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Daniel Halvardsson

Ärende Avstyckning från Middagen 1 samt inrättande av 
gemensamhetsanläggningar berörande styckningslotterna

Kommun: Sollentuna Län: Stockholm

Åtgärdsordning i 
förrättningen •Avstyckning

•Anläggningsåtgärd

Beteckning för nybildad fastighet/samfällighet/ 
gemensamhetsanläggning är preliminär och gäller först 
sedan förrättningen registrerats i fastighetsregistret.

MIDDAGEN 1

JM AB, lagfaren ägare

Avstyckning Avstår till Middagen S:1 fig 1 2112 m2

Avstår till Middagen 33-Middagen 83 Ägarlägenhet

MIDDAGEN 33, ny fastighet

JM AB, lagfaren ägare

Avstyckning Ägarlägenhetsinformation

Boarea: 26 m2

Våningsplan: 10
Urholkar: Middagen S:1

Andel i samfällighet

Ägarlägenhet

Erhåller andel i nybildad samfällighet 
Middagen s:1

1   

Andel i Middagen s:1 efter förrättningen 1  

Nytt servitut: 0163-2021/14.1
Ändamål: Förråd
Rätt att använda förråd i källarplan, med 
samma nummer som sista siffran i 
servitutsbeteckningen. Är beteckningen t.ex. 
0163-2021/14.1 så är det förråd 1 som avses 
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med servitutet. Invändiga ytskikt (golv, 
väggar, tak), inredning samt dörr till det 
aktuella förrådet underhålls av ägaren till 
förmånsfastigheten. Byggnadsdelar samt 
installationer som omger servitutsutrymmet 
tillhör och underhålls av 
anläggningssamfälligheten för Middagen ga:1. 

 Till förmån för: Middagen 33   
 Belastar: Middagen s:1   
Anläggningsåtgärd Andel i gemensamhetsanläggning   
 Andelstal i nybildade Middagen ga:1 efter 

förrättningen   
 26  

    

 MIDDAGEN 34, ny fastighet   
 JM AB, lagfaren ägare   
    
Avstyckning Ägarlägenhetsinformation 

Boarea: 55 m2 
Våningsplan: 10 
Urholkar: Middagen S:1 

Andel i samfällighet 

 Ägarlägenhet 

 Erhåller andel i nybildad samfällighet 
Middagen s:1 

 1   

 Andel i Middagen s:1 efter förrättningen   1  
 Nytt servitut: 0163-2021/14.2   
 Ändamål: Förråd   
 Rätt att använda förråd i källarplan, med 

samma nummer som sista siffran i 
servitutsbeteckningen. Är beteckningen t.ex. 
0163-2021/14.1 så är det förråd 1 som avses 
med servitutet. Invändiga ytskikt (golv, 
väggar, tak), inredning samt dörr till det 
aktuella förrådet underhålls av ägaren till 
förmånsfastigheten. Byggnadsdelar samt 
installationer som omger servitutsutrymmet 
tillhör och underhålls av 
anläggningssamfälligheten för Middagen ga:1. 

  

 Till förmån för: Middagen 34   
 Belastar: Middagen s:1   
Anläggningsåtgärd Andel i gemensamhetsanläggning   
 Andelstal i nybildade Middagen ga:2 efter 

förrättningen   
 1  
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 Andelstal i nybildade Middagen ga:1 efter 

förrättningen   
 55  

    

 MIDDAGEN 35, ny fastighet   
 JM AB, lagfaren ägare   
    
Avstyckning Ägarlägenhetsinformation 

Boarea: 50 m2 
Våningsplan: 10 
Urholkar: Middagen S:1 

Andel i samfällighet 

 Ägarlägenhet 

 Erhåller andel i nybildad samfällighet 
Middagen s:1 

 1   

 Andel i Middagen s:1 efter förrättningen   1  
 Nytt servitut: 0163-2021/14.3   
 Ändamål: Förråd   
 Rätt att använda förråd i källarplan, med 

samma nummer som sista siffran i 
servitutsbeteckningen. Är beteckningen t.ex. 
0163-2021/14.1 så är det förråd 1 som avses 
med servitutet. Invändiga ytskikt (golv, 
väggar, tak), inredning samt dörr till det 
aktuella förrådet underhålls av ägaren till 
förmånsfastigheten. Byggnadsdelar samt 
installationer som omger servitutsutrymmet 
tillhör och underhålls av 
anläggningssamfälligheten för Middagen ga:1. 

  

 Till förmån för: Middagen 35   
 Belastar: Middagen s:1   
Anläggningsåtgärd Andel i gemensamhetsanläggning   
 Andelstal i nybildade Middagen ga:1 efter 

förrättningen   
 50  

    

 MIDDAGEN 36, ny fastighet   
 JM AB, lagfaren ägare   
    
Avstyckning Ägarlägenhetsinformation 

Boarea: 27 m2 
Våningsplan: 10 
Urholkar: Middagen S:1 

Andel i samfällighet 

 Ägarlägenhet 
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 Erhåller andel i nybildad samfällighet 
Middagen s:1 

 1   

 Andel i Middagen s:1 efter förrättningen   1  
 Nytt servitut: 0163-2021/14.4   
 Ändamål: Förråd   
 Rätt att använda förråd i källarplan, med 

samma nummer som sista siffran i 
servitutsbeteckningen. Är beteckningen t.ex. 
0163-2021/14.1 så är det förråd 1 som avses 
med servitutet. Invändiga ytskikt (golv, 
väggar, tak), inredning samt dörr till det 
aktuella förrådet underhålls av ägaren till 
förmånsfastigheten. Byggnadsdelar samt 
installationer som omger servitutsutrymmet 
tillhör och underhålls av 
anläggningssamfälligheten för Middagen ga:1. 

  

 Till förmån för: Middagen 36   
 Belastar: Middagen s:1   
Anläggningsåtgärd Andel i gemensamhetsanläggning   
 Andelstal i nybildade Middagen ga:1 efter 

förrättningen   
 27  

    

 MIDDAGEN 37, ny fastighet   
 JM AB, lagfaren ägare   
    
Avstyckning Ägarlägenhetsinformation 

Boarea: 107 m2 
Våningsplan: 10 
Urholkar: Middagen S:1 

Andel i samfällighet 

 Ägarlägenhet 

 Erhåller andel i nybildad samfällighet 
Middagen s:1 

 1   

 Andel i Middagen s:1 efter förrättningen   1  
 Nytt servitut: 0163-2021/14.5   
 Ändamål: Förråd   
 Rätt att använda förråd i källarplan, med 

samma nummer som sista siffran i 
servitutsbeteckningen. Är beteckningen t.ex. 
0163-2021/14.1 så är det förråd 1 som avses 
med servitutet. Invändiga ytskikt (golv, 
väggar, tak), inredning samt dörr till det 
aktuella förrådet underhålls av ägaren till 
förmånsfastigheten. Byggnadsdelar samt 
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installationer som omger servitutsutrymmet 
tillhör och underhålls av 
anläggningssamfälligheten för Middagen ga:1. 

 Till förmån för: Middagen 37   
 Belastar: Middagen s:1   
Anläggningsåtgärd Andel i gemensamhetsanläggning   
 Andelstal i nybildade Middagen ga:2 efter 

förrättningen   
 1  

 Andelstal i nybildade Middagen ga:1 efter 
förrättningen   

 107  

    

 MIDDAGEN 38, ny fastighet   
 JM AB, lagfaren ägare   
    
Avstyckning Ägarlägenhetsinformation 

Boarea: 27 m2 
Våningsplan: 10 
Urholkar: Middagen S:1 

Andel i samfällighet 

 Ägarlägenhet 

 Erhåller andel i nybildad samfällighet 
Middagen s:1 

 1   

 Andel i Middagen s:1 efter förrättningen   1  
 Nytt servitut: 0163-2021/14.6   
 Ändamål: Förråd   
 Rätt att använda förråd i källarplan, med 

samma nummer som sista siffran i 
servitutsbeteckningen. Är beteckningen t.ex. 
0163-2021/14.1 så är det förråd 1 som avses 
med servitutet. Invändiga ytskikt (golv, 
väggar, tak), inredning samt dörr till det 
aktuella förrådet underhålls av ägaren till 
förmånsfastigheten. Byggnadsdelar samt 
installationer som omger servitutsutrymmet 
tillhör och underhålls av 
anläggningssamfälligheten för Middagen ga:1. 

