
Josefin Kaldo

Från:
Skickat:
Till:
Kopia:

Ämne:
Bifogade filer:

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Hej Josefin!

Susanne.Kristensson@peab.se
den 31 maj 2012 08:31
Josefin Kaldo
John Hellman; Jeanette Almroth; lars.andersson@skaftobo.se;
Staffan.Lundqvist@peab.se
VB: Skaftö-Fiskebäck1:336
DjVu-dokument.pdf14-SKA-752.pdf; Fastighetsutdrag S F 1 336.pdf

Följ upp
Har meddelandeflagga

Fick nedanstående svar från Jeanette angående Skaftö-Fiskebäck1:336.

Det ser ut som att kommunen äger denna fastighet. Kan dock inte se att det finns något köpebrev i arkiverade

handüngan

Jag förmodar och förutsätter då att även denna markplätt ingår i vårt köp av Kristinebergsområdetoch att vi tar med

den i planarbetet?

Inför vårt köp framöver bör

Med vänlig hälsning

kanske kommunen stå som lagfaren ägare för att kunna sälja vidare. Tittar ni på detta?

 

Susanne Kristensson
Peab Sverige AB
Region Bostad - Projektutveckling
Edingsvägen 2
451 52 Uddevalla

Telefon 0522-64 24 02 Mobil0733-33 92 38
susanne.kristenss0n eab.se

peab.se
 

 

Från: Jeanette Almroth [mailto:jeanette.almroth@lysekil.se]
Skickat: den 30 maj 2012 15:39

'_l_'ill: Kristensson Susanne, Uddevalla
Amne: SV: Skaftö-Fiskebäck1:336

Hej
Jag laddade hem förrättningsakten från LM, köpekontraktet finns med som bilaga.Lagfartsansökan tycks ha fastnat

någon stans på vägen.... ..

Hälsningar
Jaamatte

Från: Susanne.Kristensson@peab.se lmailtozsusanne.Kristensson@geab.se]
Skickat: den 30 maj 2012
Till:Jeanette Almroth
Kopia: Josefin Kaldo; John
Ämne: Skaftö-Fiskebäck1:

13:35

Hellman
336



Hej Jeanette!

Hoppas allt är bra.

Jag har en fråga gällande fastigheten Skaftö-Fiskebäck1:336.

Den ligger mitt i det område som vi skall exploatera vid Kristinebergsvägeni Fiskebäckskil.

Enligt det planprogram som kommunen tagit fram står att den är privatägd.
När vi tar fram uppgifter för att kontakta ägaren får vi i fastighetsregistret fram uppgifter om en privat lagfaren

ägare men kommunen står som taxerad ägare.
Kan det vara så att kommunen köpt eller på annat sätt tagit över fastigheten men inte ansökt om lagfart?

Vi skulle behöva ha klarhet i hur det ligger till för att veta hur vi skall förhålla oss till denna fastighet i planarbetet.

Med vänlig hälsning
 

Susanne Kristensson
Peab Sverige AB
Region Bostad - Projektutveckling
Edingsvägen 2
451 52 Uddevalla

Telefon 0522-64 24 02 Mobil0733-33 92 38
susanne.kristensson@peab.se
peabse
 


