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Anläggningsätgärd Gemensamhetsanläggni
(omprövning)

Cemensamhetsanläggning Kummelnäs ga:1
(Kun-melnäs r'ägförening) bildades 1952 och
omprirvades 1999.

Gemensanrhetsanläggningen änclras genom c'letta
beslut och häclanefter gä11er iöljantle:

Deltagande fastigheter:
Se andelstalsförteckr-ring aktbllaga BE 2a.

Sektionsindelning:

Sektion 1:

Sektionen avsel drift i 1're1a Kummelnäs ga:1.
Deltagande fastigheter', se andelstalsf ör teckning
aktbilaga BE 1b.

Sektion 2A:
Sektionen ar.ser utförantle för cleltagande fastigl-reter i
Kummelnäs ga:1 utör,er cle som ingå i 2b.

Deltacande fastigheter, se anclelstalsförteckning
akibilaga BE 1b.

Sektion 28:
Sektionen avser utförande för fastigheter belägna
inon dp 391, 0182K-2006/89, (inom trakt
Kummelnäs) samt dp 459, 0182K-2009/6, med clen
omfathring detaljplanerna hacle vicl sitt antagande.
Deltagande fas tigheter, se andelstalsför'teckning
aktbilaga BE 1b.

Fastigheterna utgör en samfällighet för anläggr-ringens
utförande och drift.

För an1äggningen upplåtes utrvmlre på fastigheter
reclor-'isade på aktbilaga BE 1c

t 1ll t()l nlall IOI:

An1äggnin gssamlälligheten (cle tleltagande
fastigheterna)
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Cemensd m h els.r n läggr inge n omfdtl.rr:

Ut{örande och clrift ar.

,t) Kö rr'äga r
b) Gångr'ägar, trottoarer, stigar, trappiecler och
lekplatscr
c) Vägbelvsning
cl) Han-rnplan och brvgga vid Kunlnelnäsvikens inre.

Brvgga och hamnplan r.id Kummelnäsviken ska11

fr:ämst nvttjas för grusl-rantering men må efter
för'eningens beslut samnvttjas för småbåtar och
reLreaLion.

Om kvistar och grenar från buskar ocir lräd på
angränsantle fastighet hänger ut ö\'er \rägonråc1et får
vägiöreningen ta bort clenna växtlighet.

Till väg hör r'ägbana, och de områden som
stadigvarancle behövs för vägen såson s1änt, bankett,
dike, trumma, \,ägmärke, trottoar och annan
anordning sorn behövs för r'ägens skötsel ocir
bestånd.

Vidare ingår de befintliga clagvafterdedningar som
behövs för anläggningens användancle.

För gångr,ägar, siigar och trappleder clet utlymrne
som dessa upptar på marken.

Upplåtet utrymme
För anläggningen upplåtes ulryp1111" på fastigheter'
redovisatle på aktbilaga BE 1c.

Utör'er de områclen som retlorrisas i beslut i akt
0182K-2000/161 ir-Lgår fortsättningsr.is även
Västergårdsr'ägen, del av Tessinr'ägen samt områc1e

för enklare lekplats på Kurnmelnäs 1:28, söder om
Kummeh-räs 11:128, se aktbilaga KS 1-3.

Upplåtet r-rtrvmme på Kun'rmehräs 1:28 för
Kummelnäs ga:1 som ligger inom cletaljplan Iör clel
ar.' Kummelnäsr'ägen upphör vara upplåtet utrymme,
se aktbiiaga KS 4.

Inom området som omfattas av rlp 391 och dp 459
utökas upplåtet u|rymme för gemensamhets-
anläggr-ringen. Totalt upplåtet område inorn
detaljplanerr-ra rer-lovisas på aktbilaga KA 31.
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Andelstal:
Kostnaclen iör an1är:uningens utförande ocl"r clrif t

skail förrielas mellan deltagancle fastigheter er-rligt

ar-iclelstalslörteckring, aktbilaga BE 1b.

Ändring av andelstal
Samfällighets{öreningens styrelse får besluta om
änclring av andelstal orn fastighets användningssätt
ändras sta cl i gv aranLle.

För andelstalen i sektion 1 (dri{t) skall ändringen ske
till ctt tal som bträf,na> e[[er samrna pritrr ipel sont

gäller för nu beräknade ar-rde1sta1, dvs srnåhusenl-ret,

helårsbostad får' anclelstal 1,0 och småhus
friticlsbostacl får andelstal 0,5. Finns person
folkbokförcl på fastighet är den att hän1öra till
helårsbostad ä\.en om den äl klassacl som flitidshus i
ar.urat samn'ranhang. Obebyggd tomt till småhusenhet
får anclelstal 0,1. Fastighet mecl huvuclutfart mot
a1lmän väg får ar-rclelstal 0,1. Fastighetsägaten är
sk_v1t1ig att rappoltera till styrelseu så snart
användnir-rsssättet är-rdras- På motsr,arande sätt kalt
ändring ske beträlfande fastighet vid allmän väg som
fiyttat utfarten.

För anclelst:llen i sektion 2A och 28 (utför'ande) ska1l

änclring av ancielstal ske om fastighetens antal
hushå11/lägenheter förändras. Ett httshå11 motsvarar
en andel, i ör'rigt gä11er att cleltagancle fastigheter har
andelstalet 1,0 oar,sett hur cle nyttjas eller om de är
obebvggda.

Även virl nv- och ombilclning av fastigl-ret skall
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sarrrma principer som ovan tillämpas
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