  

 Till förmån för: Middagen 38   
 Belastar: Middagen s:1   
Anläggningsåtgärd Andel i gemensamhetsanläggning   
 Andelstal i nybildade Middagen ga:1 efter 

förrättningen   
 27  

    

 MIDDAGEN 39, ny fastighet   
 JM AB, lagfaren ägare   
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Avstyckning Ägarlägenhetsinformation 

Boarea: 31 m2 
Våningsplan: 11 
Urholkar: Middagen S:1 

Andel i samfällighet 

 Ägarlägenhet 

 Erhåller andel i nybildad samfällighet 
Middagen s:1 

 1   

 Andel i Middagen s:1 efter förrättningen   1  
 Nytt servitut: 0163-2021/14.7   
 Ändamål: Förråd   
 Rätt att använda förråd i källarplan, med 

samma nummer som sista siffran i 
servitutsbeteckningen. Är beteckningen t.ex. 
0163-2021/14.1 så är det förråd 1 som avses 
med servitutet. Invändiga ytskikt (golv, 
väggar, tak), inredning samt dörr till det 
aktuella förrådet underhålls av ägaren till 
förmånsfastigheten. Byggnadsdelar samt 
installationer som omger servitutsutrymmet 
tillhör och underhålls av 
anläggningssamfälligheten för Middagen ga:1. 

  

 Till förmån för: Middagen 39   
 Belastar: Middagen s:1   
Anläggningsåtgärd Andel i gemensamhetsanläggning   
 Andelstal i nybildade Middagen ga:1 efter 

förrättningen   
 31  

    

 MIDDAGEN 40, ny fastighet   
 JM AB, lagfaren ägare   
    
Avstyckning Ägarlägenhetsinformation 

Boarea: 55 m2 
Våningsplan: 11 
Urholkar: Middagen S:1 

Andel i samfällighet 

 Ägarlägenhet 

 Erhåller andel i nybildad samfällighet 
Middagen s:1 

 1   

 Andel i Middagen s:1 efter förrättningen   1  
 Nytt servitut: 0163-2021/14.8   
 Ändamål: Förråd   
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 Rätt att använda förråd i källarplan, med 

samma nummer som sista siffran i 
servitutsbeteckningen. Är beteckningen t.ex. 
0163-2021/14.1 så är det förråd 1 som avses 
med servitutet. Invändiga ytskikt (golv, 
väggar, tak), inredning samt dörr till det 
aktuella förrådet underhålls av ägaren till 
förmånsfastigheten. Byggnadsdelar samt 
installationer som omger servitutsutrymmet 
tillhör och underhålls av 
anläggningssamfälligheten för Middagen ga:1. 

  

 Till förmån för: Middagen 40   
 Belastar: Middagen s:1   
Anläggningsåtgärd Andel i gemensamhetsanläggning   
 Andelstal i nybildade Middagen ga:2 efter 

förrättningen   
 1  

 Andelstal i nybildade Middagen ga:1 efter 
förrättningen   

 55  

    

 MIDDAGEN 41, ny fastighet   
 JM AB, lagfaren ägare   
    
Avstyckning Ägarlägenhetsinformation 

Boarea: 50 m2 
Våningsplan: 11 
Urholkar: Middagen S:1 

Andel i samfällighet 

 Ägarlägenhet 

 Erhåller andel i nybildad samfällighet 
Middagen s:1 

 1   

 Andel i Middagen s:1 efter förrättningen   1  
 Nytt servitut: 0163-2021/14.9   
 Ändamål: Förråd   
 Rätt att använda förråd i källarplan, med 

samma nummer som sista siffran i 
servitutsbeteckningen. Är beteckningen t.ex. 
0163-2021/14.1 så är det förråd 1 som avses 
med servitutet. Invändiga ytskikt (golv, 
väggar, tak), inredning samt dörr till det 
aktuella förrådet underhålls av ägaren till 
förmånsfastigheten. Byggnadsdelar samt 
installationer som omger servitutsutrymmet 
tillhör och underhålls av 
anläggningssamfälligheten för Middagen ga:1. 

  

 Till förmån för: Middagen 41   



 

Lantmäteriet 2021-09-16 Aktbilaga BE1  
AB21144  Sida 8 
  Akt 0163-2021/14  

 

 
 Belastar: Middagen s:1   
Anläggningsåtgärd Andel i gemensamhetsanläggning   
 Andelstal i nybildade Middagen ga:2 efter 

förrättningen   
 1  

 Andelstal i nybildade Middagen ga:1 efter 
förrättningen   

 50  

    

 MIDDAGEN 42, ny fastighet   
 JM AB, lagfaren ägare   
    
Avstyckning Ägarlägenhetsinformation 

Boarea: 27 m2 
Våningsplan: 11 
Urholkar: Middagen S:1 

Andel i samfällighet 

 Ägarlägenhet 

 Erhåller andel i nybildad samfällighet 
Middagen s:1 

 1   

 Andel i Middagen s:1 efter förrättningen   1  
 Nytt servitut: 0163-2021/14.10   
 Ändamål: Förråd   
 Rätt att använda förråd i källarplan, med 

samma nummer som sista siffran i 
servitutsbeteckningen. Är beteckningen t.ex. 
0163-2021/14.1 så är det förråd 1 som avses 
med servitutet. Invändiga ytskikt (golv, 
väggar, tak), inredning samt dörr till det 
aktuella förrådet underhålls av ägaren till 
förmånsfastigheten. Byggnadsdelar samt 
installationer som omger servitutsutrymmet 
tillhör och underhålls av 
anläggningssamfälligheten för Middagen ga:1. 

  

 Till förmån för: Middagen 42   
 Belastar: Middagen s:1   
Anläggningsåtgärd Andel i gemensamhetsanläggning   
 Andelstal i nybildade Middagen ga:1 efter 

förrättningen   
 27  

    

 MIDDAGEN 43, ny fastighet   
 JM AB, lagfaren ägare   
    
Avstyckning Ägarlägenhetsinformation  Ägarlägenhet 
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Boarea: 107 m2 
Våningsplan: 11 
Urholkar: Middagen S:1 

Andel i samfällighet 
 Erhåller andel i nybildad samfällighet 

Middagen s:1 
 1   

 Andel i Middagen s:1 efter förrättningen   1  
 Nytt servitut: 0163-2021/14.11   
 Ändamål: Förråd   
 Rätt att använda förråd i källarplan, med 

samma nummer som sista siffran i 
servitutsbeteckningen. Är beteckningen t.ex. 
0163-2021/14.1 så är det förråd 1 som avses 
med servitutet. Invändiga ytskikt (golv, 
väggar, tak), inredning samt dörr till det 
aktuella förrådet underhålls av ägaren till 
förmånsfastigheten. Byggnadsdelar samt 
installationer som omger servitutsutrymmet 
tillhör och underhålls av 
anläggningssamfälligheten för Middagen ga:1. 

  

 Till förmån för: Middagen 43   
 Belastar: Middagen s:1   
Anläggningsåtgärd Andel i gemensamhetsanläggning   
 Andelstal i nybildade Middagen ga:2 efter 

förrättningen   
 1  

 Andelstal i nybildade Middagen ga:1 efter 
förrättningen   

 107  

    

 MIDDAGEN 44, ny fastighet   
 JM AB, lagfaren ägare   
    
Avstyckning Ägarlägenhetsinformation 

Boarea: 27 m2 
Våningsplan: 11 
Urholkar: Middagen S:1 

Andel i samfällighet 

 Ägarlägenhet 

 Erhåller andel i nybildad samfällighet 
Middagen s:1 

 1   

 Andel i Middagen s:1 efter förrättningen   1  
 Nytt servitut: 0163-2021/14.12   
 Ändamål: Förråd   
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 Rätt att använda förråd i källarplan, med 

samma nummer som sista siffran i 
servitutsbeteckningen. Är beteckningen t.ex. 
0163-2021/14.1 så är det förråd 1 som avses 
med servitutet. Invändiga ytskikt (golv, 
väggar, tak), inredning samt dörr till det 
aktuella förrådet underhålls av ägaren till 
förmånsfastigheten. Byggnadsdelar samt 
installationer som omger servitutsutrymmet 
tillhör och underhålls av 
anläggningssamfälligheten för Middagen ga:1. 

  

 Till förmån för: Middagen 44   
 Belastar: Middagen s:1   
Anläggningsåtgärd Andel i gemensamhetsanläggning   
 Andelstal i nybildade Middagen ga:1 efter 

förrättningen   
 27  

    

 MIDDAGEN 45, ny fastighet   
 JM AB, lagfaren ägare   
    
Avstyckning Ägarlägenhetsinformation 

Boarea: 31 m2 
Våningsplan: 11 
Urholkar: Middagen S:1 

Andel i samfällighet 

 Ägarlägenhet 

 Erhåller andel i nybildad samfällighet 
Middagen s:1 

 1   

 Andel i Middagen s:1 efter förrättningen   1  
 Nytt servitut: 0163-2021/14.13   
 Ändamål: Förråd   
 Rätt att använda förråd i källarplan, med 

samma nummer som sista siffran i 
servitutsbeteckningen. Är beteckningen t.ex. 
0163-2021/14.1 så är det förråd 1 som avses 
med servitutet. Invändiga ytskikt (golv, 
väggar, tak), inredning samt dörr till det 
aktuella förrådet underhålls av ägaren till 
förmånsfastigheten. Byggnadsdelar samt 
installationer som omger servitutsutrymmet 
tillhör och underhålls av 
anläggningssamfälligheten för Middagen ga:1. 

