
KOMMUNSTYRELSEN 

Tid: Måndagen den 12januari 2015, kl. 13.00 

Plats: Sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd 

Kompletterande ärende: 

KALLELSE/ 
FÖREDRAGNINGSLISTA 

Ledamöter kallas 
Ersättare underrättas 

14. Ändrat tidsschema för presentation av rapport om hållbar ekonomi 

Kompletterande handlingar i ärende 4: 

Beslut om förlängning av avtal med Placement 

Kompletterande handlingar i ärende 8: 

Godkännande av forsäljning av kommunens del av fastigheten Ugglekull1 :4, Urshult 

Tingsryd 2015-01-08 

Mikael Jeansson 
Ordförande 

Jörgen Wijk 
sekreterare 

Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontakta kansliavdelningen, 
Torggatan 12, Tingsryd, tfn 0477-44100 



~Tingsryds 
~kommun 

Kommunledningsförvaltningen 
Laila Jeppsson 
0477 44121 
Laila.jeppsson@tingsryd.se 

Hållbar ekonomi 

Förslag till beslut 

T JÄNSTESKRIVELSE 

2015-01-08 

Till Kommunstyrelsen 

Att lämna slutrapport till kommunstyrelsen den 9 februari 2015 

Sammanfattning 

1(1) 

Kommunstyrelsen (KS) beslutade 2014-04-14 att uppdra till kommunchefen att ta 
fram förslag till en hållbar ekonomi. Politisk styrgrupp är kommunstyrelsens arbetsut
skott (KSAU). Slutrapp01t skulle lämnas till kommunstyrelsen under januari 2015. 

Ärendets beredning 
Centrala chefsgruppen (CCG) utgör arbetsgrupp för uppdraget hållbar ekonomi och där 
ingår kommunchefen, bolagens chefer, förvaltningscheferna och kommunledningens 
chefer. Kommunchefen har under hösten lämnar en muntlig beskrivning av arbetets 
förlopp till den politiska styrgruppen. slutlig rapport till styrgruppen har inte kunnat 
göras eftersom nytt KSAU konstitueras på KS den 12/1. 

Laila J eppsson 
Kommunchef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 

Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 oo (vx) 0477 313 oo 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Placement as · Myrteigvegen 3 · 6240 · 0rskog · Norwa y 
post@!placement.no · ph. +47 928 54 190 

NO 989 679 481 · www.placement.no 

Prosjektavtal 

mellan Tingsryds kommun, Box 88, 362 22 Tingsryd, Sverige och Placement AS, Myrteigvegen 
3, 6240 0rskog, Norge 

Bakgrunn 
Utviklingen i naeringslivet i Tingsndds kommun gj0r at en av hovedutfordringene i tiden som 
kommer v ii vcere a skaffe etab lerere, til strekkelig arbe idskraft og kompetanse t il kommunene 
i Tin gsr\:jds kommun. Dette forholdet blir \:jtterligere forsterket gjennom den demografiske 
sammensetningen bia n t innb\:jggerne. Aktivt arbeid med å profilere kommunene i Tingsr \:jds 
kommune som etab lerer- bo- og arbe idsmarked og bis tå kommunene og bedriftene i 
rekru tteringsarbeidet må således vaere en sentraJ oppgave fo r prosj ektet. 
Prosjektet som blir beskrevet legger konkret t il rettefor og gjennomf0rer aktiviteter som 
bidrar t il markedsf0ring av kommunene i Tingsr\:jds kom m une som etablerer, bo- og 
arbeidsmarknad over for spesif ikke målgrupper (fam ili er i Nederl and, Be lgia og T\:jskland), 
samt tilrettel egg ing og oppf0 lging av i nnf i ~,Jttere. 

Projektmål och ramar 
IV1å l att säkra tillgången på entrepre nö rer/företagare och arbetskraft till Tingsr\:jds kommun, 
här ska proj ektet bidra med infl\:jttning av n \:ja familjer. 

Tingsr\:jds kommun betalar 8.333 SEK per må ned för proj ektet. 

Prosjektet gjennomf0res i perioden 1. januar 2015- 30.jun i 2015, med mul ighet for 
forlenge lse. 
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Placement as Myrteigvegen 3 · 6240 · 0rskog · Norway 
post@lplacement.no · ph. +47 928 54 190 

NO 989 679 481 · www.placement.no 

Placement as forplikter seg å: 
• Lage og vedlikeho Ide en nederlandskspråklig presentasjon om kommunen. 

Formidl ing/presentasjon på Placement sin hjemmeside, inklus ive publisering av 
etablerermuligheter, ledige still inger, relevante bo lig- og naeringseiendommer. 
Hjernmesiden har ca. 75 000 bes0kende per mån ed. Bruk av sosia le media som 
Facebook og Twitter, samt et nl,Jhetsbrev som sendes to ganger per måned t il mer enn 
4 500 adresser i Neder land og Belgia. 

• Svare på telefoniske henvendelser og e-post (videresending til prosjektlederen i 
Tingsrl,Jd) i forbindelse med prosjektet. Svaret skal gis innen en rimelig frist som er 5 
arbeidsdager. 

• Arrangere informasjonsdager i Nederland, på l0rdager og s0ndager i april og oktober. 
På disse informasjonsdager får interesserte familier informasjon om diverse aspekter 
ved emigrering til ~lorge og Sverige. Antal! deltakere per dag: me! lom 100 og120. 

• Arrange re individuelle m0ter med relevante familier som 0nsker/vurderer å fll,Jtte t il 
Sverige . Det er prosjektlederen som besternmer hvem som skal inviterestilet 
individuelt m0te. 

• Delta i relevante messer fra blant arbeidsmarkedsetaten i Tl,dskland og Nederland. Det 
er Placement as som besternmer om deltakelsen er relevant eller ikke. 

• Organisere skandinaviske dager, en to dagers m esse (neste er ijanuar 2015) Tingsrl,Jd 
kommune og bedriftene kan delta gratis på disse dagene, men må dekke reise og 
opphold selv. Antal! bes0kende, basert på åtte tidligere skandinaviske dager: me IIom 
2.000 og 2.500. Tingsrl,Jd kommune får en god Sl,Jnlig p lass på m essen, 

• Organisere etablererseminarium i Nederland, en gan g per år. På seminaret inviteres 
organisasjoner og bedrifter fra Sverige, som skal informere deltakerne om hvordan 
man etablerer en bedrift i Sverige, om bedriftsformer, om skatt om regnskap og 
revisjon . l tillegg skal en nederlandsk selvstendig naeringsdrivende i Sverige fortelie 
om erfaringene sine og om kulturforskjeller. Antal! deltakere per seminarium: me IIom 
40 og 60. 

• Ak t iv markedsf0ring av jobb- og etablerermuligheter og rekruttering. 
Markedsf0ringen skjer gjennom internett og aktivitetene som blir beskrevet i denne 
delen av avtalen. 

Aktivitetsnivå og innhold tilpasses etter markedets muligheter og behov. 

Tingsrl,dd/Stordal, B.januar 2015 

Mikael jeanson 
Tingsndds kommun 

Gert Rietman 
Placement AS 
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r.lTingsryds 
\:!;~ kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Garo Lorfalk 
0477-441 13 

garo.lorfalk@tingsryd .se 

2015-01-07 

Kom m unstyreisen 

Försäljning av kommunens del av fastigheterna Tingsryd Ugglekull 1:4 
och Tingsryd Västerbotarp 1:8 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Tingsyrds kommun har genom arv den 14 oktober 2014 erhållit respektive lO% del av 
fastigheterna Tingsryd Ugglekulll:4 och Tingsryd Västerbotarp 1:8. Fastigheternahar 
varit ute till försäljning och då varit föremål för budgivningsförfarande. Slutligt bud för 
båda fastigheterna blev 4 050 000 kr, varav kommunens andel således utgör 405 000 kr. 
Förslag till överlåtelseavtal har upprättats, vari finns en bestämmelse att överlåtelsen är 
villkorad av att kommunstyrelsen i Tingsryds kommun godkänner försäljningen. 

Mot bakgrund av detta föreslås att kommunstyrelsen beslutar att godkänna en försälj
ning av kommunens del av fastigheterna samt uppdra åt kommunstyrelsens ordförande 
att undetieclma överlåtelsehandlingarna. 

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

Att godkänna försäljning av kommunens del av fastigheterna Tingsryd U gglekull l :4 
och Tingsryd Västerbotarp l :8 samt 

Att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att, för kommunens rälming, underteckna 
vederbörliga överlåtelsehandlingar. 

Gara Lorfalk 
Kanslichef 

Bilagor: 
Budgivningsprotokoll 
Överlåtelseavtal 
Depositionsavtal 

Exp. till: 
Ekonomiavdelningen 

1(1) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477-441 00 (vx) 0477-313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 5



BUDGIVNINGSPROTOKOLL 
Fastighet: 

Aktuella bud per: 

Datum Tid 

2014-11-28 12:24 

2014-12-04 12:00 

2.014-12-07 20:30 

2014-12-08 07:59 

2014-12-08 09:03 

Tingsryd Ugglekull1:4, Västerbotarp 1:8 

2015-01-05, kl13:00 

Bud Budgivare Telefon 

280 000 kr Tommy Kilenius 070-666 2117 
Gästgivarvägen 62 
393 64 LINDSDAL 

1200 000 kr Fredrik Franzen 0477-79 90 17 
Ugglekull3 
360 13 URSHULT 

3 200 000 kr Adam Sund 0734-200 700 
Magda Svärdeborg 0702-930 420 
Ekliden 16 
360 13 URSHULT 

3 610 000 kr Benny Andersson 070-554 41 95 
Biblioteksgatan 5 
352 31 VÄXJÖ 

l 000 000 kr Pär avesson +337 88 50 30 50 
4 Rue de Noisy le Glaud 
94360 Bry sur Hame 
Frankrike 

'oa 
Sida 1 av 3 

E-post Villkor/ 
kommentar 

tommy.kilenius@me.com Budet avser endast norra skiftet 
med byggnader. 

franzen.ugglekull@swipnet.se Budet avser endast 
registerfastigheten 
Västerbotorp 1:8. Kan 
eventuellt vara intresserad av 
södra skogsskiftet. 

asund85@gmail.com 

benny@tiami.se Enligt telefonsamtal är Ben ny 
intresserad av endast södra 
skogsskiftet om delad försäljning är 
aktuell. 

povesson@wanadoo.fr 
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2014-12-08 10:44 

