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Anläggningsåtgärd berörande omprövning av Mölle ga:1 som
förvaltas av Gylleröds samfällighetsförening

Kommun: Höganäs Län: Skåne

Kallelse Som sakägare kallas Ni tilllantmäterisammanträde.

Dag och tid

Plats

Att behandla

Handlingar i
ärendet

Viktiga
upplysningar

--

Någon skyldighet att närvara vid sammanträdet, personligen eller via
ombud, föreligger inte.

Tisdagen den 15 februari 2011 Kl. 15:00

Mölle stationshus, Höganäs kommun.

Vid sarrunanträdet kommer följande att behandlas:
• Ansökan från Gylleröds samfällighetsförening.

• Lagstiftning och information.

• Övriga synpunkter och yrkanden.

• Övriga frågor.
• Ersättningsfrågor

• Förrättningskostnader
• Förrättningens fortsättning / alt. avslut.

Framtida handlingar i ärendet kommer att publiceras digitalt genom
vår webb-tjänst. Lösenord till inloggning via Internet finns i slutet av
detta dokument.
Den som vill erhålla handlingarna skickade till sig (analogt) får höra
av sig till undertecknad förrättningslantmätare.

Sökande till förrättningen är: Gylleröds Samfällighetsförening.

Fullmakt

Kan Ni inte själv närvara vid sammanträdet kan Ni sända ett ombud.
Blankett för fullmakt bifogas.
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Ombud och företrädare ska ha dokumentation med sig som styrker
ombudets / företrädarens behörighet, t.ex. fullmakt, registreringsbevis
eller bouppteckning.

Uppgiftsskyldighet mm

Ni är skyldig att lämna uppgifter om vilka som har rätt att använda
den del av fastigheten som berörs av förrättningen, t.ex. arrendatorer
eller servitutshavare. Om Ni inte lämnar sådana uppgifter kan Ni bli
skadeståndsskyldig mot rättighetshavaren.

Om Ni överlåter fastigheten eller ansöker om nya inteckningar under
handläggningen av förrättningen, är vi tacksamma för besked.

Om Ni inte kommer till sammanträdet kan ärendet ändå avgöras.

Om den som sökt förrättningen inte kommer till sammanträdet kan
hela förrättningen inställas.

Vid handläggningen behandlas personuppgifter enligt reglerna i
personuppgiftslagen (1998:204).

I samband med avstyckning av tomter i området så bildades
Gylleröds samfällighetsförening år 1975-76 för att tillvarata
gemensamma intressen hos fastighetsägarna. Föreningen förvaltar
lekplatser, förbindelseleder (gångvägar) och centralantennanläggning
för TV och radio. Samfälligheten består av 73 fastigheter.

Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt i samhället. Central-
antennen har blivit omodern. Föreningen har därför genomfört en
enkät och erhållit 68 enkätsvar av 73 möjliga. 56 svarande anser att
centralantennen ska utgå ur föreningens förvaltningsansvar. dvs. de
vill lägga ner den gemensamma TV-anläggningen.

Det är lantmäteriet som beslutar om ändring av tidigare anläggnings-
beslut efter att ha prövat frågan enligt anläggningslagens
bestämmelser.

Information om denna förrättning är tillgänglig på Internet,
httpr/ / arende.lantmateriet.se. Ni har användarnarnn 197107264116
och lösenord 6i2y98z9


