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Åby GA: 1-2 förvaltad av Åby Nordgårds samfällighetsförening omfattar 147 radhus 
inom kvarteren Käkremmen, Ledvolten m fl, belägna öster om Åby travbana. 

Gemensamhetsanläggningarna inrättades 1975. Ändringar och förtydliganden erfordras 
för att uppdatera anläggningarna till dagens situation. 

I huvudsak används tidigare upplägg och hänvisningar till aktbilagor med samma beteck
ningar som 1975. 

De för radhusgruppen gällande bygglovs- och VA-ritningarna förvaras i byggnadsnämn
dens arkiv under arkivnr 4051-4053 Och 4056-4065. Den på ritningarna begagnade litte
reringen (A-P) över de sexton radhuslängorna framgår av situationsplan, aktbil D. 

Begreppsförklaring: Med "ursprungligt/ursprungliga" avses förhållandet vid tidpunkt 
1975-01-14. 

Med ändring av och tillägg till anläggningsbeslut från 1975, registrerat som Åby ga:1-2 i akt 
14-MÖL-7138, fastighetsbestämning registrerad 2009-05-13, akt 1481K-2009/21 samt för
rättning registrerad 2010-06-01, akt 1481K-2010/26, beslutas om nedanstående komplette
ringar och ändringar.

Punktnummer, littera samt aktbilaga D och E2 i enlighet med 14-MÖL-713 8. Aktbilagorna 
E 1 och F 1-2 har ändrats i enlighet med i denna förrättning bilagda handlingar. Aktbilagorna 
B, C och F3 har utgått. 

GEMENSAMHETSANLÄGGNINGEN ÅBY GA:1 

ANLÄGGNINGSBESLUT 

1. Gemensamhetsanläggningen består av:
a. Värmeanläggning för mottagning och distribution av fjärrvärme inklusive sa.'Ilfäl

lighetens utrustning i värmeundercentraler och ledningar fram till och med avstäng
ningsventiler i respektive fastighet.

b. Ledningar för kallvatten och förbrukningsvamwatten från värn1eundercentraler fram
till och med avstängningsventiler i respektive fastighet.

c. Spillvatten- och dagvattenledningar samt dräneringsledningar runt husgrunder med
tillbehör och tillhörande brunnar på utsidan av fastigheterna samt övriga av samfäl
ligheten utförda dräneringar inom kvartersmark.

Spi!lvattenledningarna har olika dragning beroende på huskonstruktion och terräng
förhållanden.

Inom huslängorna A-L är ledningarna dragna genom kryputrymrnena. Påkopplings
stället till de längsgående ledningarna utgör avgränsning mot de enskilda ledningarna
i varje radhus.
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