2014-12-08 14:30 

2014-12-11 12:43 

2014-12-15 09:30 

2014-12-16 13:56 

2014-12-16 15:52 

2014-12-19 11:17 

Ulf Brogren 

Fastighetsmäklare 

Areal 

Honnörsgatan 26 

2 800 000 kr Karin Franzen 
Sebastian Dahrendorf 
Björstorp 325 
382 97 ÖRSJÖ 

2 300 000 kr Johnny Andersson 
Bergsgatan 7 
576 32 SÄVSJÖ 

500 000 kr Tommy Kilenius 

3 850 000 kr Anders Ingemarsson 
Rörvik Gård 
360 13 URSHULT 

3 900 000 kr Ben ny Andersson 

3 950 000 kr Anders Ingemarsson 

4 050 000 kr Benny Andersson 

Tel 0470-55 29 10 

'\.fP 
Sida 2 av 3 

0481-77 90 08 karin.franzen@utredarna.se 
0481-77 90 07 

070-32 43 439 

Budet avser norra skiftet med 
undantag av registerfastigheten 
Västerbotarp 1:8 

0477-210 54 rorvikgard @gm a il.com 
070-245 45 33 

~C)Q 
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Säljare 

Köpare 

Fastighet 

KÖPEKONTRAKT 

Hembygdsföreningen Gamla Urshult (829500-8281) 
C/o Gunnar Andersson 
Björkvägen 9 
360 13 URSHULT 

Läkare utan gränser (802017-2360) 
Box 47021 
100 74 STOCKHOLM 

Vemboö Bygdegård Förening (729500·4274) 
Sånnahult Lillegård 6 
360 13 URSHULT 

Tingsryds Pastorat (252003-8734) 
Kyrkogatan l 
362 30 TINGSRYD 

Tingsryd Kommun (212000-0621) 
aox 88 
362 22 TINGSRYD 

i det följande tillsammans benämnda Säljaren. 

Ben ny Andersson 
Biblioteksgatan 5 
352 31 VÄXJÖ 

Camilla Andersson 
Klasamåla Västergård 8 
360 13 URSHULT 

i det följande tillsammans benämnda Köparen. 

4/10 

3/10 

1/10 

1/10 

1/10 

1/2 

1/2 

Säljaren överlåter och försäljer härmed till Köparen på nedan angivna villkor 
fastigheterna Tingsryd Ugglekull1:4 och Tingsryd Västerbotarp 1:8, i det 
följande tillsammans benämnda Fastigheten. 

KÖpekontrakt Tingsryd Ugglekull1:4 och Tingsryd Västerbotarp 1:8 Sida 1 av 12 
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Tillträdesdag 

Köpeskilling 

Köpeskillingens 
erläggande 

Likvidavräkning 

Lånevillkor 

Faran för 
fastighetcm 

Inteckningar 

Servitut och 
nyttjanderätter 
mm 

Tillträde till Fastigheten skall ske 2015-03-02, i det följande benämnd 

Tillträdesdagen, allt urider förutsättning att köpeskillingen erläggs enligt 
villkoren i detta kontrakt. 

l det fall kommunstyrelsen i Tingsryd s kommun ej fattat lagakraftvunnet beslut 
att godkänna försäljning och/eller beslut om beviljat förvärvstillstånd ej 
meddelats till ovan angiven tillträdesdag skall Fastigheten istället tillträdas 
senast 15 dagar efter den dag d~ b§de kommunstyrelsens beslut att godkänna 
försäljningen vunnit Jaga kraft och förvärvstillständ beviljats. 

Parterna är ense om att äganderätten övergår på Köparen först på 
tillträdesdagen. 

Den överenskomna köpeskillingen är 
FVRAMIUONERFEMTIOTUSEN(4 050 000) kronor 

Köpeskillingen skall erläggas enligt följande 

Handpenning, inbetalas till klientmedels
konto Sparbanken Eken kontonr 
8006-9 3 123 454-5, vid köparens undertecknande 
av detta kontrakt 

Kontant senast Tillträdesdagen 

SUMMA 

405 000 kr 

3 645 000 kr 

4050000 kr 

Erläggs ej köpeskillingen enligt kontraktsvillkoren utgår dröjsmålsränta enligt 
räntelagen. 

Likvidavräkning skall upprättas perTillträdesdagen. 

Detta köp är ej villkorat av att Köparen skall överta eller få nya lån. 

Säljaren står faran för att Fastigheten skadas fram till klll.OO på 
Tillträdesdagen. Därefter står Köparen faran för att Fastigheten skadas eller på 
annat sätt försämras. Detta gäller även om Fastigheten ej tillträtts på grund av 
Köparens dröjsmål. 

Det åligger Säljaren att hålla Fastigheten försäkrad fram till och med 
Tillträdesdagen, enligt bifogat försäkringsbevis, Bilaga 1. 

Säljaren garanterar att Fastigheten på Tillträdesdagen ej är intecknad till ett 
högre belopp än 339 500 kr, enligt bifogade utdrag ur fastighetsregistret, 
Bilaga 2 och 3. 

Inskrivningar och rättigheter som berör Fastigheten framgår av bifogade 
utdrag ur fastighetsdata~,Jtdrag, Bilaga 2 och 3. 

Ej inskrivna rättigheter som berör fastigheten: 

Avtal om upplåtelse av jakt, Bilaga 4. 

Köpekontrakt Tingsryd Ugglekulll:4 och Tingsryd Västerbotarp 1:8 Sida 2 av 12 
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Samfälligheter, 

Andel i ekonomisk 
Förening 

stödrätter 

Pumpanläggning 

Fördelning av 
utgifter och 
inkomster 

Avtal om kommunikationsledning i mark, Bilaga 5. 

Inför detta kontrakts undertecknande kommer ett servitutsavtal avseende 
utrymme för pumpanläggning och vattenledning att tecknas och inskrivas av 
säljaren till förmån för fastigheterna Tingsryd Ugglekull1:3, 1:5, 1:6 samt 
Tingsryd Västerbotarp 1:17. Servitutsavtalet framgår av Bliaga 6. 

Gårdarna i byn har haft sina båtarvid stranden. Servituts- eller hävdrätt kan 
föreligga. Köparen har låtit informera sig i frågan och förbinder sig att inte rikta 
några anspråk mot Säljaren med anledning av saken. 

Säljaren garanterar att Fastigheten ej belastas av oinskrlvna rättigheter 
inklusive nyttjanderätter utöver vad som framgår av detta köpekontrakt. 

Fastigheten har del i följande samfälligheter, gemensamhetsanläggningar: 
Tingsryd Ugglekull FS:l, Tingsryd Västerbotarp F$:2, FS:G 

Säljarens andel och Insatskapital i Wemboönets ekonomiska förening, 
769621-5651, avseende fibernät, överlåtes genom detta avtal till Köparen, 
utan ersättning. 

Det följer ej några stödrätter för Gårdstöd l denna överlåtelse. 

Med fastigheten följer, utan ersättning, 2/9 ägarand el i den pumpanläggning 
och vattenledning för sjövatten för vilken servitut tecknats enligt ovan. 
Köparen övertar genom detta kontrakt Säljarens samtliga rättigheter och 
skyldigheter vad gäller den gemensamma anläggningen. 

Med undantag för vad som särskilt framgår av detta kontrakt skall 
Säljaren betala skatter, räntor och andra periodiska utgifter för 
Fastigheten av vad slag de vara må, om de avser tiden före Tillträdesdagen. 
Från och med Tillträdesdagen övergår betalningsskyldigheten på Köparen. 
Samma fördelning gäller också för Fastighetens inkomster, dock skall Säljaren 
ensam uppbära ersättningen för upplåtelsen av jakten till och med 2015-06-30. 

Fr.o.m. tillträdesdagen skall fördelning ske av den kommunala 
fastighetsavgiften. Fastighetsavgiften beräknas per kalenderår och skall betalas 
av den som äger Fastigheten vid årets ingång. Således skall Köparen till 
Säljaren på Tillträdesdagen erlägga den del av fastighetsavgiften som avser 
tiden från Tillträdesdagen till 2015·12-31. 

Med köpet förenade lagfarts- och inteckningskostnader betalas av Köparen. 

Energideklaration Säljaren skall enligt 6 §lag om energideklaration för byggnader se till att det 
finns en energideklaration för byggnaden som vid försäljningstidpunkten inte 
är äldre än tio år. Säljaren har upplyst om att någon sådan energideklaration 
inte finns. 

Köparen rätt att inom 6 månader efter tillträdet I§ta upprätta en 
energideklaration p§ Säljarens bekostnad. 

Köpekontrakt Tingsryd Ugglekulll:4 och Tingsryd Västerbotarp 1:8 Sida 3 av 12 
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Städningm m 

Köpebrev 

Handlingar 

Pantförskrivning 

Fastighetens 
skick m m 

Skog 

Fastigheten, såväl byggnader som mark, överlåtes utan ytterligare städning. 
Säljaren skall senast på Tillträdesdagen bortforsla lös egendom som inte ingår i 
köpet. På Tillträdesdagen kvarvarande lös egendom tillhörig säljaren, följer 
fastigheten utan ersättning till Säljaren. Härvid förtydligas att befintliga 
jakttorn tillhör jaktlaget och ej följer fastigheten. 

Sedan köpeskillingen blivit i sin helhet betald enligt detta kontrakt skall 
parterna på Tillträdesdagen upprätta köpebrev, likvidavräkning samt övriga 
handlingar som är nödvändiga för att Köparen skall få full lagfart. 

Säljaren skall på Tillträdesdagen överlämna fysiska pantbrev till Köparen samt 
hålla datapantbrev tillgängliga för Köparen. Om så ej sker har Köparen rätt att, 
tills pantbreven överlämnats alternativt tillgängliggjorts, innehålla vad som på 
grund av pantbreven kan komma att utgå ur Fastigheten. Köparen har även 
rätt att innehålla vad som kan komma att utgå ur Fastigheten på grund av att 
Säljaren pantsatt överhypotek. 

Säljaren skall vidare till Köparen överlämna aktuellt utdrag ur 
fastighetsregistret, skogsbruksplan, samtliga kontrakt, och andra hanl:]lingar 
röraride Fastigheten, vilka innehas av Säljaren och som är av betydelse för 
Köparen som ägare av Fastigheten. 

Säljaren förbinder sig att, i samband med köpeskillingens erläggande, i det fall 
långivaren så önskar, biträda Köparens pantförskrivning av pantbrev avseende 
Fastigheten innan Köparen erhållit lagfart. 

