överIåtes
Sä1 jarel; skyldigheter
enligt § 1r. -

på tittträdesdagen ned. bibehåI1ande av
enligt § 1O ovan och för garantiåtaganden

§rr
Säljaren Iämnar garanti för fastighetens kor.traktsenliga beskaff,en-het uncler två år från den dag entreprenaden efte:r sl-utbesiktriing
blivit godkänd. Garantin omfatiar sådana under garaniitirlen fr.-.n-
trädande fe1 ocir b:^j.sier son har sin grund i de av Säljar.:n ansltr:flfaCe
materj-a1ens mindre 6od.a beskaffenhet el1er i bristfätljgheter i kon-strulltioner, uiförande och funktion. Sirl jaren är stcyldig .att eito;'
ti11sälge1se och utan kostnad för Köparen skynrisani; avhjäIpa såianilfe1 och brister, som Köparen sl<äligen i-cke bör tåIa ävånsän så«iairafe1 och bristcr, som kan äventyra byggnadens goda bestånd. j,iincr.e
feI som eventuelLt framkonmer und.er garantiticten ska1l be«iöraas av
besiktningsnannen vid ga::antibesiktningen.
tr'ör repara'bions- och kompi-etterj-ngsarbeten som utföres för att avhjäIcr
urrder garanti-tiden uppltonna 1'eI och brister ansvarar Säljaren i sarula
omfattning som enligt den ursprungliga garan'bin. Garantj-iiden för. <iessr
arbeten är sex månader från den dag aroetet utförts, dock att garanti-
tiden tidigast utgår när den ursprungliga garantitiden utgår.
Säljarens garani,i omfattar j-cke direlrta och indlrekta skador unplconna
genom olyckshände1se, åsknedslag, ras, översvämningar och andra na-Lur.-
företeelser, då1ig skijtsel, normal förslitnlng, reparat.loner och lor)l,e-
ringsarbeten sorn iclce utförts av §äljaren e1ler av den#e anlita,ie pe:-
soner eLler anrlan jiinförIig omståndighct utom Säljarens l<ontro1L.
Köparen är medveten om at;t garantin ej omfattar vad som kan htinföras
tiII serviceåtgärder. Visar sig av Köparen påkallad åtgärd ve.ra av såci..
an artr äger SäIjaren uttaga sltäIig ersättning för täckande av kostnadr
och arbcte.

I
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Iör apparater och installationer såsom spis, kylskåp, f1äkt, r'a«liatorer
nI.rl. l-ätnr.ar respektive tillverkc.re särskilcl garanti. Eventuella fel
skaI1 rlärför anmäIas dirclct ti1I tll-lverkare och/elIer installatör.
Detta inskränker dock inte SäLjarens garantiansvar.

§r+
Iöre utgången av garan'bitiderr ska11 garantibesiktning ske. Säljarer-
påkaIIar garantibesikt:iing senast fyra veckor före garantitidens ut-
gäng. tr'örsumrnal Sä1;lalerr de'bta skal1 garantitiden fö11ängas intili
dess garantibesiktning ägt rum.

§rr
Ersättning ti1I beslktningsförrättare och eventuella övriga kostnader
för besiktning utges av SäIjaren.

§re
Säljaren e11er dennes representant ska1l äga tiIIträcle t111 fastig-
heten efter tiI]trädesdagen för ev. kompletterings- eI1er eftey.-
arbeten och justeringar sami för besiktningar och i besiktningsut-
l-åtande föreskrivna åtgärd.er. O1ägenheter för l(öparen vici utförandet
av dessa arbeten må ej föranleda krav på ersättning från Köoarens sida,
såvida inte arbetena-meclför sådan'L avsevärt raen vid I(öparens nyttjande
av fastigheten, att denne skä1igen icke bör tå1a oIägenheten.
Det åligger Köparen att om så erfordr:as ombesörja att hincler för arbetei
utförande såsom väggdekorationer, bokhyllor, möbIer o.dy1. flyttas så
att erforderligt arbetsutrymme eriråIies. Säljaren utför eLler bekosta.::
ej ev. erforderlig stä.dning i samband med sådana arbeten.

