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TECKENFÖRKLARING
Fastighetsområden
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Del av fastigheten Nynäshamn 2:13, AB Nynäshamnsbostäder, sha överföras som allmäu
plats (park) till Nyläshamn 2:1, kommunägd.

Del av fastigheten Nynäshamn 2:13, AB Nynäshamnsbostäder, ska överföras som
kvartersmark till Kullsta 2, ÅB Nynäshamnsbosäder.

Del av fastigheten Nynäshamn 2:73, AB Nynäshamnsbostäder, ska överföras sorn allmän
plats (gång och gata) till Nynäshamn 2:1, kommunägd.

Del av fastigheten Nynäshamn 2:1, kommunägd, ska överföras som kvartersmark till
Kullsta 2, ÅB Nynäshmsbostäder.

Del av fastigheten Nynäshamn 2:73, AB Nynäshamnsbostäder, ska överföras som allmäfl
plats (gc-väg) till Nynäshamn 2:1, kommunägd.

Del av fastigheten Kullsta 2, ÅB Nynäshamnsbostäder, ska överföms som allmän plats

(prk) till Nynäshmn 2:1, kommunägd.

Del av fastigheten I(ullsta 2:13, ÄB Nynäshmnsbostäder, avstyckas till m egen fastighet

(tekniska anläggningm), Ellevio AB.

BeEndiga fastighetsgränser

Ilastighetsgräns

I1SLLSTA 'Imktnamn/kvarte(snamo

-l: l.t Fastighetsbeteckning

Planområdesgräns

FÅSTIGHETSKONSEKVENSKARTA
Gruslmingshmdling

I(ullsta 2 m.fl.
Nynäshamns kommun, Stockholms län

Miljö- och samhällsbyggnadsförrzlmiogen
Uppräud iapril 2017 ii*srr4.
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