Fastigheten överlåts l det skick den befinner sig i på kontraktsdagen om 
inte annat särskilt anges i detta köpekontrakt. 

Köparen har tagit del av försäljningsprospekt för fastigheten. Köpare och 
Säljare är informerade om sin undersöknings- respektive upplysningsplikt. 

Köparen har beretts tillfälle att före köpet att på egen hand och genom konsult 
noga undersöka Fastigheten med byggnader och skog och ha r därigenom 
skaffat sig kännedom i det skick och tillstånd vari grund, stomme, tak, fasad, 
elsysteni, ledningar, gränser, a reat virkesförråd mm befinner sig. Köparen är 
medveten om att byggnaderna kan vara behäftade med fel och brister som 
beror på ålder, byggnadssätt, underhåll och användning. 

Köparen är medveten om att skogsbruksplanens areal ej överensstämmer med 
i fastighetsregistret angiven areal. 

Köparen är väl medveten om att uppgifter som lämnats om skogstillståndet på 
Fastighetenärframtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod. 
Uppgifterna är endast ungefärliga och innefattar inte någon garanti. Köparen 
förklarar härmed att han på egen hand före köpet har inhämtat de uppgifter 
om Fastigheten vilka ligger till grund för hans beslut om köp av Fastigheten. 

Säljaren garanterar att det Inte finns några upplåtna avverkningsrätter på 
Fastigheten. Säljaren och Köparen förbinder sig att inte avverka skog eller 
upplåta avverkningsrätter på Fastigheten från dagen för undertecknandet av 
detta kontrakt och fram till Tillträdesdagen. 

Köpekontrakt Tingsryd Ugglekull1:4 och Tingsryd Västerbotarp 1:8 Sida 4 av 12 
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Friskrivning 

Förvärvstillstånd 

Villkor 

Deposition 

Återgång 

Köparen avstår från sin rätt att kräva nedsättning av köpeskillingen1 

skadestånd eller hävning av köpet på grund av fel eller brist i Fastigheten. 

Köparen är medveten om att detta innebär slutgiltig reglering av parternas 
mellanhavanden i denna del. 

Köparen skall söka förvärvstillstånd hos Länsstyrelsen i Kronobergs län inom 10 
dagar från kontraktsdagen och svarar fördärrned förenad avgift. Skulle 
Köparen ej beviljats lagakraftvunnet tillstånd senast 2015-05-01 har Säljaren 
rätt att begära köpets återgång utan något som helst skadestånd från 
någondera parten. Begäran om återgång skall framställas skriftligen till 
Köparen senast 2015-05-10 med kännedomskopia till ansvarig 
fastighetsmäklare. Sådan förklaring skall av Köparen anses vara mottagen den 
tredje dagen efter det att underrättelsen avsänts med rekommenderat brev 
under Köparens adress enligt detta kontrakt. 

Efter återgång enligt denna paragraf skall erlagd handpenning jämte ränta i sin 
helhet omgående återbetalas till Köparen. Ränta utgår motsvarande den som 
gäller på ovan angivet klientmedelskonto där handpenningen deponerats. 
Återgång skall även ske i det fall att kontraktet blir ogiltigt på grund av att 
lagakraftvunnet beslut att ej bevilja förvärvstillstånd föreligger. 

Detta kontrakt är villkorat av att kommunstyrelsen i Tingsryds kommun fattar 
lagakraftvunnet beslut att godkänna försäljningen. För det fall det ej föreligger 
laga kraftvunnet beslut senast 2015-05-01 äger Köparen rätt att begära köpets 
återgång, se nedan under" Återgång". 

l avvaktan på att ovanstående villkor uppfylls är parterna överens om att 
deponera handpenningen hos fastighetsmäklaren. Särskilt avtal om deposition 
av handpenningen på klientmedelskonto har träffats mellan Säljaren och 
KÖparen.lnsättningskvitto gäller som Köparens kvittens på betald 
handpenning. 

l det fall det ej föreligger lagakraftvr,Jnnet beslut från Tingsryds kommun att 
godkänna försäljningen senast 2015-05~01 har Köparen rätt att begära köpets 
återgång utan något som helst skadestånd från någondera parten. Begäran om 
återgång skall framställas skriftligen till Säljaren senast 2015-05-10 med 
kännedomskopia till ansvarig fastighetsmäklare. 
Sådan förklaring skall av Köparen anses vara mottagen den tredje dagen efter 
det att underrättelsen avsänts med rekommenderat brev under Köparens 
adress enligt detta kontrakt. 

Efter återgång enligt denna paragraf skall erlagd handpenning jämte ränta i sin 
helhet omgående återbetalas till Köparen. Ränta utgår motsvarande den som 
gäller på ovan angivet klientmedelskonto där handpenningen deponerats. 
Återgång skall även ske i det fall att kontraktet blir ogiltigt på grund av att 
lagakraftvunnet beslut att ej godkänna försäljningen föreligger. 
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Rådighets
Inskränkningar 
mm 

skadestånd m m 

Utväxling av 
Kontrakt 

Inom fastigheten finns enligt Riksantikvarieämbetets databas fem fornminnen i 
form av fyra områden med sk fossil åker samt ett röse. Vidare finns en 
kulturhistorisk lämning i form av grav. 

Enligt skogsstyrelsens databas finns en nyckelbiotop. 

Registerfastigheten Tingsryd Västerbotarp berörs av riksintresse 
ängsfruktodling. 

Säljaren garanterar att några ålägganden från myndighet domstol eller 
liknande, som på något satt begränsar Köparens möjlighet att råda över 
Fastigheten, inte föreligger/ litöver vad som särskilt anges i detta kontrakt 
inklusive bilagor. 

Säljaren garanterar även att det per denna dag inte finns några till betalning 
förfallna debiterade eller behörigen beslutade kostnader eller avgifter, som 
ägaren av Fastigheten skall betala, såsom för fastighetsbildning, 
gemensamhetsanläggning eller samfällighet. 

Köparen har beretts tillfälle att själv vidtaga erforderliga åtgärder för att 
underrätta sig om eventuella vindkraftsprojekt i Fastighetens närområde samt 
för Fastigheten gällande strandskydds-, plan- och bygglovsbestämmelser. 

Skulle Köparen eller Säljaren ej fullborda sina åtaganden enligt detta avtal, 
äger motparten rätt till skälig ersättning. 

Skulle åsidosatt åtagande vara av väsentlig betydelse för part har denne 
dessutom rätt att häva köpet. Omedelbar hävningsrätt föreligger dock inte om 
motparten är privatperson och kan hänvisa till sådana extraordinära 
omständigheter som han inte kan råda över. 

Vid Köparens kontraktsbrott skall Säljarens ersättning i första hand regleras ur 
erlagd handpenning. Kan Säljaren visa att skadan överstiger handpenningen, är 
Köparen skyldig att omgående erlägga mellanskillnaden. 

Säljaren och Köparen är införstådda med att Säljaren har att erlägga full 
mäklarprovision, även om hävning sker enligt denna paragraf, och att 
provisionskostnaden vid Köparens kontraktsbrott ingår i det skadestånd 
Köparen blir skyldig att erlägga till Säljaren. 

Detta kontrakt är upprattat i tre likalydande exemplar, varav Säljare och 
Köpare tagit var sitt. Det tredje är arkivexemplar och tillhör 
fastighetsmäklaren. 
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Ort och datum 

Säljarens 
underskrift 

Bevittning av 
underskrift 

För Hembygdsföreningen Gamla Urshult 

Namnteckning Namnteckning 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Personnummer Personnummer 

Ovanstående säljares egenhändiga namnteckningar bevittnas härmed: 

Namnunderskrift Namnunderskrift 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

KöpekontraktTingsryd Ugglekull1:4 och Tingsryd Västerbotorp 1:8 sida 1 av 12 
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Ort och datum 

Säljarens 
underskrift 

För Läkare utan gränser 

Namnteckning 

Namnförtydligande 

Personnummer 

Namnteckning 

Namnförtydligande 

Personnummer 

Bevittning av 
underskrift 

Ovanstående säljares egenhändiga namnteckningar bevittnas härmed: 

Namnunderskrift Namnunderskrift 

Namnförtydligande Namnförtydligande 
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Ort och datum 

Säljarens 
underskrift 

För Vemboö Bygdegårdsförening 

Namnteckning 

Namnförtydligande 

Personnummer 

Namnteckning 

Namnförtydligande 

Personnummer 

Bevittning av 
underskrift 

Ovanstående säljares egenhändiga namnteckningar bevittnas härmed: 

Namnunderskrift Namnunderskrift 

Namnförtydligande Namnförtydligande 
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Ort och datum 

Säljarens 
underskrift 

För Tingsryds Pastorat 

Namnteckning 

Namnförtydligande 

Personnummer 

Namnteckning 

Namnförtydliga n de 

Personnummer 

Bevittning av 
underskrift 

Ovanstående säljares egenhändiga namnteckningar bevittnas härmed: 

Namnunderskrift Namnunderskrift 

Namnförtydligande Namnförtydligande 
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Ort och datum 

Säljarens 
underskrift 

För Tingsryds kommun 

Namnteckning 

Namnförtydligande 

Personnummer 

Namntl;!ckning 

Namnförtydligande 

Personnummer 

Bevittning av 
underskrift 

Ovanstående säljares egenhändiga namnteckningar bevittnas härmed: 

Namnunderskrift Namnunderskrift 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Köpekontrakt Tingsryd Ugglel<ulll:4 och llngsryd Västerbotorp 1:8 Sida 11 av 12 
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Ort och datum 

Köparens 
Underskrift 

Benny Andersson Camilla Andersson 

Bevittning av 
underskrift 

Ovanstående köpares egenhändiga namnteckning bevittnas härmed: 

Namnunderskrift Namnunderskrift 

Namnförtydligande Namnförtydligande 
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III ~änsförsäkring 
&l Kronoberg 

Bank & Försäkring 

Box 1503 
351 15 Växjö 

Brandfdrsäkringsbevis 
Försäkringsnummer: 321063* 12 
Försäkringsställ e: Ugglekuii l :4 

Försäkringstagare 

Gustafsson, Dödsbo Erik 
Ugglekulll 
360 13 Urshult 

Förs.objekt 
Bostadshus 
LADUGÅRD 
GÖDSELSKJUL 
GARAGE 
KÄLLARE 
VAGNBOD 

Belopp 
Fullvärde 

774.000 
98.000 

168.000 
281.000 
166.000 

SkogsMax Skogsf6rsäkring, areal = 34 ha 

Försäkringsur 
321063*12 

Brogen Ulf 

999 99 

Detta bevis utgör inget hinder för att fOrsäkringen kan 
ändras eller annulleras. 