§rz
Köparen förbinder sig att under byggnadstiden icke bereda sig 'cil-IträCe
ti11 byS:gnaden eller fastigheten utan särsk1lt medgivande från a:rbets-
ledningen på clatsen i.rarjc enslcilt fal-I. f den rnån medgivand.c Iärlnac,
nå Köna::op ej störa byggnadsarbetena. Vid sådana besök på byggnadspiarse
beträder Köparen och med honom nedföljande personer byggnadsområdet på
egen risk.
Köparen är'medveten om de o1ägenheter som med, avseende på fastigiretens
utnyttjande föreliggcr intil1 dess byggnadsområdet i siu helhet -fäirdig-
stäI1ts och äger icke rätt att på glund av sådana o1ägenheter utkr'äva
skadestånd, såyida inte oIägenhreterna avsevärt förhindrar el1er för-
svårar Köparens rryttjaade av fastigheten och går utöver vad han skäIigen
bör tåIa. l

§re
tr'ör reparation och rrnderhåI1 av intillgränsande fastigheter nedgivcr
Köparen ägarna ar d.essa att i erforderlig utsträckning beträda l(bpar.ens
fasti6het. i,iotsvarancle rätt för' I(öparen att beträda grannfastigheterha
är inskriven i Säljarens avtal ned Köparna av dessa.

Köparen och Säljaren är euse om att för enligt ovan upplåtna rättighcte:'
såväI §om andra rättigheter som ltan visa sig erforderllga för r-unkuioner
rörande fastigheterna inom området, upprätta särskilda servitutslvtal
för vilka Köparens medgiv'ande tiII inskrlvning med bästa förm&.nsr'itt
hörnred Iämnas

...6



§rg
Det åligger Köparen att vid överIåtelse av fastj-gheten göra förbchålI
om att dcn nye ägaren skall övertaga Köparens skyldighetcr enlj.gt dctta
aYtal och godkänna detsalnlra som för honom bindande. Köparen skall även
föreskriva att sarL'na villkor fästes vid varje överIåteIse av fastig-
heten. tr'örsumrnarKöparen el}er den som förvärvat fastigheten från
honom att vid överlåte1se gör'a sådant förbehåIl son här angj.vits, är
han skyldig ersätta den slrada som därav kan uppkoJTrna.

§zo
Därcst Säljarens åtaganden enligt det'ba avtal icke skull-e kunna full-
göras på sätt i avtal.et angives på grund av mynd.ighets åtgård, strejk,
1-ockout, upplopp, krig eller lilcnande ons*r,änd.igkret utanför Säl-jar:ens
kontroIl, äger Köparen lcke rätt tiII skadestånd för sådana ändringar
i detta avtal som därav kan föranledas.

§er
Köparen öve r1 ämnar s j.n tryre Å t ägenhe t/bo s tadsrät t s --l-äg enh e t

till räby bostadsförned1i"e rår' i;;;;åi;il' ;;ii' ;;' ;å;;åi;;;;' ;i"ååu
bostadssökande, som skätigen kan god.tss av hyresvärd,/bcstadsrätts-
förening.
Bostadsrätts1ägenheten ska11 överIåtas tiI1 det pris Köparen bes'tåfimer,
dock hö9st......... kronor.
Om bostadsförnedlingen inte ]0 dagar före bestämd inflyttningsdag
visat förvärvare/hyresgäst till Iägenheten, äger Köparen rätt att
disponera Iägenheten.

§ze

On Säljare e1ler Köpare 1 väsentligt avseenCe underlåter att fu1Igöra^
sina skyldigheter enligt d,etta avtaI, äger motparten rätt att häva
avtaLet såväI som rätt tiII skäligt skadestånd.

ian-
s.'iä1v

tragfart får ej sökas

§eu

på föreliggande köpeavtal.

§e+

av Köparen utan Säljarens

§zr

li

sk:riftliga medgivandeDetta avtal
överlåtas på

får icke
annan.

Tvister angående tolkningen ochrleILcr tiIIåimpningen av detta avtal
och vad därmed äger samband skall hrinslcjutas ti1I avgörande av sltiIje-
nfin enllgt svensk 1ag.
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Av detta avtal
vardera ett.

Täby den

a a a a a a a a l a a a a a a a a a a a t a a a

r a a a l a a. a a a a a.a I .aaaaaaaa

är två exemplar ppprättade; varav parterna tagit

Iör ?latzer Bygg AB
en1. fullmakt

a. a a a a a a aa a a aa. a. a. a a a a..