  

 Till förmån för: Middagen 45   
 Belastar: Middagen s:1   



 

Lantmäteriet 2021-09-16 Aktbilaga BE1  
AB21144  Sida 11 
  Akt 0163-2021/14  

 

 

Anläggningsåtgärd Andel i gemensamhetsanläggning   
 Andelstal i nybildade Middagen ga:1 efter 

förrättningen   
 31  

    

 MIDDAGEN 46, ny fastighet   
 JM AB, lagfaren ägare   
    
Avstyckning Ägarlägenhetsinformation 

Boarea: 31 m2 
Våningsplan: 12 
Urholkar: Middagen S:1 

Andel i samfällighet 

 Ägarlägenhet 

 Erhåller andel i nybildad samfällighet 
Middagen s:1 

 1   

 Andel i Middagen s:1 efter förrättningen   1  
 Nytt servitut: 0163-2021/14.14   
 Ändamål: Förråd   
 Rätt att använda förråd i källarplan, med 

samma nummer som sista siffran i 
servitutsbeteckningen. Är beteckningen t.ex. 
0163-2021/14.1 så är det förråd 1 som avses 
med servitutet. Invändiga ytskikt (golv, 
väggar, tak), inredning samt dörr till det 
aktuella förrådet underhålls av ägaren till 
förmånsfastigheten. Byggnadsdelar samt 
installationer som omger servitutsutrymmet 
tillhör och underhålls av 
anläggningssamfälligheten för Middagen ga:1. 

  

 Till förmån för: Middagen 46   
 Belastar: Middagen s:1   
Anläggningsåtgärd Andel i gemensamhetsanläggning   
 Andelstal i nybildade Middagen ga:1 efter 

förrättningen   
 31  

    

 MIDDAGEN 47, ny fastighet   
 JM AB, lagfaren ägare   
    
Avstyckning Ägarlägenhetsinformation 

Boarea: 55 m2 
Våningsplan: 12 
Urholkar: Middagen S:1 

 Ägarlägenhet 
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Andel i samfällighet 
 Erhåller andel i nybildad samfällighet 

Middagen s:1 
 1   

 Andel i Middagen s:1 efter förrättningen   1  
 Nytt servitut: 0163-2021/14.15   
 Ändamål: Förråd   
 Rätt att använda förråd i källarplan, med 

samma nummer som sista siffran i 
servitutsbeteckningen. Är beteckningen t.ex. 
0163-2021/14.1 så är det förråd 1 som avses 
med servitutet. Invändiga ytskikt (golv, 
väggar, tak), inredning samt dörr till det 
aktuella förrådet underhålls av ägaren till 
förmånsfastigheten. Byggnadsdelar samt 
installationer som omger servitutsutrymmet 
tillhör och underhålls av 
anläggningssamfälligheten för Middagen ga:1. 

  

 Till förmån för: Middagen 47   
 Belastar: Middagen s:1   
Anläggningsåtgärd Andel i gemensamhetsanläggning   
 Andelstal i nybildade Middagen ga:2 efter 

förrättningen   
 1  

 Andelstal i nybildade Middagen ga:1 efter 
förrättningen   

 55  

    

 MIDDAGEN 48, ny fastighet   
 JM AB, lagfaren ägare   
    
Avstyckning Ägarlägenhetsinformation 

Boarea: 50 m2 
Våningsplan: 12 
Urholkar: Middagen S:1 

Andel i samfällighet 

 Ägarlägenhet 

 Erhåller andel i nybildad samfällighet 
Middagen s:1 

 1   

 Andel i Middagen s:1 efter förrättningen   1  
 Nytt servitut: 0163-2021/14.16   
 Ändamål: Förråd   
 Rätt att använda förråd i källarplan, med 

samma nummer som sista siffran i 
servitutsbeteckningen. Är beteckningen t.ex. 
0163-2021/14.1 så är det förråd 1 som avses 
med servitutet. Invändiga ytskikt (golv, 
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väggar, tak), inredning samt dörr till det 
aktuella förrådet underhålls av ägaren till 
förmånsfastigheten. Byggnadsdelar samt 
installationer som omger servitutsutrymmet 
tillhör och underhålls av 
anläggningssamfälligheten för Middagen ga:1. 

 Till förmån för: Middagen 48   
 Belastar: Middagen s:1   
Anläggningsåtgärd Andel i gemensamhetsanläggning   
 Andelstal i nybildade Middagen ga:2 efter 

förrättningen   
 1  

 Andelstal i nybildade Middagen ga:1 efter 
förrättningen   

 50  

    

 MIDDAGEN 49, ny fastighet   
 JM AB, lagfaren ägare   
    
Avstyckning Ägarlägenhetsinformation 

Boarea: 27 m2 
Våningsplan: 12 
Urholkar: Middagen S:1 

Andel i samfällighet 

 Ägarlägenhet 

 Erhåller andel i nybildad samfällighet 
Middagen s:1 

 1   

 Andel i Middagen s:1 efter förrättningen   1  
 Nytt servitut: 0163-2021/14.17   
 Ändamål: Förråd   
 Rätt att använda förråd i källarplan, med 

samma nummer som sista siffran i 
servitutsbeteckningen. Är beteckningen t.ex. 
0163-2021/14.1 så är det förråd 1 som avses 
med servitutet. Invändiga ytskikt (golv, 
väggar, tak), inredning samt dörr till det 
aktuella förrådet underhålls av ägaren till 
förmånsfastigheten. Byggnadsdelar samt 
installationer som omger servitutsutrymmet 
tillhör och underhålls av 
anläggningssamfälligheten för Middagen ga:1. 

  

 Till förmån för: Middagen 49   
 Belastar: Middagen s:1   
Anläggningsåtgärd Andel i gemensamhetsanläggning   
 Andelstal i nybildade Middagen ga:1 efter 

förrättningen   
 27  
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 MIDDAGEN 50, ny fastighet   
 JM AB, lagfaren ägare   
    
Avstyckning Ägarlägenhetsinformation 

Boarea: 107 m2 
Våningsplan: 12 
Urholkar: Middagen S:1 

Andel i samfällighet 

 Ägarlägenhet 

 Erhåller andel i nybildad samfällighet 
Middagen s:1 

 1   

 Andel i Middagen s:1 efter förrättningen   1  
 Nytt servitut: 0163-2021/14.18   
 Ändamål: Förråd   
 Rätt att använda förråd i källarplan, med 

samma nummer som sista siffran i 
servitutsbeteckningen. Är beteckningen t.ex. 
0163-2021/14.1 så är det förråd 1 som avses 
med servitutet. Invändiga ytskikt (golv, 
väggar, tak), inredning samt dörr till det 
aktuella förrådet underhålls av ägaren till 
förmånsfastigheten. Byggnadsdelar samt 
installationer som omger servitutsutrymmet 
tillhör och underhålls av 
anläggningssamfälligheten för Middagen ga:1. 

  

 Till förmån för: Middagen 50   
 Belastar: Middagen s:1   
Anläggningsåtgärd Andel i gemensamhetsanläggning   
 Andelstal i nybildade Middagen ga:2 efter 

förrättningen   
 1  

 Andelstal i nybildade Middagen ga:1 efter 
förrättningen   

 107  

    

 MIDDAGEN 51, ny fastighet   
 JM AB, lagfaren ägare   
    
Avstyckning Ägarlägenhetsinformation 

Boarea: 27 m2 
Våningsplan: 12 
Urholkar: Middagen S:1 

Andel i samfällighet 

 Ägarlägenhet 
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 Erhåller andel i nybildad samfällighet 
Middagen s:1 

 1   

 Andel i Middagen s:1 efter förrättningen   1  
 Nytt servitut: 0163-2021/14.19   
 Ändamål: Förråd   
 Rätt att använda förråd i källarplan, med 

samma nummer som sista siffran i 
servitutsbeteckningen. Är beteckningen t.ex. 
0163-2021/14.1 så är det förråd 1 som avses 
med servitutet. Invändiga ytskikt (golv, 
väggar, tak), inredning samt dörr till det 
aktuella förrådet underhålls av ägaren till 
förmånsfastigheten. Byggnadsdelar samt 
installationer som omger servitutsutrymmet 
tillhör och underhålls av 
anläggningssamfälligheten för Middagen ga:1. 

