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§ 1 FIRMA

§ 2 SAMFÄLLIGHETER

§3 GRUNDERNA FÖR
FÖRVALTNINGEN

§4 MEDLEM

§5 STYRELSE
säte, sammansättning

§ l:} STYRELSE
val

§7 STYriElSE
kalle!se tm
sammanträde,
föredragningslIsta

STADGAR
Sammantriidesdatl'm

Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt fagen (1873: 1150) om förvsJtrdng av
samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skail gäHa i den mån inte an
nat framgår av dessa stadgar.

Föreningens firma är

_~gITtf~_l1j.9-b.~t~fö_r~njn9.~n__Ry.d~b_~_cJ_J11 __Qal_s1är_._ h __ mum u U Uh _mh _
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Föreningen förvaltar

jj!11~gg!1.trJg~-~~mf.~JJjg-h~:t_fö_L_~~J:ltrgl~_nt~nJJ fö r..J'_Q._ di Q_hQ_9_h __TV_,,-:__n _m_o
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h~r tillkommit genom anlMggningsbeslut 1980-05-13, dnr Mk2 144/7.

Samfä!lighet~erna'bskaH förvaltas i enlighet med vad som vid b;!dandet bestämts Oft,
~deras)..ändamål

----_n-----n-----..-r n_n n _

Medlem j föreningen är ägare tii! fastighet eJ/er därmed jämstäHd egendom, som ha;
del i samfällighet upptagen under § 2.

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i

.Hf;.1_$_ jJ)g b_Qr_gs. _kOJJ1UJ 11JJ.. m __ u u 00 __ " h m _

Styrelsen skall bestå av minst

_~_m __ m. m __ och högst _~h_hn !edamötBr och ..2 00 SUO'J:,=;ar.t8:·.

Styrelsen bör sammansättas så att vart och ett av de 5 ~0arteren
är representerat.
Styrelsen utses vid ordinarie föreningsstämma för tiden meHan två ordinarie stämmor.
Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. Övriga befattningar utser st)'
ralsen inom sig.

Kallelse tiI! styrelsesammanträde, vilken skal! innehålia uppgift om förekommilnde
ärenden skall tillställas ledamöterna minst .8 dagar före sammanträdet Supp-
leanterr.a sl<all inom samma tid til!ställas underrättelse om sammantr2cet och ;':)r6
kommande ärenden. Leåamot, som är förhindrad att närvara, skalJ ge02st meddela
detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamotens stä~le.
Suppleant som ej tjänstgör i ledamots stä!!e har rätt att närvara vjd samrr.".,trädet
men har ej rösträtt.
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§ 8 STYRELSE
beslutförhet,
profokoll

)
t9 STYRELSE

förvaltning

§ 101 REViSION

§ 11 RÄKENSKAPS
PERIOD

CD
13 12 FöREN!NGS

STÄMMA

Styrelsen är beslutför når kallelse skett i behörig ordning och minst halva a~tejGt sty
relseledamöter är närvarande. Utan hinder hs.rav ska!i styrelsesamman'L,2.de anses be
hörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig tii! samman~r2det. 80:-:1

styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande 'förenar sig. Vid like.
röstetal avgörs va! genom lottning. I andra frågor gä:ter den mening som biträdes av
ordföranden .

.Utan att ha angivits i ka!!elsen får ärende avgöras om minst två tredledelar av styrel
seledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämme!serna i första stycket avgöras utan kallelse om
., samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan
reservation skal! anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden I vilka styrelsen fattat beslut skai! föras protokol! SO~{) u;Jptar d2tum,
deltagande Jedamöter och suppleanter, kOtt boskrivning 8.V f\rendet, styn0l1ssns beslut
samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eHer a:Jnan 1(3da
mot som vid törfall för ordföranden lett sammanträdet.

