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1. Onfattning

såsom ge'rnensamheLsanlåggning skatl inråttas följande bef int.liga anråggni"ngar:
a) gång- och körytor, rrådgårdsanlåggningar (inklusive rräd, !u"f?l och övrrga'tåxter) med lekpratser, flasssrå;ö, nårvsning;il;;r;;i"*go rilrhörande led_ningar' bvggnao (innehål1a.å;-ol--;'-iå"ååracenrrat för f3arr,;årme, rvärrsrucoch bilEväLLanlåssnins), samtrisa .rtåöö"i"s";-h;;;Jår.iisun belåsna inom;astigheLen Cj.liiåtra-82,.'---=- b"+svvr!

b) gemensamnE va[ten]"edningar, från förbindersepunkt Li.1r a1lmånna va-recininsar
f:Sr;å:l, :ffrHf.avs 

tåisni";;;;"; ii"iö uvög,'"å p!-""1: 
" delrasaade

c) vårmekulverrar jtuire larmanordning, trar 
i?:!i1d*1:gprnkr vid abonnenrcenrreför' f jårrtrårme, frarn ti11 och meci-arr=långningsventil inoÅ rygg.ngci på varje

ffå:13#:",ffi :å:å:.liiTj:::i;"i*liåå,.åac*io,å;i;; ffi g iva€: ä.n i i i r
d) gelnensamrna spiJ'lvattenservisledningar (inklusive ti).1gång !iu rensluckor ochffff i,:lli,l i,åå*1"";:_T:å"il*ä; ;;; " 

;;..;ä:;,;": I, i:ils, i i1 
- ril;;ä; i:å _

e) g€$ensafirna ciaqrvaLtenservisledningar, j.nklusive dagvaltenbrunaar, från siup_rÖrsanslutninsar, fram citt ioi6i"åår"äoi"i.. för-åiilinl .,r.-r.cininsar;
f) 

åii?:åi:: ä;: 
riilhörande erinsratlarioner samr sarageplaner inom fasLishere

g) gemensamna leriningar fÖr e1-från stockholm.Energis( er.1er annan eil.everaniörsförbindeslepunkrei rram riir , k ;år;;rä#i"n inom varje delraganciefastighet/tomtråEi j 
y 'r 'r'ssq! >e^r !

h) fÖr kabel-TV nerLa-ocia ledningar, ef te' TV-ciistributionsförecagets iörsta se-lekteringsutrusrning {ansr.uriinsrp,rnki"ni,'aocx ei innehårlet ise Iekteringsskåpen;

i) de oelar av.bostadshus och !l:t.9:!oggr9"5 inon fasrighererna/romrrårrerra
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Tttercak med isoierinrr nnh
Los cacishu. ;;= 

-;;;;iå""rI."
piåEgarneringar ipetongvtor och betongfogar
hångrännor och sFrrnrär.
skoistena, oii-, ;Ji;;ilr,

iäLskikE av papp inklusive
av tegel cch y-ttergavlar av

på bos carishus ;

p1åtyLor;
målaci becong inklusive

ä:ä::;-:*:t;:;:io;ll,cieras ersäitnins på rasad cch balkonsråcken;
;allenutkastare brecivid bostacishusens enLre;

2. Deltagande fastigheter/totrträtt,er
Deltagande fastigheter/tomtråtter: GilLsätra 2_g1Iigher för anlågsninsens uiioranoe o.n-åiiii.
samfårligheten skarl överraga och åga qen befintliga anråggningen.
samfålliqheten skall ansvara för dist.ribution av karlvatten samt het.,-atten förvårme och 'rarmva.ten' samfältiqheten-.["ri-rt" rått att u',".,ru." för gemensam hanEerins av hushål1savfar1 från åe åårråä"råe fasti-ohererna.

3. Upplåtet utrynone

För anlåggningen upplåts de uLr'nunen, inom hela-Gillsåtra 82 (enbarE Ejånande)sa'nL :nom fastigheterna/t,omtråtlerna Cif isatra 2_g j. ii"*tiiq. oeltagancie), som;ål.Hi$ä:iHJl,"::.:::å: 3,*!,i;,#;å;-:"raggningJ;;h som i övrisr rordra,

{. Utförande

Lalåggningen år utföro

5. Ornprö:raing
.

Förråttningen får, avseende innehål1et i punkten L i) ovan,_omprövas eft.er ietarr fem år förflu.ir sedan .rtt;;;i;ä=d.iil"5_vunlig lasa krafr uran hinder avatt åndrade fÖrhållanoen som vaiåntJ-igt-ir..r"rLut på fråEån ince har intråffai.
EeslrrF om anclFlsfal

Kostnacierna för anläggningens utförande ocr drift ska1l fördelas r,reo iika ancieisialmellan celtagande raiiigirårerziomträtter, l/g0 vardera.
Dock <an de rörliga kosLaa<ierna_för förbrukning av kall_ cch vanni/aLten, värme ochet förcetas i. proporrion rilt ;:t: ::!i;;ilil;'når förurrårfr,ingur oårr:-it iöreliE_ger genom installation av måt.are l-lat:e ieltågande_fastighet/tomrrått. De fasrakostnaclerna sarnt kostnaden F;;-spi:"r7vårm..å.ir"t förcierai efter rika ancelsral,l/80 'rarciera.

Fast ig'hees inoelnino
iagcrna P,i 1 - i.:i j

samc illustration av anIåggningarnas Iåge framgår av akEbi_

skal1 utgora en samfälvilka
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Olof Sjöblom
Förråt tnings iantmå tare