  

 Till förmån för: Middagen 51   
 Belastar: Middagen s:1   
Anläggningsåtgärd Andel i gemensamhetsanläggning   
 Andelstal i nybildade Middagen ga:1 efter 

förrättningen   
 27  

    

 MIDDAGEN 52, ny fastighet   
 JM AB, lagfaren ägare   
    
Avstyckning Ägarlägenhetsinformation 

Boarea: 31 m2 
Våningsplan: 12 
Urholkar: Middagen S:1 

Andel i samfällighet 

 Ägarlägenhet 

 Erhåller andel i nybildad samfällighet 
Middagen s:1 

 1   

 Andel i Middagen s:1 efter förrättningen   1  
 Nytt servitut: 0163-2021/14.20   
 Ändamål: Förråd   
 Rätt att använda förråd i källarplan, med 

samma nummer som sista siffran i 
servitutsbeteckningen. Är beteckningen t.ex. 
0163-2021/14.1 så är det förråd 1 som avses 
med servitutet. Invändiga ytskikt (golv, 
väggar, tak), inredning samt dörr till det 
aktuella förrådet underhålls av ägaren till 
förmånsfastigheten. Byggnadsdelar samt 
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installationer som omger servitutsutrymmet 
tillhör och underhålls av 
anläggningssamfälligheten för Middagen ga:1. 

 Till förmån för: Middagen 52   
 Belastar: Middagen s:1   
Anläggningsåtgärd Andel i gemensamhetsanläggning   
 Andelstal i nybildade Middagen ga:1 efter 

förrättningen   
 31  

    

 MIDDAGEN 53, ny fastighet   
 JM AB, lagfaren ägare   
    
Avstyckning Ägarlägenhetsinformation 

Boarea: 31 m2 
Våningsplan: 13 
Urholkar: Middagen S:1 

Andel i samfällighet 

 Ägarlägenhet 

 Erhåller andel i nybildad samfällighet 
Middagen s:1 

 1   

 Andel i Middagen s:1 efter förrättningen   1  
 Nytt servitut: 0163-2021/14.21   
 Ändamål: Förråd   
 Rätt att använda förråd i källarplan, med 

samma nummer som sista siffran i 
servitutsbeteckningen. Är beteckningen t.ex. 
0163-2021/14.1 så är det förråd 1 som avses 
med servitutet. Invändiga ytskikt (golv, 
väggar, tak), inredning samt dörr till det 
aktuella förrådet underhålls av ägaren till 
förmånsfastigheten. Byggnadsdelar samt 
installationer som omger servitutsutrymmet 
tillhör och underhålls av 
anläggningssamfälligheten för Middagen ga:1. 

  

 Till förmån för: Middagen 53   
 Belastar: Middagen s:1   
Anläggningsåtgärd Andel i gemensamhetsanläggning   
 Andelstal i nybildade Middagen ga:1 efter 

förrättningen   
 31  

    

 MIDDAGEN 54, ny fastighet   
 JM AB, lagfaren ägare   
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Avstyckning Ägarlägenhetsinformation 

Boarea: 55 m2 
Våningsplan: 13 
Urholkar: Middagen S:1 

Andel i samfällighet 

 Ägarlägenhet 

 Erhåller andel i nybildad samfällighet 
Middagen s:1 

 1   

 Andel i Middagen s:1 efter förrättningen   1  
 Nytt servitut: 0163-2021/14.22   
 Ändamål: Förråd   
 Rätt att använda förråd i källarplan, med 

samma nummer som sista siffran i 
servitutsbeteckningen. Är beteckningen t.ex. 
0163-2021/14.1 så är det förråd 1 som avses 
med servitutet. Invändiga ytskikt (golv, 
väggar, tak), inredning samt dörr till det 
aktuella förrådet underhålls av ägaren till 
förmånsfastigheten. Byggnadsdelar samt 
installationer som omger servitutsutrymmet 
tillhör och underhålls av 
anläggningssamfälligheten för Middagen ga:1. 

  

 Till förmån för: Middagen 54   
 Belastar: Middagen s:1   
Anläggningsåtgärd Andel i gemensamhetsanläggning   
 Andelstal i nybildade Middagen ga:2 efter 

förrättningen   
 1  

 Andelstal i nybildade Middagen ga:1 efter 
förrättningen   

 55  

    

 MIDDAGEN 55, ny fastighet   
 JM AB, lagfaren ägare   
    
Avstyckning Ägarlägenhetsinformation 

Boarea: 50 m2 
Våningsplan: 13 
Urholkar: Middagen S:1 

Andel i samfällighet 

 Ägarlägenhet 

 Erhåller andel i nybildad samfällighet 
Middagen s:1 

 1   

 Andel i Middagen s:1 efter förrättningen   1  
 Nytt servitut: 0163-2021/14.23   
 Ändamål: Förråd   
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 Rätt att använda förråd i källarplan, med 

samma nummer som sista siffran i 
servitutsbeteckningen. Är beteckningen t.ex. 
0163-2021/14.1 så är det förråd 1 som avses 
med servitutet. Invändiga ytskikt (golv, 
väggar, tak), inredning samt dörr till det 
aktuella förrådet underhålls av ägaren till 
förmånsfastigheten. Byggnadsdelar samt 
installationer som omger servitutsutrymmet 
tillhör och underhålls av 
anläggningssamfälligheten för Middagen ga:1. 

  

 Till förmån för: Middagen 55   
 Belastar: Middagen s:1   
Anläggningsåtgärd Andel i gemensamhetsanläggning   
 Andelstal i nybildade Middagen ga:2 efter 

förrättningen   
 1  

 Andelstal i nybildade Middagen ga:1 efter 
förrättningen   

 50  

    

 MIDDAGEN 56, ny fastighet   
 JM AB, lagfaren ägare   
    
Avstyckning Ägarlägenhetsinformation 

Boarea: 27 m2 
Våningsplan: 13 
Urholkar: Middagen S:1 

Andel i samfällighet 

 Ägarlägenhet 

 Erhåller andel i nybildad samfällighet 
Middagen s:1 

 1   

 Andel i Middagen s:1 efter förrättningen   1  
 Nytt servitut: 0163-2021/14.24   
 Ändamål: Förråd   
 Rätt att använda förråd i källarplan, med 

samma nummer som sista siffran i 
servitutsbeteckningen. Är beteckningen t.ex. 
0163-2021/14.1 så är det förråd 1 som avses 
med servitutet. Invändiga ytskikt (golv, 
väggar, tak), inredning samt dörr till det 
aktuella förrådet underhålls av ägaren till 
förmånsfastigheten. Byggnadsdelar samt 
installationer som omger servitutsutrymmet 
tillhör och underhålls av 
anläggningssamfälligheten för Middagen ga:1. 

  

 Till förmån för: Middagen 56   
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 Belastar: Middagen s:1   
Anläggningsåtgärd Andel i gemensamhetsanläggning   
 Andelstal i nybildade Middagen ga:1 efter 

förrättningen   
 27  

    

 MIDDAGEN 57, ny fastighet   
 JM AB, lagfaren ägare   
    
Avstyckning Ägarlägenhetsinformation 

Boarea: 107 m2 
Våningsplan: 13 
Urholkar: Middagen S:1 

Andel i samfällighet 

 Ägarlägenhet 

 Erhåller andel i nybildad samfällighet 
Middagen s:1 

 1   

 Andel i Middagen s:1 efter förrättningen   1  
 Nytt servitut: 0163-2021/14.25   
 Ändamål: Förråd   
 Rätt att använda förråd i källarplan, med 

samma nummer som sista siffran i 
servitutsbeteckningen. Är beteckningen t.ex. 
0163-2021/14.1 så är det förråd 1 som avses 
med servitutet. Invändiga ytskikt (golv, 
väggar, tak), inredning samt dörr till det 
aktuella förrådet underhålls av ägaren till 
förmånsfastigheten. Byggnadsdelar samt 
installationer som omger servitutsutrymmet 
tillhör och underhålls av 
anläggningssamfälligheten för Middagen ga:1. 

  

 Till förmån för: Middagen 57   
 Belastar: Middagen s:1   
Anläggningsåtgärd Andel i gemensamhetsanläggning   
 Andelstal i nybildade Middagen ga:2 efter 

förrättningen   
 1  

 Andelstal i nybildade Middagen ga:1 efter 
förrättningen   

 107  

    

 MIDDAGEN 58, ny fastighet   
 JM AB, lagfaren ägare   
    
Avstyckning Ägarlägenhetsinformation  Ägarlägenhet 
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Boarea: 27 m2 
Våningsplan: 13 
Urholkar: Middagen S:1 

Andel i samfällighet 
 Erhåller andel i nybildad samfällighet 

Middagen s:1 
 1   

 Andel i Middagen s:1 efter förrättningen   1  
 Nytt servitut: 0163-2021/14.26   
 Ändamål: Förråd   
 Rätt att använda förråd i källarplan, med 

samma nummer som sista siffran i 
servitutsbeteckningen. Är beteckningen t.ex. 
0163-2021/14.1 så är det förråd 1 som avses 
med servitutet. Invändiga ytskikt (golv, 
väggar, tak), inredning samt dörr till det 
aktuella förrådet underhålls av ägaren till 
förmånsfastigheten. Byggnadsdelar samt 
installationer som omger servitutsutrymmet 
tillhör och underhålls av 
anläggningssamfälligheten för Middagen ga:1. 