Styrelsen skall
1 förvalta sarnfälligheten(erna) och för9nin~Jens' tiiigångar,
2 föra redovisning över föreningens räkenskaper,
3 föra förteckning över delägande fastigheter, dessas ande1sta! och Elnare,
4 årligen till ordinarie stämma avge förva!tningsberättelse över föreningens verksam-

het och ekonomi,
5 om förvaltningen omfattar Hera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika
verksamhetsgrenar och medlemmarnas and.sdar lnte är iika stora i ai!a verksamhets
grenarna, föra sårskilå redovisning för varje sådan gren,
6 i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens
angelägenheter.

För granskning av styrelsens förvaltning ska!! medlemmarna på ordinarie fÖrenings
stämma utse

fJIr

_m ~ __m_.. m._ revisorer och J_h_m supp!eant&:i.

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarJe
stämma

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden

1. 1 - 31. 12

Ordinarie stämma skall årligen hållas under

___9-_RrJL h h månad på tid och pi2ts som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma.

Om stämma skal! godkänna uttaxering skal! styrelsen bereda medie:-nmar:18 tilifä!ie
att från det kal:elseåtgärd vidtagits ta de! av debiteringslängd, utvissnd-a det belopp
som skall uttaxeras, vad som belöper på varje mediem och när bsl8.lning s:"a!l ske.
Före ordinarie stämma skall dessutom förvattningsberätte!se och revisio!1sber2tt,,!se
tör den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas til!gäng!ig
för granskning under samma tid.
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§13 KALlElSE TilL
STÄMMA

J

:) §14 MOTiONER

§15 DAGORDNING VID
ORDINARIE STÄMMA

§16 D!SPOSITiON AV
AVKASTl-mJG

§17 STÄMMOBESLUT

§ 18 FLERA VERKSAM
HETSGRENAR

3

Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom

Kallelseåtgärd skall vidtas senast

2 vec kor före sammantr~:det.- ~ - - - - ~ - - - - - - - - __ - - - - - - _._ - - - M • •• _. •

I kalIeisen skall anges vilka ärenden som skai! förekomma p~ stämman och läm"as
uppgift om plats där i § 12 angivna handHr;gar finns tHigångiiga.

Andra meddelanden skall genom styreisens försorg bringas UI med!emr:larnas kE.r.ne
dom genom

-__~_~_~~}:t1Jg?:__!l.1_~_~~~J_~_r:!~~ _0_ ~ m _

__ - M • • • M • • • ~ • • __

Medlem kan genom motion väcka förslag rÖrenee föreningens verksar::h8~. '.fiotion,
som skal! behandlas på ordinarie stämma, skai! vaw styreisen ti!ihanda senast under

. JgJ?_t'.l)_9.r.L m n_ n n mår;2d.

Styrelsen skall bereda avgivna motioner och håna dem tiligäng[1gz. för medlemmarna
ti!!sammans med förvaltningsberättelsen.

Vid ordinarie stämma skall följ2:ode ärenden behandlas:
.1 va! av ordförande för stämman
2 val av två justeringsmän
3 styrelsens och revisorernas berättelser
4 ansvarsrrfflet för styrelsen
5 framställningar från styrelsen eller motioner ,från medlemmarna
6 ersättning till styrelsen och revisorerna
7 styrelsens rÖrs]8.g tiI! utgifts- och inkomststat samt debiterings:ängd
8 val av styrelse och styrelseordförande
9 va! av revisorer

10 övriga frbg:)f
11 meddelande av plats där ståmmoproto kci!et hål!GSii!lgängi[gt.

Fördelning av överskett skaH ske efter rned 1~:ntrnarna-s ande!c:r , s2rr.fä1!igr'3tsl1(erna).

Beslut fattas med acklamation om inta O[:Hostniiif! begärs.

Ifråga om omröstning m ffi gäller 48, 49. 51 och, 52 §§ fagen 0;0 fön;altn!f1g av sam
täiiigheter.

När omröstning töretas skall ti[( pl'OtokoHet antecknas· de omstä;;clgheter angåenda
rösträtt, andelsta!, ombud m m som har betydelse för bedömz.ndet av röstrcsult2tet.