Med vänlig hälsning 

Länsförsäkring Kronoberg 
Distriktschef Lantbruk 

Kjell Petersson 
Telefon 0470-72 00 26 
E-post kjell.petersson@LFkronoberg.se 

Länsforsäkring Kronoberg 
Postadress 
Box 1503 

351 15 Växjö 

www:ltkronoberg.se 

Besök Telefon 
Kronobergsgatan lO 0470-72 00 00 

Fax 
0470·217 14 

E·post info@lfkronoberg.se 

Bankgiro 
5516-3604 

Plusgiro 
95 14 04-3 

Orgnr 
529501-7189 

F·skattebevis finns 

1. 
Utskriftsdatum 
2015-01-02 
Sid l (l) 

styrelsens säte 
Växjö 
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LANTMÄTERIET 

Fastighet 

Beteckning 

Tingsryd Ugglekull1:4 

Nyckel: 070029998 

Senaste ändringen 

i allmänna delen 

1997-04-02 

Kan ingå i glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen (SFS 1979:230). 

Församling 

Urshult 

Adress 

Adress 

Ugglekulll 

360 13 Urshult 

Areal 

Område 

Totalt 

Läge, karta 

Totalareal 

319324 kvm 

Senaste ändringen i 
inskrivningsdelen 

2014-11-2715:02 

Dära\' landareal 

319324kvm 

Område 

1 

2 

N, E (5WEREF 99 TM) 

6269566.9 487190.9 

N, E {SWEREF 9915 00) 

6272075.7 137185.8 

6268812.5 487907.0 

Lagfart 

Ägare 

829500-8281 

Hembygdsföreningen Gamla Urshult 

stationsvägen 5 

360 13 Urshult 

Arv: 2014-10-14 

Gäller fastigheterna: 

Andel 

2/5 

Tingsryd Ugglekull1:4T:ingsryd Västerbotorp 1:8 

ÖVerlåten från akt: 75/275 

802017-2360 

Läkare Utan Gränser 

Box47021 

100 74 Stockholm 

Arv: 2014-10-14 

Gäller fastigheterna: 

3/10 

Tingsry<i Ugglekull1:4Tingsryd Västerbötorp 1:8 

6271321.0 137902.2 

Inskrivningsdag 

2014-11~17 

2014-11-17 

Allmän fastighetsinformation 

29 Dece1:nber 2014 

Aktualitetsdat11m i 

inskrivningsdelen 

2014-12-23 

Därav vattenareal 

Registerkarta 

Tingsryd 

Tingsryd 

Akt 

D-2014-00473705:1 

D-2014-00473705:2 
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LANTMÄTERIET 

Ägare 

ÖVerl~ten från akt: 75/275 

729500-4274 

Wemboö Bygdegård Förening 

C/0 Sören Sånnek 

Sånnahult Lillegård 6 

360 13 Urshult 

Arv: 2014-10-14 

Gäller fastigheterna: 

Andel 

1/10 

Tingsryd tigglekull 1:4Tingsryd Västerbotoi:p 1:8 

Överlåten från akt: 75/275 

252003-8734 

Tingsryds pastorat 

Kyrkogatan l 

362 30Tingsryd 

Arv: 2014-10-14 

Gäller fastigheterna: 

1/10 

Tingsryd Ugglekull1:4Tingstyd Västerbotorp 1:8 

Överlåten från akt: 75/275 

212000-0621 

Tingsryds Kommun 

Box88 

362 22 Tingsryd 

Arv: 2014-10-14 

Gäller fastigheterna: 

1/10 

Tingsryd Dgglekull1:4Tingsryd Västerbotarp 1:8 

Överlåten från akt: 75/275 

Tidigare lagfarna ägare 

Tidig<lt'e ägare 

Gustafsson, Erik Åke 

adress saknas 

Köp: 1975-01-02 Andel: 1/1 

ÖVerlåten andel: 1/1 Förvärvad av 

Inskrivningsdag 

2014-11·17 

2014-11-17 

2014-11-17 

Inskrivningsdag 

1975-02-19 

Allmän fastighetsinformation 

29 December 2014 

Akt 

D-2014-00413705:3 

D-2014-00473705:4 

D-2014-00473705:5 

Akt 

75/275 

akt: D-2014-00473705:1 D-2014-00473705:2 D-2014~00473705:3 D-2014-00473705:4 D-2014-00473705:5 

Fastighetsägandeförändringar 

Inskrivningsdag Förvärvad Akt Förvärvad av Överlåten Överlåt~n 
andel andel fra n 

2014-11-17 2/5 D-2014-00473705:1 D-2014-00473.705:1 1(1 75/275 

3/10 D-2014-00473705:2 D-201400473705:2 
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LANTMÅTERIET Allmlln faslighetsiriformation 

29 December 2014 

Inskrivningsdag Förvärvad 
andel 

Akt Förvärvad av Överlåten 
andel 

Överlåten 
från 

1/10 

1/10 

1/10 

1975-02-19 1/1 

Inteckningar 

Totalt antal inteckningar: 6 

Totalt belopp: 339.500 SEK 
Nr Belopp 

l 174.000 SEK 

2 7.500SEK 

3 30.000SEK 

4 28.000SEK 

5 20.000SEK 

6 80.000SEK 

D-2014-00473705:3 

D-2014-00473705:4 

D-2014·00473705:5 

D-2014-00473705:3 

D-2014-00473705:4 

D-2014-00473705:5 

75/275 

Belastar: Tingsryd Ugglekull1:4 

Tingsryd Västerbotorp 1:8 

Belastar: Tingsryd Ugglekvll1:4 

Tingsryd Västerbotorp 1:8 

Belastar: Tingsryd Ugglekull1:4 

Tingsryd Västerb()torp 1:8 

Belastar: Tingsryd Ugglekull1:4 

Tingsryd Västerbotorp l :8 

Belastar: Tingsryd Ugglekull1:4 

Tingsryd Västerbotorp 1:8 

Belastar: Tingsryd Ugglekull1:4 

Tingsryd Västerbotorp 1:8 

75/275 

Inskrivningsdag 

1981-06-24 

1981-06-24 

1981~06-24 

1984-04-11 

199~-03-25 

1992-03-25 

Avtalsrättigheter och Anteckningar 

Fastighet!)n besväras ej av sökt eller beviljad avtalsrättighet eller anteckning. 

Rättigheter 

Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig 

Planer, bestämmelser och fornlämningar 

Fornlämningar 

Fornläqming 

Datum 

Registrerad: 2006-11-05 

Akt 

81/4230 

81/4231 

81/4232 

84/3678 

92/2135 

92/2136 

Akt 

0764:0301:0001 
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LANTMÄTERIET 

Fornlänming 

Fornlänming 

Fornlämning 

Fornlämning 

Läge, karta 

Fornlämning 

0764:0301:0001 

0764:0302:0001 

0764:0310:0001 

0764:0312:0001 

0764:0314:0001 

Taxeringsuppgifter 

Taxeringsenhet 

Lantbruksenhet, bebyggd (120) 227780-5 

Registrerad: 2006-11-05 

Registrerad: 2006-11-05 

Registrerad: 2006-11-05 

Registrerad: 2006-11-05 

N, E (SWEREF 99 Tl>1) 

6269982.4 487225.1 

6269233.0 488359.5 

6269498.2 487195.8 

6268811.0 487575.8 

6268845.0 487747.3 

Omfattar hel registerfastighet och ingår i en samtaxering 

Taxeringsvärde 

3.193.000 SEK 

Samtaxering för registerenhet 

Tingsryd Ugglekull1:4 

Tingsryd Västerbotorp 1:8 

Taxerad ägare 

Gustafsson, Erik Åke 

adress saknas 

Andel 

1/1 

Allmiin faslighetsinformation 

29 December 2014 

N, E (SWEREF 99 15 00) 

6272491.4 137220.0 

6271741.7 138354.8 

6272007.0 137190.7 

6271319.5 137570.8 

6271353.5 137742.4 

Juridisk form 

Fysisk person 

10076403010001 

0764:0302:0001 

10076403020001 

0764:0310:0001 

10076403100001 

0764:0312:0001 

10076403120001 

0764:0314:0001 

10076403140001 

Uppgiftsår 

2013 

A n d e l gemensamhetsanläggningar och samfällighe 

Samfälligheter 

Tingsryd Ugglekull fs:l 
Tingsryd Västerbotorp fs:6 

Arunärkning: Ryttaretorpet (Akt 07-URS-212) 

Samtliga marksamfälligheter inom trakten ugglekull utplånade (Akt 0763-96/10) 

sida 4 av Ii 
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LANTMÄTERIET 

Sk a t t e t a l 

skattetal 

1/8 

Åtgärd 

Fastighetsrättsliga åtgärder 

Laga skifte C 

Fastighetsreglering 

Ursprung 

Tingsryd Ugglekull1:1 

skattetyp 

Mantal 

Tidigare beteckning 

Beteckning 

G-Urshult Ugglekull1:4 

Datum 

1835-02-10 

1996-02-16 

Omregistreringsdatum 
1994-11-30 

Allmän fastighetsinformation 

2.9 December 2014 

Akt 

07-URS-212 

0763-96/10 

Akt 
0780-94/64 

sida 5 av 6 
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LANTMÅTERIET 

Ajourförande myndighet 

Lantmäterimyndighet 

Lantmäteriet 

Box242 

35105 Växjö 

Allmän la$ tighetsinformation 

29 December 2014 

Telefon 

0771-63 63 63 

Aj o u r f ö r a n d e f a s t i g h e t s i n s k r i v n i n g s k o n t o r, o m r å d e 

Fastighetsinskrivningskontor (Eksjö) 

Lantmäteriet Fastighetsinskrivning 

Box40 

57521 Eksjö 

Besöksadress 

Kaserngatan 28 

57521 Eksjö 

Övrig info Telefon 

Besökstid kl: 09:00·12:00 0771-63 63 63 

Lunchstängt: 12:00-13:.00 Fax: 0381-66 26 71 

E-post: fastighetsinskrivning.eksjo@lm.se 

sida 6 av 6 
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LANTMÄTERIET 

Fastighet 

Beteckning 

Tingstyd Västerbotorp 1:8 
Nyckel: 070031270 

Senaste ändringert 
i allmänna delen 

1997-04-02 

Kan ingå i glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen (SFS 1979:230). 