  

 Till förmån för: Middagen 58   
 Belastar: Middagen s:1   
Anläggningsåtgärd Andel i gemensamhetsanläggning   
 Andelstal i nybildade Middagen ga:1 efter 

förrättningen   
 27  

    

 MIDDAGEN 59, ny fastighet   
 JM AB, lagfaren ägare   
    
Avstyckning Ägarlägenhetsinformation 

Boarea: 31 m2 
Våningsplan: 13 
Urholkar: Middagen S:1 

Andel i samfällighet 

 Ägarlägenhet 

 Erhåller andel i nybildad samfällighet 
Middagen s:1 

 1   

 Andel i Middagen s:1 efter förrättningen   1  
 Nytt servitut: 0163-2021/14.27   
 Ändamål: Förråd   
 Rätt att använda förråd i källarplan, med 

samma nummer som sista siffran i 
servitutsbeteckningen. Är beteckningen t.ex. 
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0163-2021/14.1 så är det förråd 1 som avses 
med servitutet. Invändiga ytskikt (golv, 
väggar, tak), inredning samt dörr till det 
aktuella förrådet underhålls av ägaren till 
förmånsfastigheten. Byggnadsdelar samt 
installationer som omger servitutsutrymmet 
tillhör och underhålls av 
anläggningssamfälligheten för Middagen ga:1. 

 Till förmån för: Middagen 59   
 Belastar: Middagen s:1   
Anläggningsåtgärd Andel i gemensamhetsanläggning   
 Andelstal i nybildade Middagen ga:1 efter 

förrättningen   
 31  

    

 MIDDAGEN 60, ny fastighet   
 JM AB, lagfaren ägare   
    
Avstyckning Ägarlägenhetsinformation 

Boarea: 50 m2 
Våningsplan: 10 
Urholkar: Middagen S:1 

Andel i samfällighet 

 Ägarlägenhet 

 Erhåller andel i nybildad samfällighet 
Middagen s:1 

 1   

 Andel i Middagen s:1 efter förrättningen   1  
 Nytt servitut: 0163-2021/14.28   
 Ändamål: Förråd   
 Rätt att använda förråd i källarplan, med 

samma nummer som sista siffran i 
servitutsbeteckningen. Är beteckningen t.ex. 
0163-2021/14.1 så är det förråd 1 som avses 
med servitutet. Invändiga ytskikt (golv, 
väggar, tak), inredning samt dörr till det 
aktuella förrådet underhålls av ägaren till 
förmånsfastigheten. Byggnadsdelar samt 
installationer som omger servitutsutrymmet 
tillhör och underhålls av 
anläggningssamfälligheten för Middagen ga:1. 

  

 Till förmån för: Middagen 60   
 Belastar: Middagen s:1   
Anläggningsåtgärd Andel i gemensamhetsanläggning   
 Andelstal i nybildade Middagen ga:1 efter 

förrättningen   
 50  
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 MIDDAGEN 61, ny fastighet   
 JM AB, lagfaren ägare   
    
Avstyckning Ägarlägenhetsinformation 

Boarea: 35 m2 
Våningsplan: 10 
Urholkar: Middagen S:1 

Andel i samfällighet 

 Ägarlägenhet 

 Erhåller andel i nybildad samfällighet 
Middagen s:1 

 1   

 Andel i Middagen s:1 efter förrättningen   1  
 Nytt servitut: 0163-2021/14.29   
 Ändamål: Förråd   
 Rätt att använda förråd i källarplan, med 

samma nummer som sista siffran i 
servitutsbeteckningen. Är beteckningen t.ex. 
0163-2021/14.1 så är det förråd 1 som avses 
med servitutet. Invändiga ytskikt (golv, 
väggar, tak), inredning samt dörr till det 
aktuella förrådet underhålls av ägaren till 
förmånsfastigheten. Byggnadsdelar samt 
installationer som omger servitutsutrymmet 
tillhör och underhålls av 
anläggningssamfälligheten för Middagen ga:1. 

  

 Till förmån för: Middagen 61   
 Belastar: Middagen s:1   
Anläggningsåtgärd Andel i gemensamhetsanläggning   
 Andelstal i nybildade Middagen ga:1 efter 

förrättningen   
 35  

    

 MIDDAGEN 62, ny fastighet   
 JM AB, lagfaren ägare   
    
Avstyckning Ägarlägenhetsinformation 

Boarea: 50 m2 
Våningsplan: 10 
Urholkar: Middagen S:1 

Andel i samfällighet 

 Ägarlägenhet 

 Erhåller andel i nybildad samfällighet 
Middagen s:1 

 1   
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 Andel i Middagen s:1 efter förrättningen   1  
 Nytt servitut: 0163-2021/14.30   
 Ändamål: Förråd   
 Rätt att använda förråd i källarplan, med 

samma nummer som sista siffran i 
servitutsbeteckningen. Är beteckningen t.ex. 
0163-2021/14.1 så är det förråd 1 som avses 
med servitutet. Invändiga ytskikt (golv, 
väggar, tak), inredning samt dörr till det 
aktuella förrådet underhålls av ägaren till 
förmånsfastigheten. Byggnadsdelar samt 
installationer som omger servitutsutrymmet 
tillhör och underhålls av 
anläggningssamfälligheten för Middagen ga:1. 

  

 Till förmån för: Middagen 62   
 Belastar: Middagen s:1   
Anläggningsåtgärd Andel i gemensamhetsanläggning   
 Andelstal i nybildade Middagen ga:1 efter 

förrättningen   
 50  

    

 MIDDAGEN 63, ny fastighet   
 JM AB, lagfaren ägare   
    
Avstyckning Ägarlägenhetsinformation 

Boarea: 55 m2 
Våningsplan: 11 
Urholkar: Middagen S:1 

Andel i samfällighet 

 Ägarlägenhet 

 Erhåller andel i nybildad samfällighet 
Middagen s:1 

 1   

 Andel i Middagen s:1 efter förrättningen   1  
 Nytt servitut: 0163-2021/14.31   
 Ändamål: Förråd   
 Rätt att använda förråd i källarplan, med 

samma nummer som sista siffran i 
servitutsbeteckningen. Är beteckningen t.ex. 
0163-2021/14.1 så är det förråd 1 som avses 
med servitutet. Invändiga ytskikt (golv, 
väggar, tak), inredning samt dörr till det 
aktuella förrådet underhålls av ägaren till 
förmånsfastigheten. Byggnadsdelar samt 
installationer som omger servitutsutrymmet 
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tillhör och underhålls av 
anläggningssamfälligheten för Middagen ga:1. 

 Till förmån för: Middagen 63   
 Belastar: Middagen s:1   
Anläggningsåtgärd Andel i gemensamhetsanläggning   
 Andelstal i nybildade Middagen ga:2 efter 

förrättningen   
 1  

 Andelstal i nybildade Middagen ga:1 efter 
förrättningen   

 55  

    

 MIDDAGEN 64, ny fastighet   
 JM AB, lagfaren ägare   
    
Avstyckning Ägarlägenhetsinformation 

Boarea: 35 m2 
Våningsplan: 11 
Urholkar: Middagen S:1 

Andel i samfällighet 

 Ägarlägenhet 

 Erhåller andel i nybildad samfällighet 
Middagen s:1 

 1   

 Andel i Middagen s:1 efter förrättningen   1  
 Nytt servitut: 0163-2021/14.32   
 Ändamål: Förråd   
 Rätt att använda förråd i källarplan, med 

samma nummer som sista siffran i 
servitutsbeteckningen. Är beteckningen t.ex. 
0163-2021/14.1 så är det förråd 1 som avses 
med servitutet. Invändiga ytskikt (golv, 
väggar, tak), inredning samt dörr till det 
aktuella förrådet underhålls av ägaren till 
förmånsfastigheten. Byggnadsdelar samt 
installationer som omger servitutsutrymmet 
tillhör och underhålls av 
anläggningssamfälligheten för Middagen ga:1. 

  

 Till förmån för: Middagen 64   
 Belastar: Middagen s:1   
Anläggningsåtgärd Andel i gemensamhetsanläggning   
 Andelstal i nybildade Middagen ga:1 efter 

förrättningen   
 35  

    

 MIDDAGEN 65, ny fastighet   
 JM AB, lagfaren ägare   
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Avstyckning Ägarlägenhetsinformation 

Boarea: 55 m2 
Våningsplan: 11 
Urholkar: Middagen S:1 

Andel i samfällighet 

 Ägarlägenhet 

 Erhåller andel i nybildad samfällighet 
Middagen s:1 

 1   

 Andel i Middagen s:1 efter förrättningen   1  
 Nytt servitut: 0163-2021/14.33   
 Ändamål: Förråd   
 Rätt att använda förråd i källarplan, med 

samma nummer som sista siffran i 
servitutsbeteckningen. Är beteckningen t.ex. 
0163-2021/14.1 så är det förråd 1 som avses 
med servitutet. Invändiga ytskikt (golv, 
väggar, tak), inredning samt dörr till det 
aktuella förrådet underhålls av ägaren till 
förmånsfastigheten. Byggnadsdelar samt 
installationer som omger servitutsutrymmet 
tillhör och underhålls av 
anläggningssamfälligheten för Middagen ga:1. 

