Sida 1

Underrättelse
om avslutad förrättning
2020-03-04
Ärendenummer

D171016

Brannebols Samfällighetsföreni
c/o Ingvar Zander
Norrtullsgatan 24
113 45 STOCKHOLM

Förrättningsassistent

Annelie Wallenö
Ärende

Avstyckning från Brannebol 1:28 samt anslutning enligt 42 a § AL.
Kommun: Nyköping

Förrättningsbeslut
Förrättningshandlingar

Län: Södermanland

Förrättningen har avslutats 3 mars 2020 utan sammanträde.
Kopior av förrättningskarta, beskrivning och protokoll bifogas. Du
kan även ta del av förrättningshandlingar genom att logga in på "mina
fastigheter". E-tjänsten finner du här:
https://enak.etjanster.lantmateriet.se/
Önskar ni ta del av handlingarna per mejl eller post, vänligen
kontakta förrättningsassistent Annelie Wallenö.
Telefon: 0155-206 701, E-post: annelie.walleno@lm.se

Tidpunkt för
registrering

Aktmottagare

Överklagande

Under förutsättning att inget förrättningsbeslut överklagas kommer
resultatet av förrättningen att registreras i fastighetsregistret. Detta
sker tidigast den 3 april 2020.
När ärendet är infört i fastighetsregistret kommer en kopia av de
slutliga förrättningshandlingarna (akten) att skickas till Derome Hus
AB
Den som är missnöjd med Lantmäterimyndighetens beslut eller åtgärd
kan överklaga dessa genom att en skrivelse lämnas eller skickas till:
Lantmäteriet
801 82 GÄVLE
Det går också bra att mejla till registrator@lm.se.
Mark- och miljödomstolen behandlar sedan överklagandet.
Skrivelsen måste ha kommit in till Lantmäterimyndigheten inom fyra
veckor från beslutsdagen, d.v.s. senast den 31 mars 2020. Kommer
skrivelsen in för sent kan överklagandet inte behandlas.
Ange att ni överklagar och vilket beslut eller vilken åtgärd ni
överklagar. Anteckna förrättningens ärendenummer D171016 och
redogör för vad ni anser ska ändras och varför.

Lantmäteriet Lantmäterigatan 2C 801 82 GÄVLE
Telefon växel: 0771 636363 Internet: https://www.lantmäteriet.se

Lantmäteriet
D171016

2020-03-04
Sida 2

Delta i vår kundnöjdhetsundersökning!
Vad tycker du som kund om Lantmäteriet? Berätta för oss genom att
svara på några frågor. Du kan dessutom vara med och tävla om
biobiljetter genom att lämna ett förbättringsförslag. Tack för hjälpen!
Till enkäten: www.lantmateriet.se/kundsvar

Om du har en smarttelefon kan du använda den för att läsa av QRkoden och komma till enkäten.

Sida 1

Underrättelse
om avslutad förrättning
2020-03-04
Ärendenummer

Derome Hus AB
Stålgatan 7
432 32 VARBERG

D171016
Förrättningsassistent

Annelie Wallenö
Ärende

Avstyckning från Brannebol 1:28 samt anslutning enligt 42 a § AL.
Kommun: Nyköping

Förrättningsbeslut
Förrättningshandlingar

Län: Södermanland

Förrättningen har avslutats 3 mars 2020 utan sammanträde.
Kopior av förrättningskarta, beskrivning och protokoll bifogas. Du
kan även ta del av förrättningshandlingar genom att logga in på "mina
fastigheter". E-tjänsten finner du här:
https://enak.etjanster.lantmateriet.se/
Önskar ni ta del av handlingarna per mejl eller post, vänligen
kontakta förrättningsassistent Annelie Wallenö.
Telefon: 0155-206 701, E-post: annelie.walleno@lm.se