Val skall ske med stutna sedlar cm nagon begär det

Ska!l omröstning ske i fråga som beror fiara verksamhetsgrenar ge:-nensamt har vid
tillämpning av huvudtalsmetoden varje mediern en röst även arn han :-Jardei i fler".
verksamhetsgrenar.
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Vid tillämpning av andels metoder: ska!! i motsvarande faH varje mE'diems röstetai fram
räknas på "följande sätt. Först reaucer2s medlemmens röstetal ir,;:;m varje verks3-\:!
hetsgren i förhal!ande till verksamhetsgrenens andel i den gernensamma ve,·kse.rnr:et
omröstningen avser. Därefter sammanlägges de reducerads rÖstet2i2Ji "iör vErje msd
lem. Verksamhetsgrenarnas andelar i verksamhet som 2i gemensam f Sr scd~.fä!:;gheten
(ema) utgör:

._.~~~.~.~.~_?:~b.~_!.?_?:~_~_~.9.9.~_~_~_9.__]__~_}g_}~ . . ,.. ._.__._
H
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§ 19 PROTOKOLLS
JUSTERING
T!LLGj:\;NGUG
H.&.U.AND~

Till Ingressen

"rm §1

Till §2

TH! §3

Till § 4

Stämmoprotokollet ska!1 justeras inom två veckor efter stämman och därefter hånas
tillgängligt för medlemmarna.

Dessa stadgar har antagits vid sammantl'äde enligt datum pö. f6Tsta sidan

" r-"\
\4?t\ ~t,.4.$---------------.-----4-- ..n' _
(Sammantrtdesledare)

Nils Rågstedt

KOMf'AEi\llrAR TILL STADGAPlNA

Vid hänvisning till lagrum avser SFL lagen (1973: 1150) om "iörvaltni~g av sam,'äfiighe
ter i dess lydelse den 1 juli 1974.

SFL innehåller i.vingande fegler tör föreningsför"8,itningen och stadgar:-!,;,s inileh2d1.
Genom bestämmelser i stadgarna kan föreningsmed!emrnarii3 c!ocic i V1SS2 hänsssn
den avvika från SFL. I SFL anges i vilka situationer stadgarna får inneh~li!8. avvikelser
från iagen.

Samfällighetsförernn9s firma skal! innehålla ordet samfällighets'tÖrening. Fi;'m6.I1 skall
tydligt skilja sig från andra hos länsstyre!sen registrerade ännu bestaenc!e samfäiiig
hetsföreningsfirmor (29 § SFL).

Sarnl(änigheis-rörenings ändamål är att för\'a!ta df~n sarYl·~ä.J!ighet fer viJken den bHd?ts.
Samfänighetsfö:"ening får ej drive. verksarr; het som är fr~ir:1rn2nds '~Ördc! f~nd2.~:i2.!sarr~
samfälligheten skall tillgodose (18 § SFL). Förva1tningei1 omfattar 2\/8" fastighet scm
föreningen äger samt medel som inf!utit vid försä!jn1ng.

Alla samfälligheter skali anges uttörilmande och på ett sådant sätt 2tt de kan id3n
tifieras. Om rnarksamfäl!ighet ener gemensarnhetsanle.ggning b:ivi: ~cgistrGr&d :'5:- re
gisterbeteckningen anges.

Samfällighets ändam~1 kan ha bestämts vid lantmäterifÖrrättning cC:-! fr2m'J2i i sa
fall 8.'1 förrättningsh&nd!ingarna. Är det vid ;örr2ttning bGsl2iT:da ånc2.rnale: oklart e!ier
har det blivit inaktuellt eller har nägo! ändamid inte föreskrivits 'lid förrättning bör
grunderna för förvaltningen preciseras j stadgarna, S'cac!ga som strider mot förrätt
ningsavgörande kan komma att underkänn8.s vid registrerinceii.

Med delägarfastighet förstas fastighet som har der i samfä!!ighei och med delägare
ägaren av delägarfastighet (1 § 2 stycket SFL). Medlemmarna i samfäiiigiletsförening
utgöres av delägarna i samfåiiighet (17 § SFL).