  

 Till förmån för: Middagen 65   
 Belastar: Middagen s:1   
Anläggningsåtgärd Andel i gemensamhetsanläggning   
 Andelstal i nybildade Middagen ga:2 efter 

förrättningen   
 1  

 Andelstal i nybildade Middagen ga:1 efter 
förrättningen   

 55  

    

 MIDDAGEN 66, ny fastighet   
 JM AB, lagfaren ägare   
    
Avstyckning Ägarlägenhetsinformation 

Boarea: 55 m2 
Våningsplan: 12 
Urholkar: Middagen S:1 

Andel i samfällighet 

 Ägarlägenhet 

 Erhåller andel i nybildad samfällighet 
Middagen s:1 

 1   

 Andel i Middagen s:1 efter förrättningen   1  
 Nytt servitut: 0163-2021/14.34   
 Ändamål: Förråd   
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 Rätt att använda förråd i källarplan, med 

samma nummer som sista siffran i 
servitutsbeteckningen. Är beteckningen t.ex. 
0163-2021/14.1 så är det förråd 1 som avses 
med servitutet. Invändiga ytskikt (golv, 
väggar, tak), inredning samt dörr till det 
aktuella förrådet underhålls av ägaren till 
förmånsfastigheten. Byggnadsdelar samt 
installationer som omger servitutsutrymmet 
tillhör och underhålls av 
anläggningssamfälligheten för Middagen ga:1. 

  

 Till förmån för: Middagen 66   
 Belastar: Middagen s:1   
Anläggningsåtgärd Andel i gemensamhetsanläggning   
 Andelstal i nybildade Middagen ga:2 efter 

förrättningen   
 1  

 Andelstal i nybildade Middagen ga:1 efter 
förrättningen   

 55  

    

 MIDDAGEN 67, ny fastighet   
 JM AB, lagfaren ägare   
    
Avstyckning Ägarlägenhetsinformation 

Boarea: 35 m2 
Våningsplan: 12 
Urholkar: Middagen S:1 

Andel i samfällighet 

 Ägarlägenhet 

 Erhåller andel i nybildad samfällighet 
Middagen s:1 

 1   

 Andel i Middagen s:1 efter förrättningen   1  
 Nytt servitut: 0163-2021/14.35   
 Ändamål: Förråd   
 Rätt att använda förråd i källarplan, med 

samma nummer som sista siffran i 
servitutsbeteckningen. Är beteckningen t.ex. 
0163-2021/14.1 så är det förråd 1 som avses 
med servitutet. Invändiga ytskikt (golv, 
väggar, tak), inredning samt dörr till det 
aktuella förrådet underhålls av ägaren till 
förmånsfastigheten. Byggnadsdelar samt 
installationer som omger servitutsutrymmet 
tillhör och underhålls av 
anläggningssamfälligheten för Middagen ga:1. 

  

 Till förmån för: Middagen 67   
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 Belastar: Middagen s:1   
Anläggningsåtgärd Andel i gemensamhetsanläggning   
 Andelstal i nybildade Middagen ga:1 efter 

förrättningen   
 35  

    

 MIDDAGEN 68, ny fastighet   
 JM AB, lagfaren ägare   
    
Avstyckning Ägarlägenhetsinformation 

Boarea: 55 m2 
Våningsplan: 12 
Urholkar: Middagen S:1 

Andel i samfällighet 

 Ägarlägenhet 

 Erhåller andel i nybildad samfällighet 
Middagen s:1 

 1   

 Andel i Middagen s:1 efter förrättningen   1  
 Nytt servitut: 0163-2021/14.36   
 Ändamål: Förråd   
 Rätt att använda förråd i källarplan, med 

samma nummer som sista siffran i 
servitutsbeteckningen. Är beteckningen t.ex. 
0163-2021/14.1 så är det förråd 1 som avses 
med servitutet. Invändiga ytskikt (golv, 
väggar, tak), inredning samt dörr till det 
aktuella förrådet underhålls av ägaren till 
förmånsfastigheten. Byggnadsdelar samt 
installationer som omger servitutsutrymmet 
tillhör och underhålls av 
anläggningssamfälligheten för Middagen ga:1. 

  

 Till förmån för: Middagen 68   
 Belastar: Middagen s:1   
Anläggningsåtgärd Andel i gemensamhetsanläggning   
 Andelstal i nybildade Middagen ga:2 efter 

förrättningen   
 1  

 Andelstal i nybildade Middagen ga:1 efter 
förrättningen   

 55  

    

 MIDDAGEN 69, ny fastighet   
 JM AB, lagfaren ägare   
    
Avstyckning Ägarlägenhetsinformation  Ägarlägenhet 
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Boarea: 55 m2 
Våningsplan: 13 
Urholkar: Middagen S:1 

Andel i samfällighet 
 Erhåller andel i nybildad samfällighet 

Middagen s:1 
 1   

 Andel i Middagen s:1 efter förrättningen   1  
 Nytt servitut: 0163-2021/14.37   
 Ändamål: Förråd   
 Rätt att använda förråd i källarplan, med 

samma nummer som sista siffran i 
servitutsbeteckningen. Är beteckningen t.ex. 
0163-2021/14.1 så är det förråd 1 som avses 
med servitutet. Invändiga ytskikt (golv, 
väggar, tak), inredning samt dörr till det 
aktuella förrådet underhålls av ägaren till 
förmånsfastigheten. Byggnadsdelar samt 
installationer som omger servitutsutrymmet 
tillhör och underhålls av 
anläggningssamfälligheten för Middagen ga:1. 

  

 Till förmån för: Middagen 69   
 Belastar: Middagen s:1   
Anläggningsåtgärd Andel i gemensamhetsanläggning   
 Andelstal i nybildade Middagen ga:2 efter 

förrättningen   
 1  

 Andelstal i nybildade Middagen ga:1 efter 
förrättningen   

 55  

    

 MIDDAGEN 70, ny fastighet   
 JM AB, lagfaren ägare   
    
Avstyckning Ägarlägenhetsinformation 

Boarea: 35 m2 
Våningsplan: 13 
Urholkar: Middagen S:1 

Andel i samfällighet 

 Ägarlägenhet 

 Erhåller andel i nybildad samfällighet 
Middagen s:1 

 1   

 Andel i Middagen s:1 efter förrättningen   1  
 Nytt servitut: 0163-2021/14.38   
 Ändamål: Förråd   
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 Rätt att använda förråd i källarplan, med 

samma nummer som sista siffran i 
servitutsbeteckningen. Är beteckningen t.ex. 
0163-2021/14.1 så är det förråd 1 som avses 
med servitutet. Invändiga ytskikt (golv, 
väggar, tak), inredning samt dörr till det 
aktuella förrådet underhålls av ägaren till 
förmånsfastigheten. Byggnadsdelar samt 
installationer som omger servitutsutrymmet 
tillhör och underhålls av 
anläggningssamfälligheten för Middagen ga:1. 

  

 Till förmån för: Middagen 70   
 Belastar: Middagen s:1   
Anläggningsåtgärd Andel i gemensamhetsanläggning   
 Andelstal i nybildade Middagen ga:1 efter 

förrättningen   
 35  

    

 MIDDAGEN 71, ny fastighet   
 JM AB, lagfaren ägare   
    
Avstyckning Ägarlägenhetsinformation 

Boarea: 55 m2 
Våningsplan: 13 
Urholkar: Middagen S:1 

Andel i samfällighet 

 Ägarlägenhet 

 Erhåller andel i nybildad samfällighet 
Middagen s:1 

 1   

 Andel i Middagen s:1 efter förrättningen   1  
 Nytt servitut: 0163-2021/14.39   
 Ändamål: Förråd   
 Rätt att använda förråd i källarplan, med 

samma nummer som sista siffran i 
servitutsbeteckningen. Är beteckningen t.ex. 
0163-2021/14.1 så är det förråd 1 som avses 
med servitutet. Invändiga ytskikt (golv, 
väggar, tak), inredning samt dörr till det 
aktuella förrådet underhålls av ägaren till 
förmånsfastigheten. Byggnadsdelar samt 
installationer som omger servitutsutrymmet 
tillhör och underhålls av 
anläggningssamfälligheten för Middagen ga:1. 

