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Distriktsnamn

Fastighet status: Levande Objekttyp: Fastighet

Kommun: Sölvesborg Preliminär typkod:

Uppgift om tomträtt: Nyckelkod:

Har 3D-områden: N Allmän del senast ändrad: 20180723

Urholkas av 3D-områden: N Inskrivningsdel senast ändrad:

Ägarlägenhetfastighet: N Aktualitetsdatum
inskrivningsdelen:

Urholkas av
ägarlägenhetfastighet:

N Unik identitet: 909a6a58-52a6-90ec-e040-
ed8f66444c3f

Tätort/Stadsdel: Tomtnummer:

Redovisning rättigheter ofullständig: N

Andelar samfällighet ofullständig: N

Jordnatur krono: N

Delägande fastigheter ofullständig: N

Allmän del ofullständig: N

Allmän del under ajourföring: N

Inskrivningsdel ofullständig:

Inskrivningsdel under ajourföring:

Äldre tomträtt:

Oklara inskrivningsförhållande:

Ej ajourförd efter LM avisering:

Andelstal avser utförande/drift:

Andelstal avser drift:

Styrelse får ändra andelstal:

Beräknat andelstal:
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