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* Med väg avses här vägbana och övriga vägl1nordnillgar såsom dike, slänt,
trumma, mötesplats, vändplats, vägmärke, vägbom och vägbelysnillg.
Vägarna ska hållas farbara för trafik med motorfordon under
barmarksperioden och underhållas på sådant sätt att nödvändiga
transporter kan genomföras rationellt och att trafiksäkerheten inte
äventyras. Dessutom ska vinterväghållning ske iden omfattning som
styrelsen isamfällighetsföreningen beslutar om efter att riktlinjer har
behandlats på stämma.

Vid de tidpunkter på året då vägbanans bärighet är nedsatt (vid tjäl-
lossning och längre regnperioder) ska anläggningssamfälligheten
genom styrelsen ha rätt att avlysa tyngre trafik. I de fallen fråga om
vägbom uppkommer så skall den beslutas i samråd mellan styrelsen
och berörda fastighetsägare vid aktuell väg.

Fastigheter som deltar igemensamhetsanläggningen:Deltagande
fastigheter

., ~ !I\:; _ f 1,2. Alvsta 1:7-8 (gemensamt andelstal), 7:2-163,7:180-208,7:210-288.

" !"\l.~1; Stadsberga 1:13, 1:16+1O:2(gemensamt andelstal), 1:25-26, 1:30-35,
rJ e. ~t;.t . l..t,1:39-44, 1:46-47, 1:53, 1:60,2:22,2:34,2:38-45,8:2-94, 8:97-311,8:313,
-;t.': u tb.luqo. rRR 8:315-335,8:338-406,8:409-469,8:472-518,9:1.

Beslut om
andelstal

Deltagande fastigheter utgör en anläggningssamfällighet, d.v.s. en
samfällighet som ska utföra anläggningen och ansvara för dess drift.

Kostnader för utförande samt drift och underhåll skall fördelas mellan
deltagande enligt nedan

Andelstal för utförande samt drift och underhåll:

Lika andelstal (andelstal l) för bebyggda bostadsfastigheter och
andels tal 0,2 för obebyggda. Undantagna är Alvsta 1:7-8, med
gemensamt andelstal I, Stadsberga 1:16+10:2 med gemensamt
andelstal 0,7, 1:26 andelstal 0,7 och 9:1 andelstal 0,7.

För fastigheter med verksamheter utöver boende eller avvikelser av
andra skäl se normer för andelstal, aktbilaga NOL
OBS! På grund av att vissa anläggningar kan komma att utnyttjas
olika av medlemsfastigheterna skall kostnaderna för användning och
drift av hamn med båtbryggor och båtuppläggningsplatser,
tennisbanor och bastu anläggning iförsta hand tas ut genom avgifter
av brukarna.

Upplåtet utrymme För anläggningen upplåts det utrymme som anläggningarna upptar
på berörda fastigheter. Till förmån för:
Anläggningssamfälligheten.

Belastar:
Fastigheter som deltar igemensamhetsanläggningen samt Alvsta 4:8,
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