  

 Till förmån för: Middagen 71   
 Belastar: Middagen s:1   
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Anläggningsåtgärd Andel i gemensamhetsanläggning   
 Andelstal i nybildade Middagen ga:2 efter 

förrättningen   
 1  

 Andelstal i nybildade Middagen ga:1 efter 
förrättningen   

 55  

    

 MIDDAGEN 72, ny fastighet   
 JM AB, lagfaren ägare   
    
Avstyckning Ägarlägenhetsinformation 

Boarea: 50 m2 
Våningsplan: 10 
Urholkar: Middagen S:1 

Andel i samfällighet 

 Ägarlägenhet 

 Erhåller andel i nybildad samfällighet 
Middagen s:1 

 1   

 Andel i Middagen s:1 efter förrättningen   1  
 Nytt servitut: 0163-2021/14.40   
 Ändamål: Förråd   
 Rätt att använda förråd i källarplan, med 

samma nummer som sista siffran i 
servitutsbeteckningen. Är beteckningen t.ex. 
0163-2021/14.1 så är det förråd 1 som avses 
med servitutet. Invändiga ytskikt (golv, 
väggar, tak), inredning samt dörr till det 
aktuella förrådet underhålls av ägaren till 
förmånsfastigheten. Byggnadsdelar samt 
installationer som omger servitutsutrymmet 
tillhör och underhålls av 
anläggningssamfälligheten för Middagen ga:1. 

  

 Till förmån för: Middagen 72   
 Belastar: Middagen s:1   
Anläggningsåtgärd Andel i gemensamhetsanläggning   
 Andelstal i nybildade Middagen ga:1 efter 

förrättningen   
 50  

    

 MIDDAGEN 73, ny fastighet   
 JM AB, lagfaren ägare   
    
Avstyckning Ägarlägenhetsinformation  Ägarlägenhet 
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Boarea: 39 m2 
Våningsplan: 10 
Urholkar: Middagen S:1 

Andel i samfällighet 
 Erhåller andel i nybildad samfällighet 

Middagen s:1 
 1   

 Andel i Middagen s:1 efter förrättningen   1  
 Nytt servitut: 0163-2021/14.41   
 Ändamål: Förråd   
 Rätt att använda förråd i källarplan, med 

samma nummer som sista siffran i 
servitutsbeteckningen. Är beteckningen t.ex. 
0163-2021/14.1 så är det förråd 1 som avses 
med servitutet. Invändiga ytskikt (golv, 
väggar, tak), inredning samt dörr till det 
aktuella förrådet underhålls av ägaren till 
förmånsfastigheten. Byggnadsdelar samt 
installationer som omger servitutsutrymmet 
tillhör och underhålls av 
anläggningssamfälligheten för Middagen ga:1. 

  

 Till förmån för: Middagen 73   
 Belastar: Middagen s:1   
Anläggningsåtgärd Andel i gemensamhetsanläggning   
 Andelstal i nybildade Middagen ga:1 efter 

förrättningen   
 39  

    

 MIDDAGEN 74, ny fastighet   
 JM AB, lagfaren ägare   
    
Avstyckning Ägarlägenhetsinformation 

Boarea: 90 m2 
Våningsplan: 10 
Urholkar: Middagen S:1 

Andel i samfällighet 

 Ägarlägenhet 

 Erhåller andel i nybildad samfällighet 
Middagen s:1 

 1   

 Andel i Middagen s:1 efter förrättningen   1  
 Nytt servitut: 0163-2021/14.42   
 Ändamål: Förråd   
 Rätt att använda förråd i källarplan, med 

samma nummer som sista siffran i 
servitutsbeteckningen. Är beteckningen t.ex. 

  



 

Lantmäteriet 2021-09-16 Aktbilaga BE1  
AB21144  Sida 32 
  Akt 0163-2021/14  

 

 

0163-2021/14.1 så är det förråd 1 som avses 
med servitutet. Invändiga ytskikt (golv, 
väggar, tak), inredning samt dörr till det 
aktuella förrådet underhålls av ägaren till 
förmånsfastigheten. Byggnadsdelar samt 
installationer som omger servitutsutrymmet 
tillhör och underhålls av 
anläggningssamfälligheten för Middagen ga:1. 

 Till förmån för: Middagen 74   
 Belastar: Middagen s:1   
Anläggningsåtgärd Andel i gemensamhetsanläggning   
 Andelstal i nybildade Middagen ga:2 efter 

förrättningen   
 1  

 Andelstal i nybildade Middagen ga:1 efter 
förrättningen   

 90  

    

 MIDDAGEN 75, ny fastighet   
 JM AB, lagfaren ägare   
    
Avstyckning Ägarlägenhetsinformation 

Boarea: 55 m2 
Våningsplan: 11 
Urholkar: Middagen S:1 

Andel i samfällighet 

 Ägarlägenhet 

 Erhåller andel i nybildad samfällighet 
Middagen s:1 

 1   

 Andel i Middagen s:1 efter förrättningen   1  
 Nytt servitut: 0163-2021/14.43   
 Ändamål: Förråd   
 Rätt att använda förråd i källarplan, med 

samma nummer som sista siffran i 
servitutsbeteckningen. Är beteckningen t.ex. 
0163-2021/14.1 så är det förråd 1 som avses 
med servitutet. Invändiga ytskikt (golv, 
väggar, tak), inredning samt dörr till det 
aktuella förrådet underhålls av ägaren till 
förmånsfastigheten. Byggnadsdelar samt 
installationer som omger servitutsutrymmet 
tillhör och underhålls av 
anläggningssamfälligheten för Middagen ga:1. 

  

 Till förmån för: Middagen 75   
 Belastar: Middagen s:1   
Anläggningsåtgärd Andel i gemensamhetsanläggning   
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 Andelstal i nybildade Middagen ga:2 efter 

förrättningen   
 1  

 Andelstal i nybildade Middagen ga:1 efter 
förrättningen   

 55  

    

 MIDDAGEN 76, ny fastighet   
 JM AB, lagfaren ägare   
    
Avstyckning Ägarlägenhetsinformation 

Boarea: 39 m2 
Våningsplan: 11 
Urholkar: Middagen S:1 

Andel i samfällighet 

 Ägarlägenhet 

 Erhåller andel i nybildad samfällighet 
Middagen s:1 

 1   

 Andel i Middagen s:1 efter förrättningen   1  
 Nytt servitut: 0163-2021/14.44   
 Ändamål: Förråd   
 Rätt att använda förråd i källarplan, med 

samma nummer som sista siffran i 
servitutsbeteckningen. Är beteckningen t.ex. 
0163-2021/14.1 så är det förråd 1 som avses 
med servitutet. Invändiga ytskikt (golv, 
väggar, tak), inredning samt dörr till det 
aktuella förrådet underhålls av ägaren till 
förmånsfastigheten. Byggnadsdelar samt 
installationer som omger servitutsutrymmet 
tillhör och underhålls av 
anläggningssamfälligheten för Middagen ga:1. 

  

 Till förmån för: Middagen 76   
 Belastar: Middagen s:1   
Anläggningsåtgärd Andel i gemensamhetsanläggning   
 Andelstal i nybildade Middagen ga:1 efter 

förrättningen   
 39  

    

 MIDDAGEN 77, ny fastighet   
 JM AB, lagfaren ägare   
    
Avstyckning Ägarlägenhetsinformation 

Boarea: 95 m2 
Våningsplan: 11 
Urholkar: Middagen S:1 

 Ägarlägenhet 
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Andel i samfällighet 
 Erhåller andel i nybildad samfällighet 

Middagen s:1 
 1   

 Andel i Middagen s:1 efter förrättningen   1  
 Nytt servitut: 0163-2021/14.45   
 Ändamål: Förråd   
 Rätt att använda förråd i källarplan, med 

samma nummer som sista siffran i 
servitutsbeteckningen. Är beteckningen t.ex. 
0163-2021/14.1 så är det förråd 1 som avses 
med servitutet. Invändiga ytskikt (golv, 
väggar, tak), inredning samt dörr till det 
aktuella förrådet underhålls av ägaren till 
förmånsfastigheten. Byggnadsdelar samt 
installationer som omger servitutsutrymmet 
tillhör och underhålls av 
anläggningssamfälligheten för Middagen ga:1. 

  

 Till förmån för: Middagen 77   
 Belastar: Middagen s:1   
Anläggningsåtgärd Andel i gemensamhetsanläggning   
 Andelstal i nybildade Middagen ga:2 efter 

förrättningen   
 1  

 Andelstal i nybildade Middagen ga:1 efter 
förrättningen   

 95  

    

 MIDDAGEN 78, ny fastighet   
 JM AB, lagfaren ägare   
    
Avstyckning Ägarlägenhetsinformation 

Boarea: 55 m2 
Våningsplan: 12 
Urholkar: Middagen S:1 

Andel i samfällighet 

 Ägarlägenhet 

 Erhåller andel i nybildad samfällighet 
Middagen s:1 

 1   

 Andel i Middagen s:1 efter förrättningen   1  
 Nytt servitut: 0163-2021/14.46   
 Ändamål: Förråd   
 Rätt att använda förråd i källarplan, med 

samma nummer som sista siffran i 
servitutsbeteckningen. Är beteckningen t.ex. 
0163-2021/14.1 så är det förråd 1 som avses 
med servitutet. Invändiga ytskikt (golv, 
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väggar, tak), inredning samt dörr till det 
aktuella förrådet underhålls av ägaren till 
förmånsfastigheten. Byggnadsdelar samt 
installationer som omger servitutsutrymmet 
tillhör och underhålls av 
anläggningssamfälligheten för Middagen ga:1. 