Församling 
Urshult 

Areal 

Område 

Totalt 

Totalareal 

78665 kvm 

Senaste ändringen i 
inskrivningsdelen 

2014-11-2715:02 

Därav landareal 

7 8665 h-vm 

Allmän fastighetslnfonnation 

29 D(X;crnber 2014 

Aktualitetsdatum i 
inskrivningsdelen 

2014-12-23 

Därav vattenareal 

Läge, karta 

Område 

1 

N, E (SIVEREF 99 TM) 

6269177.2 487195.5 

N, E (SWEREF 99 15 00} 

6271685.9 137190.4 

Registerkarta 

Tingsryd 

Lagfart 

Ägare 

212000-0621 
Tingsryds Kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

Arv: 2014-10-14 
Gäller fastigheterna: 

.Andel 

1/10 

Tingsryd Ugglekull1:4Tingsryd Västerbotorp 1:8 

Överlåten från akt: 75/275 

829500-8281 
Hembygdsföreningen Gamla Urshult 

Stationsvägen 5 
360 13 Urshult 

Arv: 2014-10-14 
Gäller fastigheterna: 

2/5 

Tingsryd Ugglekull1:4Tingsryd Västerbotorp 1:8 

ÖVerlåten från akt: 75/275 

802017-2360 
Läkare Utan Gränser 
Box 47021 

100 74 Stockholm 

Arv: 2014-10-14 
Gäller fastigheterna: 

3/10 

Inskrivningsdag Akt 

2014-11-17 D-2014-00473705:10 

2014-11-17 D-2014-00473705:6 

2014-11-17 D-2014-00473705:7 
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LANTMÄTERIET 

Ågate Andel 
Tingsryd Ugglekull1:4Tingsryd Västerbotorp 1:8 

ÖVerlåten från akt: 75/275 

729500-4274 
Wemboö Bygdegård Förening 

C/0 Sören Sånnek 

Sånnahult Lillegård 6 

360 13 Urshult 

Arv: 2014·10-14 
Gäller fastigheterna: 

1/10 

Tingsryd Ugglekull 1:4Tfugsryd Västerbotorp 1:8 

ÖVerlåten från akt: 75/275 

252003-8734 
Tingsryds pastorat 

Kyrkogatan l 
362 30 Tingsryd 

Arv: 2014-10-14 
Gäller fastigheterna: 

1/10 

Tingsryd Ugglekull 1:4Tingsryd Västerbotorp 1:8 

ÖVerlåten från akt: 75/275 

Tidigare lagfarna ägare 

Tidigare ägare 

Gustafsson, Erik Åke 

adress saknas 

Köp: 1975-01-02 Andel: 1/1 

ÖVerlåten andel: 1/1 Förvärvad av 

Inskrivningsdag 

2014-11~17 

2014-11-17 

Inskrivningsdag 

1975-02-19 

Allmi!n fastighetsinformation 

29 De<cember 2014 

Akt 

D-2014-00473705:8 

D-20i4-00473705:9 

Akt 

75/275 

akt: D-2014-00473705:10 D-2014-00473705:6 D-2014.00473705:7 D-2014.00473705:8 D-2014-00473705;9 

Fastig h et säg a n d e f ö r ä n d r i n g a r 

Inskrivningsdag Fön•ärvjld 
andel 

2014-11-17 

1975-02-19 

Inteckningar 

1/10 

2/5 
3/10 
1/10 
1/10 

1/1 

Totalt antal inteckningar: 6 

Akt 

D-2014.00473705:10 
D-2014-00473705:6 
D-2014-00473705:7 
D-2014-00473705:8 
D-2014.00473705:9 

75/275 

Förvärvad av Överlåten Överlåt~ 
andel fr 

D-2014-00413705:10 1/1 75/275 
D-2014-00473705:6 
D-2014-00473705:7 
D~2014-00473705:8 

D-2014-00473705:9 

75/275 
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LANTMÄTERIET Allmlln fastighetsinformation 

29 December 2014 

Totalt belopp: 339.500 SEK 

Nr Belopp 

1 174.000 SEK 

Inskrivningsdag 

1981-06-24 

Akt 

81/4230 

2 7.500SEK 

3 30.000SEK 

4 28.000SEK 

5 20.000SEK 

6 80.000SEK 

Belastar: Tingsryd Ugglekull1:4 

Tingsryd Västerbotarp l :8 

Belastar: Tingsryd Ugglekull1:4 

Tingsryd Västerbotorp 1:8 

Belast\lr: Tingsryd Ugglekull1:4 

Tingsryd Västerbotarp 1:8 

Belastar: Tingsryd Ugglekull1:4 

Tingsryd Västerbotorp 1:8 

Belastar: Tingsryd Ugglekull1:4 

Tingsryd Västerbotarp 1:8 

Belastar: Tingsryd Ugglekull1:4 

Tingsryd Västerbotarp 1:8 

Avtalsrättigheter och Anteckningar 

Fastigheten besväras ej av sökt eller beviljad avtalsrättighet eller anteckning. 

Rättigheter 

Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig 

Planer, bestämmelser och fornlämningar 

Fornlämningar 

Fornlämning 

Fornlänming 

Läge, karta 

Fomlämning 

0764:0309:0001 

0764:0310:0001 

Datum 

Registrerad: 2006-11-05 

Registrerad: 2006-11-05 

N, E (SWEREF 99 Tt-1) 

6269508.7 486980.8 

6269498.2 487195.8 

1981-06-24 

1981-06-24 

1984-04-11 

1992-03-25 

N, E (S\VEREF 99 15 00) 

6272017.5 136975.6 

6272007.0 137190.7 

81/4231 

81/4232 

84/3678 

92/2135 

92/2136 

Akt 

0764:0309:0001 

10076403090001 

0764:0310:0001 

10076403100001 

sida 3 av 6 
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LANTMÄTERIET 

Taxeringsuppgifter 

Taxeringsenhet 

Lantbruksenhet, bebyggd (120) 227780-5 

Omfattar hel registerfastighet och ingår i en Samtaxering 

Taxeringsvärde 

3.193.000 SEK 

Samtaxering för registerenhet 

Tingsryd Ugglekull1:4 

Tingsryd Västerbotarp 1:8 

Taxerad ägare 

Gustafsson, Erik Åke 

adress saknas 

Andel 

1/1 

Allmän faslighetsinformation 

29 December 2014 

J uridisk form 

Fysisk person 

Uppgiftsår 

2013 

A n d e l gemensamhetsanläggningar och samfällighE 

Samfällighetsutredning ej verkställd, redovisningen av fastighets andel i samfällighet kan vara ofullständig 

Samfälligheter 

Tingsryd Västerbotarp fs:2, fs:6 

Skattetal 

skattetal 

1/32 

At gärd 

Fastighetsrättsliga åtgärder 

Ägostyckning AB 

Fastighetsreglering 

Avskild mark 

skattetyp 

Mantal 

Tingsryd Västerbotarp del av 1:17 

Ursprung 

Tingsryd Västerbotarp 1:2 

Datum 

1911-04-08 

199()..02-16 

Akt 

07-URS-279 

0763-96/10 

sida 4 av 6 
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LANTMÄTERIET 

Tidigare beteckning 

Beteckning 

G-Urshult Vesterbotorp Bossgård 1:8 

G-Urshult Västerbotorp Bossgård 1:8 

Örnregistreringsdatum 
1950-08-14 

1994-11-30 

Allmän fastighetsinfonna tio n 

29 D~ernber 2014 

Akt 

07-AD156/1949 

07~0-94/64 

sida 5 av 6 
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LANTMÄTERIET 

Ajourförande myndighet 
~- ---

Lantmäterimyndighet 

Lantmäteriet 

Box242 

351 05Växjö 

Allmän faslighet.Sinfonnation 

29 December 2014 

Telefon 

0771-63 63 63 

Ajourförande fastighetsinskrivningskontor, område 

Fastighetsinskrivningskontor (Eksjö) 

Lantmäteriet Fastighetsinskrivning 

Box40 

57521 Eksjö 

Besöksadress 

Kaserngatan 28 

57521 Eksjö 

Övrig info Telefon 

Besökstid kl: 09:00-12:00 0771-63 63 63 

Lunchstängt: 12;00-13:00 Fax: 0381-66 26 71 

E-post: fastighetsinskrivning.eksjo@lm.se 

sida 5 av 6 
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AVTAL OM UPPLA TELSE A V .JAKT 
" . 

Fastighetsägare: 
(nedan kallad 

F~stighctsä~aren) 

i • ,' ' ( /)j -
' {J:'i;{; .... ~:~., /. .. ~(.r._c~ ./. .·: .. ! •.. (. )) • . .•••....•..•...•.•....•..••.•.•..•••.•.•• 

C-. ~~.~t./Jt:-/< ... ~?~{:(7.<!.>.~·<1:~.~~-nll······················ ······················ 
ad~ss adrc.~s 

.tjandcrättshavarc: 
dan kallad Nyt0ande· 

, ... t$havarcn} 

··············································· 

{ ·.)<.'/ .. } ... ·~·:f/(·.-~ Y L) ..... 
telefon 

namn 
Fredr\k Franzen 

ugglektlil 
adress 360 !3 URSHULT 

Tel/Fax 0477·210 52 
·" · · · · .. fmnzen.vgglekuii~SI'IIPnet.se ....... 

telefon 

telefon 

• l •••••••••••••••••• ~ ••••••• - •••••••• - ••• t 

namn 
•••• l ................. • ••••• ~ ••• t ...... ··* l •••••••••• o • 

adress 

. ..................................................... . 
telefon 

Är n)1tjanderättshavaren f'örcning, klubb el kr liknande skall detta anges samt den person som 
gentemot Faslighetsägaren förelr'.:ider Nyttjanderättshavaren. 

Om upplåtelsen sker till flera personer skall samtligas uppgifter anges. 

1. Upplåtelsens o~attning ( _ ' _ . . 

lnqnl e_ u_ mar.komm:a e omfAu~e ca ........... / ... :1 ......................... ha a\_' fasugheten/ema 
, JL.At~U:.Lt.ee · / l ,; · k ..... : ... \'j.j· ............ ~ ............................................................. , tnonl ....................................... omtnun 

vilket markerats på bifogad kartskiss, bilaga ....... , upplåter Fastighetsägaren till Nyttjanderättshavaren 

1..: l 
All jakt 

/ 

/·- Älgjakten 

Jakten efter allt a9nat•:vil~·äli ......... : ..................................... .. 
· / ·/Z({( .(.f}~r-7--1 >1 
\ Jakten efte~ .... i .. ~ ... :· ... : ....... ~.Y-:L./.'~!. .............. . 