Lagens bestämmelser om fastir;:het äger motsvar9.nde tiiiärnpning på s~dan tCofn'iri:'ttt,

'gruva, byggnad eller annan zn!äggning pa ofri grund. r:aturrBserlfat, som hsr dol i
samfäillghet enligt 1 § 1 styck-3t 3 IsUer 4 f;FL~ Dc'n sorn ir;lier.cf fc.stignet p.~ grund av
testamentariskt förordnande utan a',1 äganderätt'3r1 tilikornmGr nigon anses vid lagens
tillämpning som fastighetens ägare. Som ägare av naturreservat anses den som föeva!
tar reservatet.

Innehavare av tomträtt i fastighet som har de! i samfällighet enligt 1 § i SI}-'CKS-; 1 e!Ier
2 SFL skall vid tillämpningen av denna lag anses SOi1i delägare i fastig!",etsiigarens
ställe (3 § SH.).
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Ti!! § 5

Till §6

Till §S

Till §9

Till §10

TiIi § 12

:3

Styrelsen för sam"iäilighetsförening skal! bestå c.'J en ei!cr fle~'a !ec.sm6te: och ha sitt
säte i den ort åiir medlemrnams.s fastigheter eHer huvuddelen 2\1 d2~"sa I~gg'sr.Styrel
sefedamot skail vara myndig (30 § SFL) men behöver inte 'Hm medlem.

När skäl därtill föreligger, får !änssty(~,:s6n förordna att styrE-isen sKa!! bes',?::e.v flere.
ledamöter än som anges i stadgarna (31 § SFL).

Styrelseiedamot kan av der: som utsett honom skiljas fran sitt uppdrag före utgången
av den tid för vilken han utsetts (32 § SFL).

Har styrelseledamots uppdrag upphört eI1er 2r styrc!se1ed8.mot för:-d;:cr2.: att utöva
uppdraget och är styrelsen ej ända beslutför, tår länsstyre!ser! fÖrordna syssloman i
sådan ledamots ställe. Finns av skäl som nu sagts icke någon slyrelseisdamot stt @
gå, tår sysslomannen ensam handha föreningens angeifigenheL::r och jörett~'1da fE:r
eningen som styrelse (33 § SFL).

Om ej annat följer 2.'1 stadgarna eir8r av förE;n:ng~.3tä(nrncbt~siutJ f~.r sl~yrfJ;:::'s:n t~t:~;2'sär
skild firmatecknare. Bemyndigande att teckna firrn8 kan av stY(8!~,E'1na, sori1 helst
åter!<a!!as (34 § SFL).

Uppgift om föreningens postadress, om styre~se[Griar,)öternas fui!;:,ti::nd1gB mir";i, bc
stads- och pestadress och telefon san1t orn firrnateckn2.(8 orn sE.G,;:nL:1.~r:;':ts .S~(c!;; 2.;1r;:ä
tas Wi länsstyrelsen (26 § SFL). Även ~'naring i dessa fcrhf:i'enden ;3:<2\] amnt::1s t1:!

länsstyrelsen (39 § SFL).

Som styrelsens besJut gäller den mening om viJi<en vid s~yreiseS2.m;n2.nträd8 de fL3St2.
röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. i andra flagor 92.:1€.
den mening som biträdes av ordföranden.

Första stycket gäller ej, om annat föreskrives i stadgarna (3S § SR).

Med ledamot avses även tjänstgörande supp:ea.nt.

Styrelsen handhar sanlfä!Hghetens aTigeji~ge~h8t!.3r i övere~lsstärnrr:e!~:>3 rnfid denn2

lag (SFL), sta;;i.gama och föreningsst2r.1nlOtJGsiut, i don mån t(':siutet ej strider motdenna lag (SFL) eller annan fÖiiattning ene! ITiot stadgarna (35 § SFL).

Styrelseledamot får ej taga befattning med ar.ge!ägenhet i v1J:.<:enhan har E:t: väsent!iGt
intresse som strider mot föreningens (36 § SF"L).