 Till förmån för: Middagen 78   
 Belastar: Middagen s:1   
Anläggningsåtgärd Andel i gemensamhetsanläggning   
 Andelstal i nybildade Middagen ga:2 efter 

förrättningen   
 1  

 Andelstal i nybildade Middagen ga:1 efter 
förrättningen   

 55  

    

 MIDDAGEN 79, ny fastighet   
 JM AB, lagfaren ägare   
    
Avstyckning Ägarlägenhetsinformation 

Boarea: 39 m2 
Våningsplan: 12 
Urholkar: Middagen S:1 

Andel i samfällighet 

 Ägarlägenhet 

 Erhåller andel i nybildad samfällighet 
Middagen s:1 

 1   

 Andel i Middagen s:1 efter förrättningen   1  
 Nytt servitut: 0163-2021/14.47   
 Ändamål: Förråd   
 Rätt att använda förråd i källarplan, med 

samma nummer som sista siffran i 
servitutsbeteckningen. Är beteckningen t.ex. 
0163-2021/14.1 så är det förråd 1 som avses 
med servitutet. Invändiga ytskikt (golv, 
väggar, tak), inredning samt dörr till det 
aktuella förrådet underhålls av ägaren till 
förmånsfastigheten. Byggnadsdelar samt 
installationer som omger servitutsutrymmet 
tillhör och underhålls av 
anläggningssamfälligheten för Middagen ga:1. 

  

 Till förmån för: Middagen 79   
 Belastar: Middagen s:1   
Anläggningsåtgärd Andel i gemensamhetsanläggning   
 Andelstal i nybildade Middagen ga:1 efter 

förrättningen   
 39  
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 MIDDAGEN 80, ny fastighet   
 JM AB, lagfaren ägare   
    
Avstyckning Ägarlägenhetsinformation 

Boarea: 95 m2 
Våningsplan: 12 
Urholkar: Middagen S:1 

Andel i samfällighet 

 Ägarlägenhet 

 Erhåller andel i nybildad samfällighet 
Middagen s:1 

 1   

 Andel i Middagen s:1 efter förrättningen   1  
 Nytt servitut: 0163-2021/14.48   
 Ändamål: Förråd   
 Rätt att använda förråd i källarplan, med 

samma nummer som sista siffran i 
servitutsbeteckningen. Är beteckningen t.ex. 
0163-2021/14.1 så är det förråd 1 som avses 
med servitutet. Invändiga ytskikt (golv, 
väggar, tak), inredning samt dörr till det 
aktuella förrådet underhålls av ägaren till 
förmånsfastigheten. Byggnadsdelar samt 
installationer som omger servitutsutrymmet 
tillhör och underhålls av 
anläggningssamfälligheten för Middagen ga:1. 

  

 Till förmån för: Middagen 80   
 Belastar: Middagen s:1   
Anläggningsåtgärd Andel i gemensamhetsanläggning   
 Andelstal i nybildade Middagen ga:2 efter 

förrättningen   
 1  

 Andelstal i nybildade Middagen ga:1 efter 
förrättningen   

 95  

    

 MIDDAGEN 81, ny fastighet   
 JM AB, lagfaren ägare   
    
Avstyckning Ägarlägenhetsinformation 

Boarea: 55 m2 
Våningsplan: 13 
Urholkar: Middagen S:1 

Andel i samfällighet 

 Ägarlägenhet 
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 Erhåller andel i nybildad samfällighet 
Middagen s:1 

 1   

 Andel i Middagen s:1 efter förrättningen   1  
 Nytt servitut: 0163-2021/14.49   
 Ändamål: Förråd   
 Rätt att använda förråd i källarplan, med 

samma nummer som sista siffran i 
servitutsbeteckningen. Är beteckningen t.ex. 
0163-2021/14.1 så är det förråd 1 som avses 
med servitutet. Invändiga ytskikt (golv, 
väggar, tak), inredning samt dörr till det 
aktuella förrådet underhålls av ägaren till 
förmånsfastigheten. Byggnadsdelar samt 
installationer som omger servitutsutrymmet 
tillhör och underhålls av 
anläggningssamfälligheten för Middagen ga:1. 

  

 Till förmån för: Middagen 81   
 Belastar: Middagen s:1   
Anläggningsåtgärd Andel i gemensamhetsanläggning   
 Andelstal i nybildade Middagen ga:2 efter 

förrättningen   
 1  

 Andelstal i nybildade Middagen ga:1 efter 
förrättningen   

 55  

    

 MIDDAGEN 82, ny fastighet   
 JM AB, lagfaren ägare   
    
Avstyckning Ägarlägenhetsinformation 

Boarea: 39 m2 
Våningsplan: 13 
Urholkar: Middagen S:1 

Andel i samfällighet 

 Ägarlägenhet 

 Erhåller andel i nybildad samfällighet 
Middagen s:1 

 1   

 Andel i Middagen s:1 efter förrättningen   1  
 Nytt servitut: 0163-2021/14.50   
 Ändamål: Förråd   
 Rätt att använda förråd i källarplan, med 

samma nummer som sista siffran i 
servitutsbeteckningen. Är beteckningen t.ex. 
0163-2021/14.1 så är det förråd 1 som avses 
med servitutet. Invändiga ytskikt (golv, 
väggar, tak), inredning samt dörr till det 
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aktuella förrådet underhålls av ägaren till 
förmånsfastigheten. Byggnadsdelar samt 
installationer som omger servitutsutrymmet 
tillhör och underhålls av 
anläggningssamfälligheten för Middagen ga:1. 

 Till förmån för: Middagen 82   
 Belastar: Middagen s:1   
Anläggningsåtgärd Andel i gemensamhetsanläggning   
 Andelstal i nybildade Middagen ga:1 efter 

förrättningen   
 39  

    

 MIDDAGEN 83, ny fastighet   
 JM AB, lagfaren ägare   
    
Avstyckning Ägarlägenhetsinformation 

Boarea: 95 m2 
Våningsplan: 13 
Urholkar: Middagen S:1 

Andel i samfällighet 

 Ägarlägenhet 

 Erhåller andel i nybildad samfällighet 
Middagen s:1 

 1   

 Andel i Middagen s:1 efter förrättningen   1  
 Nytt servitut: 0163-2021/14.51   
 Ändamål: Förråd   
 Rätt att använda förråd i källarplan, med 

samma nummer som sista siffran i 
servitutsbeteckningen. Är beteckningen t.ex. 
0163-2021/14.1 så är det förråd 1 som avses 
med servitutet. Invändiga ytskikt (golv, 
väggar, tak), inredning samt dörr till det 
aktuella förrådet underhålls av ägaren till 
förmånsfastigheten. Byggnadsdelar samt 
installationer som omger servitutsutrymmet 
tillhör och underhålls av 
anläggningssamfälligheten för Middagen ga:1. 

  

 Till förmån för: Middagen 83   
 Belastar: Middagen s:1   
Anläggningsåtgärd Andel i gemensamhetsanläggning   
 Andelstal i nybildade Middagen ga:2 efter 

förrättningen   
 1  

 Andelstal i nybildade Middagen ga:1 efter 
förrättningen   

 95  
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MIDDAGEN S:1, ny samfällighet

Avstyckning Erhåller från Middagen 1

Samfälligheteten kommer att vara urholkad av 
de ägarlägenhetsfastigheter som är delägare i 
samfälligheten.

Ändamål: Ägarlägenhetssamfällighet

fig 1 2112 m2

Delägande fastigheter:
Middagen 33 – Middagen 83
Samtliga fastigheter har 1 andel var, totalt 51 
deltagande fastigheter.

1 

Nytt servitut: 0163-2021/14.1 - 0163–2021/14.51
Ändamål: Förråd
Rätt att använda förråd i källarplan, med 
samma nummer som sista siffran i 
servitutsbeteckningen. Är beteckningen t.ex. 
0163-2021/14.1 så är det förråd 1 som avses 
med servitutet. Invändiga ytskikt (golv, 
väggar, tak), inredning samt dörr till det 
aktuella förrådet underhålls av ägaren till 
förmånsfastigheten. Byggnadsdelar samt 
installationer som omger servitutsutrymmet 
tillhör och underhålls av 
anläggningssamfälligheten för Middagen ga:1.
Till förmån för: Middagen 33-Middagen 83
Belastar: Middagen s:1

Anläggningsåtgärd Nytt servitut: 0163-2021/14.52
Ändamål: Utrymme
Utrymme för Middagen ga:1
Till förmån för: Middagen ga:1
Belastar: Middagen s:1

Nytt servitut: 0163-2021/14.53
Ändamål: Utrymme
Utrymme för Middagen ga:2
Till förmån för: Middagen ga:2
Belastar: Middagen s:1

Denna handling har undertecknats elektroniskt av 

Daniel Halvardsson


