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ANLÄGGNINGSFÖRRÄTTNING BERÖRANDE ANNESTORP GA:3
I MÖLNDALS KOMMUN.

ANLÄGGNINGSBESLUT

Med upphävande av anläggningsbeslut enligt lagen om gemensamma
anläggningar (LGA) registrerat 1972 (akt I4-LIN-2830) för Annestorp
ga:3, beslutas isället följande:

Gemensamhetsanläggning skall inrättas och omfatta:
a Den allmiinplatsmark med tennisplan och staket mot än som ingår i

gällande detaljplaner (akt 14-LIN-2623 och 2706) och som redovisas
med röd skraffering, på till detta beslut hörande kartskiss. Härifrån
skall dock undantas de vägar som ingår i Lindome vägförenings (An-
nestorp gt: 8; ansvarsområde.

b Parkeringsanläggning bestående av 9 garagebyggnader, exlusive
garageportar, inrymmande 10-11 garageplatser vardera samt tillhöran-
de asfaltsytor väster om garagen. Parkeringen iir belägen inom An-
nestorp s:1-9.

c Lekplatser, gräsmattor, planteringar och förbindelseleder pä lcvarters-
mark inom Annestorp 22:l-2 samt s: l-9.

d Yttertak (panet och papp) med ventilationsanordningar, hiingrännor,
stuprännor och stuprörsförbindningar i mark, på samtliga huvudbyg-
gnader och förråd.

e Vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar med tillhörande anord-
ningar, från kommunens förbindelsepunkter (FP), (Dessa FP är
belägna 0,5 meter utanför de fastigheter diir servis till respektive hus

ansluter. Se till detta beslut hörande utdrag från kommunens lednings-
kartor) till husbottenplattans överkant inom varje lägenhet. I gavellä-
genheterna skall dock vattenmätare med kran och tillhörande rörslinga
ingä i anläggningen. Avstängningsventil vid FP tillhör kommunen även
om den iir belägen inom området.
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Dagvattenledningar med tillhörande brunnar frän lekplatser parkering
och övriga ytor fram till kommunens FP som även i dessa fall anses

vara förlagd på anslutningsledningen, I meter frän s,ämledningen.
Dräneringsledningar och dagvattenbrunnar i vägföreningens vägar
inom området ingär ej i anläggningen.

Ledningar och alla övriga tillbehör för eldistribution från elcentral till
och med fasadmätarskåp. I detta skall också innefattas vad som krävs
for garagens uppvärmning i form av ledningar, element och övriga
tillbehör.

Belysning och värmeanläggning i garage med tillhörande elcentraler.

Belysning på gångväg och övrig ytterbelysning på inom ovan nämnt
skrafferat omräde, med stolpar, ledningar, armatur, glödlampor och
elcentral belägen i byggnaden inom Annestorp 22:3.

Kabelw-anläggning från överlämningspunkt, belägen i skåp på byggna-
den hörande till Annestorp 22:3, till och med uttag i deltagande
fastigheter. I val av mediautbud får inte de markbundna tv-kanalerna
(idag kanal l, Tv 2 och Tv 4) samt radio uteslutas.

Deltagande fastigheter:
Annestorp 22:40-22:131 med lika andelstal (1192 vardera).
Fastigheterna utgör en samfällighet för anläggningens utförande och drift.

Upplåtet utrymme:
För anläggningen upplåtes erforderligt utrymme inom Annestorp 22:40-
131 samt 22:l-3 och s:1-9 (dessa tre sista fastigheter och nio marksam-
fälligheter endast dänande).

Anläggningen är utförd.
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