\l k .d . ' . l )8-vu. &ve;- 'l å l "d /"1 k" . l .d /k h' . .d l , ur ornra et mgar 1 ..... L ..................................... VI tv, n somra e ags ·otse ornra ·e -ron JOrtsomra e 
kron hjortsskötselomräde. 

2. l.Jpplåtelsetid 

Altemativ l: 

Alternativ 2: 

Upplåtelsen gäller för en tid av .......... jaktär med tillträdesdag den l juli ......... . 
) /~ / (,.. ( l ,..

Upplåtdsen gäller tillsvidare med tillträdesdag den l juli .. ?> · .. ~- :· .. : :·.: ::, 

Alterna!h- 3: Upplåtelsen gäller för bestämd tid understigande et! ar. Upplåtelsen gäller fr o m den 
., ............ t o m den .............. . 

1 Stryk de ultcmutiv som inte användes) 
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:t Uppsägning 

A hernativ l: Avtal på bestämd tid motsvarande ett år eller längre skall sägas upp sena~ t sex månader 
ftire avtalstidens utgång. Sättet for uppsägning regleras i Jordabalken 8 kap. 8 §. Om 
avtalet inte sägs upp i rdtt tid forlängs det på tid som motsvarar upplåtelsetiden, dock 
längst fem år. 

Altcmativ 2: Alla tillsvidareavtal skall uppsägas och upphör att gälla vid det månadss~ifle som 
inträffar nännast sex månader efter uppsägningen. Sättct fOr uppsågning regleras i 
Jordabalken 8 kap 8 §. 

Alternativ 3: Avla! på bestämd tid understigande ett år behöver inte sägas upp utan upphör att gälla 
vid avtalstidens utgång. 

(Stryk de allernativ som inte användes) 

... /1 .. 
4. Avgift / ~~ ,.~ 

\ 
. l 

1 ,r / 'l 

Avgiften för upplåtelsen är ... ;.\!.~:?!.~: ... ·-~:kronor/jaktår och skall betalas till 

;"·-: Fastighetsägaren utan ah'maning fOre jaktårets början 

J/!'' 
f-( ![.·· -----~ / . 

till konto .......................... . 

mot faktura 

Vid betalningstillfiillet gällande mervärdeskatt 
·---- ingår 

. . . , tillkommer 
lndexjustering av avgiften (rekommenderas vid avtal pä längre tid äu 5 år). 
För vrujc jaktår som följer efter det fOrsta året skall avgiften justeras genom jämf<.irelse 
av årsmedeltalet av konsumentprisindex (tota\indcx) året fOre tillträdet d v s år ......... vilket är 
... , ............... enheter och årsmedeltalet året före det år tiU vilken avgiften hänför sig. 

Nyttjanderättshavaren skall erlägga även andraavgifter som hör samman med jaktutövningen, såsom 
t ex statliga avgifter ror fällda djur, och i fdrekommande fall avgifter tiU vittvårdsområdesforening. 

5. Överlåtelse, jaktgäster 
Nyttjanderättshavaren tär inte utan FaStighetsägarens skriftliga medgivande överlåta eller upplåta 
jakten tltl annan. Dock fär icke betalande jaktgäster medtagas till ett antal av högst ......... personer 
vid vruje jakttillfålle. 

Måste Nyttjanderättshavaren vid visst särskilt tillfåll e avbryta jakten i förtid, har jaktgäst rJtt att 
ensatn avsluta pågående jakt. · 

6. .Jakten och viltvården 
Nyttjanderättshavaren skall bedriva jakt i sådan omfattning att Jicenslilldelnirig eller eventuellt avtalade 
avskjutningar kan förvärttas uppfyllas och att ru1svara fOr att viltet far skydd och st(id och anpassa 
jakten efter tillgången på vilt. 

7. Viltskador 
Vid ononnala viltskador eller risk ffir sädana äger Fastighetsägaren rätt att genomfåra skadcbe
gränsande insatser och/eller ansöka om skyddsjakt 

8. UppfOra anläggning, stödutfodring, inplantering av vilt 
Vill Nyttjanderättshavaren uppföra anläggning t ex jakttom, inplantera vilt, stödutfodra vilt eller eljest 
vidta mera omfattande viltvärdsåtgärder skall mcdgivamk av Fastighetsägaren inhämtas. 
Nytljanderättshavarcn ansvarar fOr skador som kan uppkomma i anledning av honom ägd anläggning 
eller i avtalet upplåten anläggning t ex .iakttom. 
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9. Vägar 
N)t1jandedi!tshavaren har rätt att, under tid då trafik är tillåten, nyttja Fastighetsägarens enskilda eller 
del i ~amfållda vägar till och inom de! upplåma området i och för jakt. viltvård och jakthcvakning. 
Åsamkas skador av nyttjanderättshavaren skall han åtgärda dessa. 

l O. Påverkan på jakten · 
Nyttjanderättshavaren är skyldig aH utan ersättning tåla den tillfUlliga inskrJnkning i jakten som kan 
föranledas av avverkningar. transporter eller annat nyttjande av marken. 

11. Fönida upphörande 
Om Nyttjanderättshavaren bryter mot bestämmelserna i detta avtal eller mot lagar, förordningar, 
föreskrifter, allmänna råd avseende jakt har Fastighetsägaren rätt att säga upp avtalet till omedelbart 
upphömnde. inbetald av&ift för upplåtelsen återbetalas inte. 

-·····1,2, Dödsfall 
''id Nyttjanderättshavarens dödsfall upphör avtalet att gälla utan uppsägning vid jaktårets utgång. 

13. Inskdvning 
_ Om Nyttjanderättshavaren inskrivit detta avtal skall han ombesörja och bekosta att inskrivningen dödas 

snarast efter det att avtalet upphört. 

14. Viltvårdsområde 
Upplåtelse av jakt enligt detta avtal kan i förekommande fall vara beroende av viltvårdsområdes
förenings godkännande genom skriftligt undertecknande av denna upplåtelse. För att få jaga kan även 
krävas lösen av jakträttsbevis inom viltvårdsområdet Nyttjanderättshavaren skall i förekommande fall 
följa stadgar och beslut avseende viltvårdsområde. 

Om reglerna i detta avtal strider mol bestämmelserna i viltvårdsområdet skall de senare gill! a. 

15. Övriga villkor 
................. ~ .................. 4 ............ " .............................. ,.. ................... 4 ••••• ~ ................. + •••••••••• l " ................... . 

~ .............. 4 ....................................................................... ~ .......... l ........................................ .. 

Fastighetsägare Nyttiander.ittshavare 

Vilt vårdsområdesföreningen godkänner denna upplåtelse 

·····.················ ..................................... ..: .............. . 
On och datum 

För viltvårdsområdesföreningen 
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At\'VISNINGAR 

Delta avtalsformulär är gemensamt framtaget av Lantbrukarnas Riksförbund och Svenska 
J ägarcförbundct. 

Upplåtelser avjakt styrs av Jordabalkens 7 kapitel samt Jaktlagen 12000:59~) 

Från l januari 2001 gäller delvis nya bestämmelser i Jaktlagen vad gäller jaktavtalsförhållandcn. 
För avtal tecknade före J januari 2001 gäller särskilda övergångsbestämmelser. 

Avtalets huvud 

Samtliga ägare till den berörda marken skall anges och underteckna avtalet. 

lid ett flertal fysiska personer som gelneosamt skall V<tra nyujanuer.ittshavare är det lämpligt att bilda 
en klubb. Klubben skall då ge en person (köntaktpersonen) rätt att företräda dem gentemot Fastighct'>
ägaren i alla fr:igor rörande avtalet. Detta sker genom en fullmakt som bifogas avtalet. Ev. regler för 
klubben skall också bifogas avtalet. 

År Nyttjanderättshavaren en förening skall stadgar och medlemsförteckning bifogas avtalet. 

Om stadgar, regler eller medlemsförteckning ändras skall detta skriftligen meddelas Fastighetsägaren. 

l. Nonnalt avses att Nyttjanderättshavaren har ensamrätt till jakten. I det fall Fastighetsägaren eller 
annan skall ha rått att jaga måste detta särskilt inskrivas i avtalet. 

2. Upplåtelsetiden kan vara bestämd- alternativ l, tillsvidare·· alternativ 2 eller bestämd tid kortare 
.tid än ett år- altcmati v 3. Glöm ej att stryka ej aktuellt alternativ. Maximitiden fOr upplåtelsen är 
50 år ( detaljplanerat område 25 år). 

3. För de;,a~tal som skall sägas upp skall skriftlig uppsägning användas där Nyttjanderättshavarna 
intygar alt de erhållit uppsiigningshandlingen. Regler om detta finns i 8 kap. 8 §Jordabalken. 

Avgiften kan k<:)mbincras med en fullavgift som då skall anges i avtalet. Avgiften knn också 
indexjusteras, vilket i första hand skall användas vid längre avta! t ex överstigande fem år. 
Lämpligt index är konsumentprisindex . 

. --- J 5. Övriga villkor som kan behöva regleras är t ex 

a. Viltrapporter 
b. Undantag av vissa områden, vägar, tider. 
c. Ev. l)amrådsförfarande mellan partema i vissa frågor. 
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1 (s) 

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i 
mark 
(nedan kallad ledningen) 

Mellan undertecknad/e, nedan benämnda fastighetsägaren respektive ledningsägaren är följande 
överenskommelse träffad till förmån för ledningsägarens fastighet. 

Fastighetsägare 

ledningsägare 
Vemboönet Ek.förenlng (org.nr 769621-5651) 

Fastighet 

lh;tJ k lovv~t l: 4 
Kommun 

Tingsryd 

Urshults församling 

Län 
Kronoberg 

§ 1 Upplåtelsens omfattning 

Fastighetsägaren medger ledningsägaren rätt atti 

a) nedlägga och för all framtid bibehålla ledning i mark jämte tillhörande anordningar såsom 
skåp, skarvbrunnar mm. Planerad sträckning redovisas på bifogad kartskiss. l det följande 
används benämningen Ledningen även om avtalet enligt kartskissen omfattarflera 
ledningar. 