Tidpunkt för
registrering

Aktmottagare

Överklagande

Under förutsättning att inget förrättningsbeslut överklagas kommer
resultatet av förrättningen att registreras i fastighetsregistret. Detta
sker tidigast den 3 april 2020.
När ärendet är infört i fastighetsregistret kommer en kopia av de
slutliga förrättningshandlingarna (akten) att skickas till Derome Hus
AB
Den som är missnöjd med Lantmäterimyndighetens beslut eller åtgärd
kan överklaga dessa genom att en skrivelse lämnas eller skickas till:
Lantmäteriet
801 82 GÄVLE
Det går också bra att mejla till registrator@lm.se.
Mark- och miljödomstolen behandlar sedan överklagandet.
Skrivelsen måste ha kommit in till Lantmäterimyndigheten inom fyra
veckor från beslutsdagen, d.v.s. senast den 31 mars 2020. Kommer
skrivelsen in för sent kan överklagandet inte behandlas.
Ange att ni överklagar och vilket beslut eller vilken åtgärd ni
överklagar. Anteckna förrättningens ärendenummer D171016 och
redogör för vad ni anser ska ändras och varför.

Lantmäteriet Lantmäterigatan 2C 801 82 GÄVLE
Telefon växel: 0771 636363 Internet: https://www.lantmäteriet.se

Lantmäteriet
D171016

2020-03-04
Sida 2

Delta i vår kundnöjdhetsundersökning!
Vad tycker du som kund om Lantmäteriet? Berätta för oss genom att
svara på några frågor. Du kan dessutom vara med och tävla om
biobiljetter genom att lämna ett förbättringsförslag. Tack för hjälpen!
Till enkäten: www.lantmateriet.se/kundsvar

Om du har en smarttelefon kan du använda den för att läsa av QRkoden och komma till enkäten.
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Underrättelse
om avslutad förrättning
2020-03-04
Ärendenummer

Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad, Byggenheten
611 83 NYKÖPING

D171016
Förrättningsassistent

Annelie Wallenö
Ärende

Avstyckning från Brannebol 1:28 samt anslutning enligt 42 a § AL.
Kommun: Nyköping

Förrättningsbeslut
Förrättningshandlingar

Län: Södermanland

Förrättningen har avslutats 3 mars 2020 utan sammanträde.
Kopior av förrättningskarta, beskrivning och protokoll bifogas. Du
kan även ta del av förrättningshandlingar genom att logga in på "mina
fastigheter". E-tjänsten finner du här:
https://enak.etjanster.lantmateriet.se/
Önskar ni ta del av handlingarna per mejl eller post, vänligen
kontakta förrättningsassistent Annelie Wallenö.
Telefon: 0155-206 701, E-post: annelie.walleno@lm.se

Tidpunkt för
registrering

Aktmottagare

Överklagande

Under förutsättning att inget förrättningsbeslut överklagas kommer
resultatet av förrättningen att registreras i fastighetsregistret. Detta
sker tidigast den 3 april 2020.
När ärendet är infört i fastighetsregistret kommer en kopia av de
slutliga förrättningshandlingarna (akten) att skickas till Derome Hus
AB
Den som är missnöjd med Lantmäterimyndighetens beslut eller åtgärd
kan överklaga dessa genom att en skrivelse lämnas eller skickas till:
Lantmäteriet
801 82 GÄVLE
Det går också bra att mejla till registrator@lm.se.
Mark- och miljödomstolen behandlar sedan överklagandet.
Skrivelsen måste ha kommit in till Lantmäterimyndigheten inom fyra
veckor från beslutsdagen, d.v.s. senast den 31 mars 2020. Kommer
skrivelsen in för sent kan överklagandet inte behandlas.
Ange att ni överklagar och vilket beslut eller vilken åtgärd ni
överklagar. Anteckna förrättningens ärendenummer D171016 och
redogör för vad ni anser ska ändras och varför.

Lantmäteriet Lantmäterigatan 2C 801 82 GÄVLE
Telefon växel: 0771 636363 Internet: https://www.lantmäteriet.se

Lantmäteriet
D171016

2020-03-04
Sida 2

Delta i vår kundnöjdhetsundersökning!
Vad tycker du som kund om Lantmäteriet? Berätta för oss genom att
svara på några frågor. Du kan dessutom vara med och tävla om
biobiljetter genom att lämna ett förbättringsförslag. Tack för hjälpen!
Till enkäten: www.lantmateriet.se/kundsvar

Om du har en smarttelefon kan du använda den för att läsa av QRkoden och komma till enkäten.