/xapare/ " "

Bevittnas:

a a a a a t a a t a a aa a a a t a a a o a a

a aaa a a aa a a a a aa a aa raaa aaa aaa

{',r
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SERTI'NUTSÅITTÅt

Platzer Ei'gg Å3,
Täby L:.onuutrn a,tt .i
lcor«rnunen rätt a.t'u

stad.sägtur 6»++ A i Täby ko;umwr

n h f'ör a.t 1 bihchåIla vat.ten- och avlopf:s_1 r.ora e-bt ett oartirlc i r.ls-. str€cimingar-6 a.ngE. ac aoi.r rcarl:erats å bifc6rr.ti :r:i,rrrlngL1'1, upprätta<l deu ig.3.1gT1 och revirierad. den ?-i.4.19't1z

nard.ös tra lrrarters.gräpsen
-låis tra l,;varber.s g:råine en,

s ö åTa lcvart ers6räns er-r

trrratenvälgpn 1O, Rox'1122r,5o7na, medg^iver
cgensl(ap av ä6;are av stadsä6:.ur 41TT i
å holatpt ti.l thr-'i::iga.

den 22 febnrari 1972

GATUKONIOB

,/

Sture IGiI'lman
Gatuchef

C:, ,,/
d).4- -.i1 . -./: -."a1-

frosten Karlsson
Pla.neringschef

- L5o1 -L1O2-L1O1-L5Og-L11O _

- T.,507 -L1C6 *r, jO5..L50 4-L505,

P],ATMii DYGG ÅD

'u.","tltiltl i

Ltol -f ,ro1 A, L1OT^L1O1A, LlOg -LlOgÄ, -rr.i o_r., 11 o^, i,r1 2_Lr,1 2A,
Ll1 1-L11 2-L1O4, r,11r-L3O5, L31T _L506_L11 B.

vid.are rned.gives korrlur»rens personal och av komm,rnen enta6r:u
entroprcnör obehincirat tilltrilde i;i.].r fasti6heten för
led.nin;4ar::as unclerhåI1 och reparationer.

För utnyttjande av d.essa ned.givand.ea errägger kor,raunen eJ
någon ersättning.

Kom,rn:non förbind.e:l eig. doctc att i frantidsn rä&ila erträttningför rien skada sou kan åsaukas ferstigheten tirl fö1jcl av
erforrderliga r:ndelhiirls- elror reparationsarbeten åant åter-stälIa berörd. nark i cet skick dcn ue.fr:in sig föxe ett
arbetes pri,börjand.e .

Täby

IdBY

/
/tt

-a ,/..'',,/

Å:i Csrno il:;::'' i" :r'rnssiEi-'ttncr

rnccl cri;;in«iai iirtYgor :

'l/r

-i .- , .n ,',t 'lil.. " " .
O /ut'zz (/ /2-:t t:zi, +1 i.z !a.. la.. a. a a o... .../4.....



Bilaga E,
Kvarter ]

Med8lvanilo

tf:"atzgr Bygg AB, 1 e8pnskap av Cga:re ttll st Q och e:rploatirr av
-btUsgptlen lnon bI a stsdsiigsn 55411 Q, har öljerde rredgl-vende
Dd rrrlcdrrlng av att gcrensanhetsanliigsflng s lnon stadsägan 1

Gffibet nad lntcntlonen t etiUante stadeplan och förutslittnlEpr vld verk-
rtlltd rpDharrtlfng. t{edglvanCet skall ItgSA t11l grurrd för anläq;qnfngsboalut
vre gertoäftlrtde ev förrättntng enuet la8en don 15 deceubor L# on råasa
jraaanhrtaenfäggntngat.

§1.

t D av Epn E!tdot!-
ealäs8d.ngar

1.
?.
,,
4,
5.
6.
T.
8.

9,

Förblruåelaeleden a n
Lekplatser
Belysnlng
Kvartorsgfirril
PooI
Oara8e och förtåd
Parkerlng
Senvlslednlnger för vatton, avlopp
och dagyatten*Jämto stuprön
Antorrnanläg€nlng

AafäeErrlngarna 1-2 ooh 4-7 tir bcltiena Å otadsägan 6y+4 Q. AnläeEnfnsnrns 1, 8,
lobcg IO bol8ene åogtadeägprnå 5544 A och å t1I1 anlägedngBn angtutna fastlg-
batar.