'/ 

b) i erforderlig omfattning få tillträde till egendomen för ledningens nedläggande samt tillsyn, 
underhåll, omläggning och reparation, varvid ledningsägaren har att, i den mån detta kan 

ske utan väsentlig olägenhet1 Iakttaga av upplåtaren givna anvisningar med avseende på 
rätten att ta väg. 

c) på egendomen nu oth framdeles fälla, för ledningen eller dess drift, hinderliga träd och 

buskar vilka förblir fastighetsägarens egendom. Såvitt gäller skogsmark får detta ske inom 
skogsgatan som engångsersatts. skogsgatans bredd anges i värderingsprotokolL Såvitt 
gäller skogsmarkfår detta ske inom ett två meter brett område. D{J ledningsägaren i 
framtiden utnyttjar denna rätt skall ersättning utgå i varje särskilt [alf. 
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§ 2 Föreskrifter 

a) Ledningsägaren skall utöva rättigheterna sä att egendomen inte betungas mer än 
nödvändigt. 

b) Om koncessionen för ledningen upphör eller ledningen av annan anledning inte längre 
skall nyttjas åtar sig ledningsägaren att på sin bekostnad tillse att egendomen befrias från i 
laga ordning meddelade rättigheter avseende ledningen. Om det är påkallat från allmän 
eller enskild synpunkt skallledningsägaren i samband härmed tillse att ledningen med 
tillhörande anordningar tas bort. 

c) Fastighetsägaren får inte i ledningens närhet utan ledningsägarens i god tid inhämtade 
medgivande täckdika, spränga, schakta, uppföra byggnad eller annan anläggning eller på 
annan sätt ändra marknivå eller vidta annan åtgärd som kan medföra fara för ledningen 
eller att ledningens funktion äventyras. 
Det åligger ledningsägaren att utmärka ledningen på marken och genom sakkunning 
personal utan kostnad förfastighetsägaren anvisa förattvidta lämpliga skyddsåtgärder vid 
utförande av nyss nämnda arbeten. 
Vid planläggning, planändring eller ändrade förhållanden i övrigt som kan medföra 
flyttning av ledningsägarens befintliga anläggning skall parterna samråda med varandra. 
Parternas målsättning är att ledningsflyttningar inte skall förekomma. 

d) Av fastighetsägare, arrendator eller deras arbetstagare orsakad skada på ledningen eller 
avbrott r användningen av ledningen medför inte skadeståndsskyldighet såvida det inte 
kan visas att skadan eller avbrottet vållats genom vårdslöshet eller försummelse. 
Ledningsägaren är inte berättigad till ersättning för skada som uppkommit vid markarbete 
i det tall att kabeln varit felaktigt förlagd eller felaktigt markerad. 

e) Ger fastighetsägaren tillstånd till tredje man att utföra arbete som kan medföra risk för 
skada på ledningsägarens anläggningar enligt detta avtal1 skall fastighetsägaren informera 
denne om att ledningsägaren kontaktas innan arbetet påbörjas. 

§ 3 Tillträde 

Ledningsägaren får omedelbart ta i anspråk de l enlighet med§ 1 upplåtna rättigheterna. 
Rättigheterna anses ha tagits i anspråk då ledningsförläggningen eller awerkningen för ledningen 
påbörjats. Med awerkning skall dock Inte förstås borttagande avenstaka trad och buskar i samband 
med staknlngsarbeten. 

§ 4 Ersättning för intrång 

Ersättning för intrång utges ej. 
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§ 5 Ersättning för tillfällig skada vid underhåll, tillsyn och reparationer 

a) För tillfälliga skador som kan 1,.1ppkomma vid och som följd av ledningens tillsyn, underhåll, 
ombyggnad och reparatlon skall ersättning utgå i varje sarskilt fall. När fastighets
anslutningsavtal föreligger skall ersättning dock inte utgå för obetydlig skada. 

b) Skador enligt§ 5 a) skall värderas och regleras snarast möjligt efter skadans uppkomst. Kan 
överenskommelse i ersättningsfrågan Inte träffas, skall tvisten avgöras vid 
ledningsförrättning om sådan pågår eller av domstol. 

c) Är egendomen eller den del därav som berörs av upplåtelsen utarrendera d, skall särskild 
överenskommelse enligt§ 5 a) träffas med arrendatorn för bestämmande av den 
ersättning som denne är berättigad till. 

§ G skadestånd 

a) Ledningsägaren är ersättningsskyldig gentemot fastighetsägaren för skada som har sin 
grund l ledningsägarens verksamhet enligt detta avtal. Om fastighetsägaren gentemot 
tredje man görs ansvarig för inträffade skador, skallledningsägaren hålla fastighetsägaren 
skadeslös. Beror skadan på att fastighetsägaren lämnat felaktiga upplysningar om 
fastighetens anläggningar skall dock fastighetsägarens ersättningsskyldighet jämkas efter 
vad som är skäligt med hänsyn till de felaktiga upplysningarnas inverkan på skadan. 

b) Fastighetsägaren är ersättningsskyldig gentemot ledningsägaren för skada på 
ledningsägarens ledningar eller tillbehör tillledningar som fastighetsägaren orsakat genom 
uppsåt eller oaktsamhet. Fastighetsägaren är i inget fall ersättningsskyldig för skada som 
orsakats av markens beskaffenhet, grundvattenförändringar, tredje mans eller 
allmänhetens utnyttjade av markområdet eller liknande omständigheter. 

c) Ersättning enligt detta avtal utgår inte för skadestånd och viten som part kan bli tvungen 
att utge till tredje man till följd av avtal. 

§ 7 Oförutsedd skada 

Uppkommer fråga om ersättning för skada eller intrång, som uppstått efter detta avtals tecknande 
och därvid inte kunnat förutses, skall ersättningsfrågan på fastighetsägarens begäran upptas till 

prövning. 

§ 8 Jnlös~n av skog mm. 

a) Om fastighetsägaren efter förfrågan från ledningsägaren ej åtar sig att avverka och 
tillvarata den skog som skall fällas för ledningens framdragande skallledningsägaren inlösa 
den rotstående skogen. 

b) Den som svarar för awerkningen vid ledningens framdragande eller i samband med 
underhåll har att tillse att awerkningsrester icke kvarlämnas så att fara för Insektsangrepp 
i skogsvårdslagens bemärkelse uppstår. 
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Lf(s) 

§ 9 Ledningsförrättning mm 

a) Detta avtal får, med undantag av§ 7 och § 11, läggas till grund för beslut om ledningsrätt 
såsom överenskommelse enligt 1 kap§ 14 Ledningsrättslagen. Avtalet får alternativt 
inskrivas som servitut. Innan ledningsbeslutet vunnit laga kraft eller avtalet inskrivits är 
fastighetsägaren skyldig att vid överlåtelse eller upplåtelse av egendomen eller av 
ledningen berörd del därav, göra forbehåll om detta avtals bestånd. 

b) Därest ledningsägaren med stöd av denna bestämmelse ansöker om ledningsrätt 
motsättersig inte fastighetsägaren/arrendatorn ansökan. 

§ 10 Överlåtelse av ledningen 

Ledningsägaren har rätt och skyldighet att vid överlåtelse av ledningen sätta nye ägaren i sitt ställe 
beträffande rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. 

§ 11 Särskilda bestämmelser 

Detta avtal har upprättats l två exemplar varav parterna tagit va t sitt. 

För Fastigheten 
(fastighetsägare) 

l() ~ /!J -o c; 
Ort och datum 

Ld tfurt~ 
Fastighetsägarens namnteckning 

b (~A. a. u _g,~ u l5.s c>/1 
Namnförtydligande T 

Fastighetsägarens namnteckning 

Namnförtydligande 

För Vemboönet Ek. förening 

(lednlngsägare) 

Mflo;..f.'O 
Ort och datum 

4-tvv~A~Uit~ 
Ft/matecknares namnunderskrift 
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··.··:·· 

S(s) 

Arrende 

Att fastigheten eller del därav som berörs av ledningen eller annan anläggning som omfattas av detta 
avtal inte är utarrendera d eller på annat sätt upplåten med nyttjande rätt intygas 

LJ15 L t+ J/J-lo._ ,201Q . 
Ort och datum 

Såsom arrendator l nyttjanderättshavare av ovannämnda fastighet godkänner jag/vi förestående 
avtal till alla delar i den omfattning min/vår rätt berörs 

Ort och datum 

Arrendators/nyttjanderättshavarens 
underskrift 

Namnförtydligande 
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SERVITUTSAVTAL 

Härskande fastigheter 
Tingsryd Ugglekull1:3, 1:5, 1:6, Tingsryd Västerbotorp 1:17 

Tjänande fastigheter 
Tingsryd Ugglekull1:4, Tingsryd Västerbotarp 1:8 

Parter 

Härskande fastigheter Ägare till Tingsryd Ugglekull1:3, 1:6 

Rita Fröberg 
Lennart Fröberg 
Ugglekull6 
360 13 URSHULT 

Ägare till Tingsryd Ugglekulll:S 
Rigmor Franzen 
Fredrik Franzen 
Ugglekull3 
360 13 URSHULT 

Ägare till Tingsryd Västerbotorp 1:17 
Tommy Curtsby 
Rössvik2 
360 13 URSHLT 

Arne Sund 
Vallmostigen 21 
554 56 JÖNKÖPING 

Olle Sund 
Kronavägen 21 
244 65 FURULUND 

Servitut bevattningsanläggning last Tingsryd Ugglekull1:4, Tingsryd Västerbotorp 1:8 
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Tjänande fastigheter 

Bakgrund 

Ägare till Tingsryd Ugglekull1:4, Tingsryd Västerbotarp 1:8 
Hembygdsföreningen Gamla Urshult (829500-8281) 
C/o Gunhar Andersson 
Björkvägen 9 
36013 URSHULT 

läkare utan gränser 
Box47021 
100 74 STOCKHOLM 

Vemboö Bygdegård Förening 
Sånnahult lillegård 6 
360 13 URSHULT 

Tingsryds Pastorat 
Kyrkogatan 1 
362 30 TINGSRVD 

Tingsryd Kommun 
Box88 
362 22 TINGSRVD 

(802017-2360) 

(729500-4274) 

(252003-8734} 

(212000-0621) 

'2(8) 

Fastigheterna Tingsryd Ugglekull 1:3, 1:4, 1:5, 1:6 samt Tingsryd Västerbotarp 1:8 och 1:17 införskaffade 
på 1970-talet en gemensam pumpanläggning för sjövatten med tillhörande ledningar för 
bevattningsändamåL Anläggningen utgörs av mindre pumphus, elanslutning1 sugledning, vattenledning 
förlagd ovan mark samt traktorväg för tillsyn och underhåll av anläggningen. Anläggningen är belägen 
inom Tingsryd Ugglekull1:4 och Tingsryd Västerbotarp 1:8. 

