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Omprövning av 
gemensamhets-
anläggningen Alby 
ga:10 

 

Nuvarande ändamål enligt tidigare anläggningsbeslut, se akt 01-TYE-
2628 samt akt 0138-89/13:  

Sektion 1 

Iordningställande, tillsyn, underhåll och skötsel av 
biluppställningsplatser och garage för bilar, grovsoprum, förråd för 
cyklar m.m. samt körvägar, elektriska installationer och belysning.  

Sektion 2 

Bilvärmaranläggning från elmätare i varje gårdsgrupp till och med 
motorvärmaruttag vid varje ansluten garageplats inklusive 
fördelningscentral, fördelningsdosor och ledningar.  

 

Med tillägg till tidigare anläggningsbeslut, se akt 01-TYE-2628 samt 
akt 0138-89/13, ska följande även gälla avseende 
gemensamhetsanläggningen Alby ga:10.  

Sektion 2 (nytt ändamål efter omprövning) 

Bilvärmaranläggning från elmätare i varje gårdsgrupp till och med 
motorvärmaruttag vid varje ansluten garageplats/biluppställningsplats 

inklusive fördelningscentral, fördelningsdosor och ledningar.  

Laddinfrastruktur inklusive laddningspunkter för laddning av elfordon och 
laddhybridfordon. I anläggningen ska de anordningar ingå som behövs för 
anläggningens funktion, så som exempelvis elcentral, rör och elledningar, 
lastbalansering, laddstationer, samt anordningar för att mäta 
elförbrukningen. 

Laddningspunkterna ska placeras vid befintliga garage-
/biluppställningsplatser inom det område som redovisas i bilaga D i det 
tidigare anlägningsbeslutet akt 01-TYE-2628, 

I övrigt fortsätter tidigare anläggningsbeslut att gälla oförändrat vad 
gäller ändamål, läge, storlek, andelstal etc., se akt 01-TYE-2628 samt 
akt 0138-89/13. 



Lantmäteriet 2023-xx-xx Aktbilaga 28   

AB22610  Sida 2 
  Akt 0138-2022/57    

 

 

 

Deltagande 
fastigheter 

 

Tyresö Alby 1:336, 1:384-417, 1:423, 1:428-430, 1:434-438, 1:1050-1191.  

Deltagande fastigheter i gemensamhetsanläggningen i enlighet med 
anläggningsbeslut, 1975-02-06, akt 01-TYE-2628 samt 1989-05-11, akt 
0138-89/13, utgör en anläggningssamfällighet, d.v.s. en samfällighet 
som ska utföra anläggningen och ansvara för dess drift. 

Sektion 1 (före omprövning) 

Alby 1:336, 1:384-1:417, 1:423, 1:428-1:430, 1:434-1:438, 1:1050-1:1191. 

Sektion 2 (före omprövning)  

Alby 1:336, 1:384-1:386, 1:391, 1:392, 1:400, 1:402, 1:404-1:407, 1:409, 
1:410, 1:423, 1:435, 1:437, 1:438, 1:1050, 1:1053-1:1064, 1:1066-1:1068, 
1:1070-1:1073, 1:1076, 1:1078, 1:1082-1:1083, 1:1087, 1:1088, 1:1091, 

1:1096-1:1101, 1:1103-1:1105, 1:1108, 1:1109, 1:1112-1:1114, 1:1116, 
1:1118, 1:1122-1:1130, 1:1132-1:1134, 1:1136-1:1141, 1:1143, 1:1145-
1:1147, 1:1151-1:1154, 1:1156-1:1160, 1:1165-1:1173, 1:1175, 1:1176, 
1:1179, 1:1181, 1:1183, 1:1184, 1:1186.  

Sektion 2 (deltagande fastigheter efter omprövning) 

(Här redovisas anslutna fastigheter efter omprövningen beroende på vilka 
som utträder/inträder i samband med förrättningen.) 

Upplåtet utrymme 

 

Upplåtet utrymme är detsamma som redan upplåtits enligt tidigare 
anläggningsbeslut (se akt 01-TYE-2628 samt akt 0138-89/13). 
Utrymmesupplåtelsen omfattar härefter även rätt att uppföra 
laddinfrastruktur samt laddpunkter enligt ovan. 
 

Belastad fastighet 

Tidpunkt för 
utförande 

 

Alby s:4 

Anläggningen ska vara utförd senast tio år efter det att 
anläggningsbeslutet och ersättningsbeslutet vunnit laga kraft. 
 

Kostnader för 
anläggningens 
utförande och drift 

 

Kostnaderna för anläggningens utförande och drift ska fördelas enligt 
andelstalen för de delägande fastigheterna i sektion 2, 1 andel vardera, 
totalt 109 andelar (kommer ändras beroende på hur många som 
inträder/utträder).   

Kostnaderna för elförbrukningen ska hänföras till varje användare 
genom separat mätning av förbrukningen. I den mån det inte är 
möjligt, till exempel avseende svinn, ska dock kostnaderna fördelas 
efter andelstalen.  

 
 

  

  

 