Styrelsen är behörig att fömtri!;da rön31lingen i fö:hållande tii! trsC:j& ",an. S2n1!'fiö t'J
hörighet tiHkomrner firlJlateckn2,re. StYTsisen:Jch f1rr(!ats~ckr:~~ren'fat dcck E~JL!t:~.r;SlÖ,:;

av stadgarna €!1er förenIngssU~rnmobesiut övsrJåta e;!'2d~ SÖ~~~;. 1.....;t:;<::<n;ng .~'fa~:1 e:;en
dom eller upplåta sådan egendom med nyt'[janderätt för längre tid än f0:~1 M (37 §
SFL).

Bestämmelsen under punkten 5 är endast s.vs·:;dd för törening3: med f:Gra sai,:"f.2!i;g
heter eller andra verksarnhetsQren:;xJ r vilka rnedietnm2rna ["'I&.r de! e'fter aiIka ancsls
tel. Bestämmeisen anknyter WI 41 8, 42 §.45 §. 48 § och 60 § SFL.

Revisionen avser räkenskapsperiod. Eftersom räkenskapsper:od inte ber,öv8r st3mma
överens med styre!sens mandattid, kan styrelsens förvaltning kornma att revideras i
omgångar.

Av ai1männa rättsregler följer a:t ti!! revisor inte fär väljas den S0m ingått i styr21sen
under den räkenskapsper!od revisionen avser.

Tiden för ordinarie stämma bör bestämmas så längt efter TckenSI(2[Jsp8ricds utg[m~~
aU revisorerna får tid att revidera och avge revisionsberättelse och styrelsen di.ire:ter
far tid att kalla tiii stämma.

Om minst en femtedel av samtliga råstber2.ttigade medlemmar eJ!er dEt mindre anta!,
som kan vara bestämt i stadgarna, hos styrelsen begår att extra 'iö:8;,ir;Qss'~,~iiirr;a
skall hållas och därvid anger de ärenden sorn sIwl! behandlas, 2.!:gger det stjrei::,~m att
inom en vecka kalla till sådan stämma att !laPas S3 snart det rr,·sd ia.kttE.gande .9.\1 tÖ:'8

skriven kallelsetid kan ske. Sker det ej, utlyser länss'.:yre!sen sti.!.'11ma på ar.m~\!,,;n 2.\'
med!8m (47 § 3 st SFL).
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Till § 13

Till § 15

Till § 16

o

im § 19

Kallelse till föreningsstämma sker genom styrelsens föcsorg. j kaHs[sen ar:gEs \"iika
ärenden som ska!1 behandlas på s.tämr.1JA Under!åtei' styre!s,m att utfärda kS.i!G!S8
till ordina;ie föreningsstämrT13 i e!lj;i~het rned s!2.dga:i121s föreskrifter 5;(ai1 ~änsstyr8!
sen på anmälan av medlem utlysa förcniDgsstän~ma (47 § SFL).

Styrelsen är skyldig att på förerd:1gsstämma liimna dE> uppiysrdng8r cm f·')ren1r:QG(,s
verksamhet som medlem begär och som kan vara av betydelse för med!emmama (50
§ SFL).

över besiut som fattas på föreningsstämma skal! genom styrelsens försorg föras
protokol!, vilket skal! hållas ti!lgångtigt för medlemmarna senast tva veckor efter stam
man (50 § 2 st SFL).

Talan får föras mot uttaxerIng (46 § SR) och stämmobeslut (53 § SFL.).

Om föreningens verksamhet är sädan att den inte ger ei{onomiskt öVi3fskott bör bCi

ståmmeisen utgå.

Den som underlåtit att i rått tid fu!!gÖra sin bidragsskyldigh2t f~r dr:1!t?Q2: i förhand
lingarna men ej utöva rösträtt innan han fuiigjorl VBd han s·ft&rsmt (48 § SF;-J.

Medlem e!!er annc:.n får icke, själv a!ler genom ombud eBer som ombud, ds:!taga ! be
handlir.gen av angelägenhet, vari han äger 6tt VäS8f:t;igt Intr53s5 som strider mo~ för
eningens (4·8 § SFl).