Servitutsupplåtelse 
Undertecknade ägare till Tingsryd Ugglekull 1:4 och Tingsryd Västerbotarp 1:8 upplåter härmed servitut 
till förmån för fastigheterna Tingsryd Ugglekull1:3, 1:5, 1:6 samt Tingsryd Västerbotarp 1:17. Servitutet 
innefattar rätt för de härskande fastigheterna att Inom Tingsryd Ugglekull1:4 och Tingsryd Västerbotorp 
1:8, att jämte de tjänande fastigheterna, nyttja utrymme för ovan nämnda anläggning. Servitutsrätten 
innefattar vidare rätt för de härskande fastigheterna att använda, underhålla och utbyta anläggningen. 

Karta utvisande servitutets lokalisering bifogas, bilaga L 

Vederlag för servitutsupplåtelsen har inte lämnats. 

Detta avtal får inskrivas. 

Detta avtal har upprättats i fem likalydande exemplar. 

Servitut bevattningsanläggning last Tingsryd Ugglekull1:4, Tingsryd Västerbotarp 1:8 
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3(8) 

Fastighetsägare härskande fastigheter: 

Tingsryd Ugglekull1:3, 1:6 

Ort och datum 

Rita Fröberg 

............................................................... 
Lennart Fröberg 

Tingsryd Ugglekulll:S 

···························································· 
Ort och datum 

Rlgmor Franzen 

.••.. ~ •..••..•.... 't t l •••••• · l ••••••••••••• o ••••••••• l ••••••• 

Fredrik Franzen 

Servitut bevattningsanläggning last Tlngsryd Ugglekull1:4, Tingsryd Västerbotorp 1:8 
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Tingsryd Västerbotarp 1:17 

Ort och datum 

................................. , ............................. . 
Olle Sund eriligt fullmakt för Tommy Curtsby 
och Arne Sund 

Fastighetsägare tjänande fastigheten: 

Tingsryd Ugglekull1:4, Tingsryd Västerbotarp 1:8 

Ort och datum 

För Hembygdsföreningen Gamla Urshult 

·······•••t••······································'········ 
Namnteckning 

Namnförtydligande 

Namnteckning 

Namnförtydligande 

Ovanstående egenhändiga namnteckning/ar bevittnas: 

Namnteckning Namnteckning 

··········~~················································· 
Namnförtydligande Namnförtydligande 

Servitut bevattningsanläggning last Tingsryd Ugglekull1:4; Tingsryd Västerbotorp 1:8 

4(8) 
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5(8) 

Tingsryd Ugglekull1:4, Tingsryd Västerbotarp 1:8 

"' •• t •••• l .................. t ............. l l t ............... ~ ••••• 

Ort och datum 

För läkare utan gränser 

............................................................. 
Namnteckning Namnteckning 

..................................... ,,., ..................... . 
Namnförtydligande Namnförtydligande 

Ovanstående egenhändiga namnteckning/ar bevittnas: 

············4••••··········································· 
Namnteckning Namnteckning 

.............................................................. ···············••";•••· .. ····································· 
Namnförtydligande Namnförtydligande 

Servitut bevattningsanläggning last Tingsryd Ugglekull1:4, Tingsryd Västerbotorp 1:8 
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6(8) 

Tingsryd Ugglekull1:4, Tingsryd Västerbotorp 1:8 

Ort och datum 

För Vemböö Bygdegårdsförening 

Namnteckning Namnteckning 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Ovanstående egenhändiga namnteckning/ar bevittnas: 

Namnteckning Namnteckning 

........... ,,, . ., ... , ..... , ................................. . 
Namnförtydligande Namnförtydligande 

Servitut bevattningsanläggning last Tingsryd Ugglekull1:4, 11ngsryd Västerbotarp 1:8 
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7(8) 

Tingsryd Ugglekull1:4, Tingsryd Västerbotarp 1:8 

Ort och datum 

För Tingsryd s Pastorat 

Namnteckning Namnteckning 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Ovanstående egenhändiga namnteckning/ar bevittnas: 

Namnteckning Namnteckning 

························•.•••••••t•••••······················ 
Namnförtydligande Namnförtydligande 

Servitut bevattningsanläggning last Tingsryd Ugglekull1:4, Tingsryd Västerbotarp 1:8 
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8(8) 

Tingsryd Ugglekull1:4, Tingsryd Västerbotarp 1:8 

............................. , .. ,. ............................ . 
Ort och datum 

För Tingsryd J< o mm u n 

••• ~.l l ••••••• III ••••••• l ••••• ' •••••••••• l .. l l ••••••••••• l ••• 

Namnteckning Namnteckning 

.............................................................. 
N am oförtydligande Namnförtydligande 

Ovanstående egenhändiga namnteckning/ar bevittnas: 

Namnteckning Namnteckning 

................................................................ 
Namnförtydligande Namnförtydligande 

Servitut bevattningsanläggning last Tingsryd Ugglekull1:4, Tingsryd Västerbotarp 1:8 
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9 (9 ) 
-Motrla 1 SosvarigePro 

6270074 

Skala 1:5000 (1 cm i kartan motsvarar 50 meter l verkligheten) SWEREF 99 TM 
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säljare 

DEPOSITIONSA VTAl 

Hembygdsföreningen Gal)11a Ursh1,1lt (82,9500·8281) 
C,/o Gunnar Andersson 
Björkvägen 9 
36013 !JR$HU~T 

Läkare \.ltan gr~nse:r 
Box47021 
1oo ·74 sroti<Aöui.~ 

Vembciö Bygdegård Forening 
sänmihlllt Lillegård b 
s:~o 13 u~·sHULr 

Tlngsr.yds Pastorat 
Ky'rkogatan1 1 
~6~ 3D ·riNGSRYD 

Tingsryd Kommun 
Bo){ 88 
362 72 TINGSRYD 

(729500c4274) 

(252003-8734) 

(212000·0621) 

i. det f()lj~.npe till$ammans benämnda Säljaren. 

Benl)y Andersson 
Bibliot~.k$gatan. 5 
35i~1 VÄxJö 

Camiila Andersson 
Klas~.rnål.ä Y~stergård :S 
s6o is· uRsHULT 

i det fÖljande benämnd Köparen. 

Anw~rjg Ulf B rö gren, C/o Areal, Ho'nnörsgatan 26, 352 ·36 VÄXJÖ 
fastia;hetsihäl<a(e 

övei"låtels~objekt Tingsryd Ugglek.uil.1:4 och Tingsryd Västerbotarp 1:8 

Köpekontra~t Tingsryd Ugglakull 1:4 och T1ngsryd Västerbotorrl:S 

4/10 

3/10 

1/10 

1/10 

1/10 

1/2 

1/2 

Slda 1 av 5 
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Tillträdes~ag 

Uppdrag 

()rt och datum 

Säljarens 
underskrift 

2015·03·02. l ~etfall kommunstyrelse!) i Thigsryds kommun ej fattat 
. ' 

lagakraftvunnet beslut attgodkänna försäljning oth/elletbeslut om beviljat 
foniärvstillstånd ej meddelats till ovan angiven tillttädesdag skall Fa$tigheten 
istället tillträqas senast 15 dagar efter den dag d§ bäde kommunstyr~rsens 
beslut att godkänna försäljningen vunnit laga kraft-och förvarvstiliSt~nd · 
beviljats. 

Sä!j~re och köpare g~r härme.d ansvarig f(lstighetsmäklare uppdraget att för 
:deras räkning omhänderta och förvalta likvider utgöra h de i k~pel<bntraktet 
föreskriven; 

Handpenning 405 000 kr 

Dejpositio-nen ske.r 1 an'f~dnin,g ay att förvårvet enligt lag ar villkorat av att 
kommunstyrelsen i lirigs·ryds kommt.m fattar beslut attgodkänna försäljningen 
samt att KÖp~ ren erhåller fÖrvärvstillstånd enilgt)ordforvärvslagen. 

B~lqpp_et ~k9ll hålla$ åtskilt från övriga medel och insättas-på 
kilentrriedelsko'nto i Sparbank~ n Ekeri nt-$006"~ -~ 123 4~4-5. 
lnsät~ningskvHto.gäller som Köparens kvittens på betald likvid. 

Reoovls.ni"ng o(::h utbetalning "v .deponerade medel jämte ·upplupen ränta sk~ Il 
ske så snårt besfut·orn föivä'rvstillst~hd vunnit l~ga kråf:t.-Skaii kÖ.pet fullfeljas 
och medlen redovisas och uthetal~s tiil sälja~~n ager fastighetstnäkla·ren, efter 
-överenskommelse med säljaren, ur de redovis(l'd~ ·medleri tillgo9ogör~ sig 
avtalad provision. 

D!?tta avt~l har upprättats l tre exemplar varav köpare, Säljare och 
undertecknad fastighetsmäklare tagit var sitt f?Xemplar. 

För" Hembygd~fOrehingen Gamla Urshult 

Namnteckning 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Kö_pekon~i~ktTings"ryd !.)gglekul11:4 ocli Tingsryd \lasterbc.:torp i:8 Sida 2 av.S · 
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Ort och·datum 

SäJjar~ns 
underskrift 

ört ~ch datum 

S~iljarens 
underskrift 

För Läkare utan gränser 

Namnteckning 

För Vemt>oö !lygdegårdsförening 

Namnteckning 

t\iamnfÖrtydlfgande 

Köpekontrakt nn~sry'd Ugglakull i14 och Ting$ryd Väst.erbotorp 1:8 

Namnteckning 

Namnförtydligaride 

NimihtetKning 

Nåinnföitydligahcje 

Sida 3 av s 
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Ort och datum 

Säljarens 
underskrift 

Ort och datum 

Säljärens 
underskrift 

För Tingsryd s Pastorat 

Namnteckning 

Namnförtydligande 

För Tingsryd s kommun 

N~m nförtydligande 

~öpekontrakt Tingsryd Uggl~kull1:4 ocli Tingsryd Västerbotarp 1:8 

Namnteckning 

Namnförtydligande 

Sida 4 av 5 
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Ort och datum 

Köparens 
Underskrift 

ort och datum 

Ansvarig fas~ 
tighetsmä~ares 

underskrift 

Benny And ersson 

Hämed åtar jag mig detta' uppdrag: 

UlfBrogren 

Köpekontrakt Tingsryd Ugglekull.l:4 och Tingsryd Västerbotarp '1:8 

.Camllla Andersson 

Sid13S av s 
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