§a.

EoshlvnfuU

-

Ithbfuröclaclcdor o n (I) lnncfattai' all riark tlllhörlg atsd,sä3an
5544 Q, son eJ anvtinde för ggagp och
förr.&d, kva:rtersgårar popl, pankerl&gs-
utrSmme eller tonglek. OmnÅdst har r'.do-
vlgats med brrun få{re på btfogpd lrarts,
blIag* 1, rltntng $1r-9. Orråaet utgöros av
fdrblndslseleden, grörVtor: u d. Anl§gg-
nlngena utförando r:edov{,aos ni*mare på
nyosnäorla kartbilaga.

omfatten fyra lekpletser uod lägo, ut-
ruä$n1ng E m en1 kerta, bllago 1. [,€k-
platsorns har & karten redovtsats med
grön ftirg.

omfattar anor:dnlnga:l för balysnlng av
don gemensama narken såeom huvtrdcent:ral,
betysnlngsstolpar, Årrnatur' på stolpar,
garage och bostadshug, lednlruan n n
enllgt bllaoa 2, rltnlng EI-L

Ielplatrc. (2)

Selycnlng (r'l



2.

ffirraelm (4)

hol (5)

6.!gt odr f;Urråd (5)

Aatoanrnlfeofas (g)

ned tllIhörande lrnedtrln8 och 1n-
stellatlonor lnrSprnande mtlons-r' lak-
och sanllngslokal, bastu, duecb och
omklädnlr1gsttu, pentry, entrå och
två toalettan. Kvarter'rgårrdcns lägc
f}ansår närmare av bilaga 1, rltnlng
Mr-g, planliige, fagad och eokblon aY

bi.Iaga ], riltntns 4201 åomt va-lnatal.lr-
tlonär och ventLlattonssnUisgnlilg I
blIaga 4, iltnlng InOr. ''

tittir$ranae hvartensgånåoh. uige
arrllgt bllagpr 1. Ä tcartbllagan redo-
vlead med bIå ftirE. Besblvnlns onU8lt
bllaga 5, rttnlrrg !D-IO. AnlägumlngBn
onfattar slnbaseiing sant rordngs- ooh
uppviirmnlngsgggrcgat med tlllltUnande
utmrstnlrrg.

å »ftaeg I, nltulng W-9, radovlead nad
röd fiirg. EtIaGa 5, nltnlng A 4OI ut-
vlsar planllige, fasad och soktlon. An-

onfattar 64 garago, ett
och ett nedgkaPsförråd.

Iäge och utförande enllgt bllagg l.
Ä fartan nodovluad n€d Eul fdr8.

enllgt bllaga f, 8 och t alIer rltrrlas
Lr-L, V2 och VIOA. §amffiLLlghoten ekall
ansvara för å bllaga f narkerade lcd-
rdngar aed urdantag för hutnrd.lednlrEar
lrrom stadsäea 6544 Q, em t1l1hön TäW
komun och gom Lormunen ditnför å,navarar
fiir enltst sibEkllt senvltuts&vtal.
Dir canfiil1lehetens lednlng ansluten
tttl konuuunens lednlng anses anelut-
rilnespunkten tlgea enltet föUsndpt
lednlngiar för avlopp och da8;vatten
tl}thör korrrunen tlll och med avalitt-
rrlng på huvrdledrrlng sant fön vatten
t111 ooh red avstEngnlngsvcntll.

Vld anslutnlns t111 reep bostadshug
slutar gemensam ledd.ng 1 övenkant
bottonplatta. VattsnlednhS!.rna lir docE
gerotrsa&ms t111 fdreta giången deesa 8lh
genom bottenplattsn ttll resp boEtads-
hus. §tupr.tirslednlrUpr skaU v6ra Eamn-
BaMa tlll anslutntng nod hHngränmn.

entlgt bllEga 2, nltrdne EI-1. AafäsEl.
rrlrUeut utgUree av turrudantenn, Eaat 'hurnlilfiönstiir&arpe odt Iednln8rur fran
t o n antonnuttagnt 1 rolp Dostadstnrt.