Innehavare 2V rättighet i delägarfastighGt far närvara och yt'.ra sjg vij beh8.ndiing av
fråga som rör hans rätt (48 § SR).

Röstberättigad mediern1 som är närvarande vid för·enLlgsst3rn:T!a~ h3X. t)aVSG~,:t crn han
äger en eller flera åe1ägaliastighet8r, en röst (huvudtc,rsrnetoc;). ! fråga ser1 h2.( eko
nomisk betydelse ska!! medlemmarnas röstetal i stäi!et ber2.knas efter d2i:igc::rf3.stig
heternas andelstai, om medlem b8g~ir det. Dock får rned!e:Tis rösteta! ej 6verstiga ec:
femtedel av det sammanlagda röstetalet för sarntl!ga närvarande röstberättigads med
lemmar {49 § SFL) (ande!staismetod).

Medlems rösträtt fran utövas genom ornbud. Ombud f.~r ej företräda mer 2.n 811 med
lem. Som stämmans tes1ut gEd~er 03n mening 'för vilken de I:esta rÖsterna. avgivits.
VId lika röstGta! 2.vgöres va! ge:1orn !ot't:,ing, t11edan i andra fr2gGr den i'ier,ing 92::8;
som bIträdes av ordföranden. r'\vvii{e;~;e från b2stämm2issma orn OT':lbud ke.'i Gask

föreskrivas i stadgarna (49 § SFL.).

För bes:ut atl övsr!ata eHer söka jnt3c~\ninQ i f-~st eGendom G;19( upp~i'!t3.2.i~·.d2n E';:?!',:;n

dom illed nyttjanderi3tt för 12r:gr-= Cd än >~Grr"~r ford:o.s r;:j:~}st t'/å tree:1'3ds,:a( 2\' els av
givna rösterna, orn ej an;1at "föresi\rives i str~dS2r;ia (S,i § Sr>L).

Vid omrbstning i fråga Ofn ändring av 'föt"G['::n; :~:";3 ,s·~z~d~,:ar har' v:J.r;~ tÖ:~·c:':~;:'r2·::1j~;5.d
medJerll, oavEett arn han äger en E;1~8rfj2(a c;~!ij0arfas·~jgh(;1.2r1en r6st Fe·r bSS]iT2 Cr-1

sådan ändring fordras minst två tredjedGiar av do avg~\Jna rösterna .. För'3skr~ves
strängare villkor i stadgarna skal! det ge.lia.

Beslut om stadgeändring SkE'.!! genom styrelsens försorg 9811:1o.t ;:;nrnåias rö;- f8gis1fG

ring. Vid anmälan ska!1 fogas två bestyrkts: avskrifter av pro':oko!l över beslL:tet. Be
slutet får ej tillämpas innan registrering skett (52 § SfL).

Angående innebörden av huvudtc.!smelod och ~nde;sta!smetcd, S9 korn;";"):":ltarsn tiJl

§ ri'.

I'-Jågra i ana sammanhang godtagbara hal!punkter för en järnför9!.ss mellan E-;~rn fs,!Ig
heter ei!er andra verksamhetsgrenar ns, d0t gäller intresset och 8.nsv.::us: för gemen
samma åtgärder kan knappast uppstä!!as. Om det Gme1!erlicJ 21' avs';ort hur 1nt(8SS.:';;
och a~svaret för den gerf1ens8.fi1fD8 8tgård'ar1 är att f()~"G6!a rr.'81ian vE'rk327'nr;:€'~sg'ra
narna finns en norm för den angivna jG.rnföreIsen. Ett sådant av;]Ömnj'3 k2.i1 ästad
kommas genom att J stadgarna bestäms hur kost!'wderna för v;ss verksamhet, exem
pelvis 2.dministrationskostnader, skall bär2.s av de. olika vei[:samhe'~sgrenarna (se
prop 1973: 160 s 578).

Ang~ende til!gänglighallande S'I - 'ot::Jkoi!et, se k0n1!115!itai'en tili § '15.