(8)
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Brtnedc

llu,Drlcrlns

-ftfBtkortnadcr

§r.
hford,erllgt utrpono fön dc 1 fö!'cgÅonde
para8r de arrläggrrtrugrru eka'U
genotr beslut tas t aoafräX PÅ

de fas o iir beståcrde vld tlal-
punkten fttn anläggnlngsbcslutet ootr utå'a
kostnadsr upprÅtaE tlu samfElltghoten'

§4.
i6gtna.d.er för anriisgnlngarlle 1n8år'1 reap
ansluten faatlghote Eöpeak1111n8, varför
nÅson aärsklrd, kostnad 1 a$r&is8dngsboslu-
tet eJ. ekalI . Den SeuafftaDma
fastEhetEn, 6*\ q' aEall utan
ereättnlng tiverlåtag tlII för anlägEdag§n
bl1dad gaofti,Lllghot.

§5.
lns8r 1 raeP anglutan fastlSltots tLnaaslc-
rlrrgsplan.

§5.
Vare f ten gemsnsanhe tsanltiggnlngar ftirdl S-
stlilIis, besllrtlgats och godkiints vld'
elutbeaiktnlng skall deeanzoa övsrtagas ev
fastlgtrotsägarna för flarutlda d:rlft och
urderhåIl. Intlll dass att desatrma utsett
e6en st5nrelse för sanfätllgluten snsvara!
Platzer Eyeg AB för drtft ooh uruterlrÅll
med rätt att debttara eventtrella koetnadar
p& eamftilllghoten. Fastt8hotaäEnrna btln
fbån böirJen pÅ länpIlgt sätt avstltta medcl
för 6anfiilltehsten ftr homante drlfts-
kogtnader.

§7.
t.

Fön anlägsnlng I-9 gka-Il andeletslot ftr
resp ansiuten factlghot vara 1/6ll-de1'

§8.
Bldra8 för t'dckarde av d:rlftskoatmadenna
skal,l tegloras på grrurdval av debltarlngs-
ltngden antå,8lta på eanffiilllghoteståma.

Ibblt,rlrullättgal



4.

§9.
Beeränanlng av axrlägEnfngsbcolut'tt $afEL'
'tlghet ska$. lnte förekoma.

§ 10.

C€ förättnlruPn a'Ear ueÖ

Pl eom bofirlluiikt'left ontsird
qnllgt kEpekontralt.

sl.tt aiito I Iäb6r,

:*, 
r8ao-

t;



Bilaga F.

Utdrog
SAII/IMA NTRAD ES PROTO KOLL
So mmonl räd srd olum

§64

nr,

-
oat 628h1

Pletrer BySe AE bar I skrlvelse tlll ltaratyreleou beef,rt

förordnaocle ev förrBttolngpnon för förrEttulng rnlteil
lagen on vlaga gemenaalEheteanläggniugar (ml) för ln-
rtttanöe ir gonenaan kv€,rtera65ård utrE. A atadaBgornr

6544 Qt6544 R ooh 5544 S laou Erlkaluntleoorådete

IÅasatyrelseu bar efter prövnlng Bv lnnebAllot I esr6kru

förordet atedslugenJör Tago Eedetr'6u s[eon förrBttntagnueno

I akllvelse till bygSuadenäunden deo I fcbrurrl 19?2 redo-

giir etadslugenJören för aktuelle gerenaaobetrrnlB66iotugtrl

ooh för bygguadanEundeus gransknlngouppglft .rv önenttct

Eftcr atadelugoaJör llago

bearöt bYgangitan&oniloa

glf ncd6lva lnrBttoudet
eeEbetclnlöggniu6ar.

Bnr OlO.r4O

Eedetröor förcdresalBg rv lrondct

ev t ekrtvclron eug[vn3 Elurnp

enLi€t 6 § endre etyoket LGA.

D& erotltga ruläggnlugar eJ rör eBEEa lretr ev

dÅcto prövulag ske vlai två ollke för'rBttotagcr
fäUtebetcr blldea.

farttgbetor
oob tvl tlD-

Denne prregraf förklrrgdca oucdelbrrt Justrret-



Bilaga G.

B**

(uritstunasonråaet ) .

Såsom innehavare av penninginteckningar inom rubrieerade område

med.giver,vi hä:med inrättand.e av gemensamhetsanläggning enligt
förrättningsmannens beclömancle .

fastigheter skaII, så snart resp enskiltl fastighet

, frigöras från peruringinteekningar.

ka Enskilda Banken

BBlBE
LgT2-O2-L7

tryrfr C iltrror

lri

4'r, A,r4-/
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