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STADGAR

1

SaRlRl8nl~lum

..19.9.).7:08::-.05.................
Stadgar fOr samfallighetsfOrening, bildad enligt lagen (1-973: 1150) om tOrvaltning av
samfalligheter. Lagens bestammelser om fOrvaltningen skall galla i den man inte annat
framgar av dessa stadgar.
§1

FIRMA

FOreningens firma ar
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§ 2

SAMFALLIGHETER

FOreningen fOrvaltar
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§ 3

GRUNDERNA FOR
FORVALTNINGEN

Samfalligheten~

skall fOrvaltas i iAIi!il~et ",es ','as eEl'" ",is aiiseRset seata",t. em
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fattning.
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Medlem I fOreningen ar Igare till fastighet eller dlrmed jamstalld egendom, som har del
i samfallighet upptagen under § 2.

§ 4

MEDLEM

§ 5

STYRELSE
FOr fOreningen skaU finnas en styrelse med sate 1..........Kurlgsb.acka................. kommun.
site, sammanslttning
Styrelsen skaU best6 av ...........J...................... ledamOter och .............4.................... suppleanter.

§ 6

STYRELSE
val

Styrelsen vAljs vid ordinarie fOreningsstAmma.
Mandattiden fOr ledamot ar ...........4............. 6r och fOr suppleant ett 6r.
FOrsta gangen val ager rum skall ..........1.............. ledamOter valjas pa endast ett ar.
Stamman utser ordfOrande bland styrelsens ledamOter. I Ovrigt konstituerar styrelsen
sig sjalv .
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STYRELSE
. kallelae till
sammantrlde,
f6redragnlngaliata

Kallelse till styrelsesammantrAde. vilken skall innehSlla uppgift om fOrekommande Aren
den skall tillstallas ledamOterna minst...1D.............. dagar fOre sammantradet. Supplean
terna skall inom samma tid tlllstillas underrlttelse om sammantrAdet och fOrekomman
de Arenden. Ledamot, som Ar fOrhlndrad att narvara, skall genast meddela detta till
ordfOranden, som har aft omedelbart kalla suppleant I ledamots stalle. Suppleant som
ej tjAnstgOr i ledamots stalie har rau att nlrvara vld sammantrAdet men har ej rOstrAtt .

§ 8 STYRELSE
beslutf6rhet,
protokoll

Styrelsen ar beslutfOr nar ka/lelse $!<ett i behOrig ordnlng och minst halva antalet sty
relseledamOter ar narvarande. Utan hinder hArav skall styrelsesammantrAde anses be
hOrigen utlyst om samtUga ordinarie ledamOter infunnit sig till sammantrAdet. Som
styrelsens beslut galler den mening om vii ken de fiesta rOstande fOrenar slg. Vid lika
rOstetal avgOrs val genom lottning, I andra frAgor gAller den mening som bitrAdes av
ordfOranden.
Utan att ha angivits i kallelsen f!r Arende avgOras om minst tva tredjedelar av styrel
seledamOterna ar narvarande och ense om beslutet.
Fr!ga far utan hinder av best4mmelserna i fOrsta stycket avgOras utan kallelse om
samtliga ordinarie ledamOter Ar ense om beslutet.
Den som deltagit i avgOrandet av arende ager antOra reservation mot beslutet. S!dan
reservation skall anmAlas tore sammantradets slut.
Over Arenden I vilka styrelsen tattat beslut ska/l tOras protokoll som upptar datum,
deltagande ledamOter och suppleanter, kort beskrivning av Arendet, styre/sens beslut
samt antOrda reservationer. Protokollet skaU justeras av ordtOranden eller annan leda
mot som vid tOrfall fOr ordtOranden lett sammantrAdet.

§ 9 STVRELSE
f6rvaltning

§ 10 REVISION

Styrelsen skall
1 tOrvalta samtalligheten(erna) och tOreningens tillg!ngar,
2 fOra redovisning Over tOreningens rakenskaper,
3 fOra tOrtecknlng Over delagande tastlgheter, dessas andelstal och Agare,
4 arligen till ordinarie stamma avge fOrvaltningsberAttelse Over fOreningens verksam
het och ekonomi,
5 om tOrvaltningen omtattar flera samtAlligheter eller annars Ar uppde/ad pa olika
verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte ar lika stora I alia verksamhets
grenarna, tOra sArskiid redovisning for varJe slidan gren,
6 i Ovrigt fuligOra vad lagen fOreskriver om styrelsens handhavande av tOreningens
ange/agenheter.
FOr granskning av styrelsens tOrvaltning skaU medlemmarna p! ordinarie fOrenings
stAmma utse
..........1................ revisorefooch .........~ .. l:........... suppleant*,·
Revisionsberattelse skall OverlAmnas till styrelsen senast tre veckor fOre ordinarie
stamma.

'§

11 RAKENSKAPS

FOreningens rAkenskapsperiod omfattar tiden

PERIOD

..........1.. )~.~.~~~A....~ ... ?.1....~.e..c.~~~.El.r, ....................................................................................................
§ 12 UNDERHALLS
OCH FORNYELSE
FOND

Till tOreningens underMlIs- och fOrnyelsefond skall !rligen avsAttas minst

§ 13 FORENINGS

Ordinarie stamma skall !rligen

10 000

.

................................................................................................. kronor.

Mllas~

STAMMA

.........s.~n~.l::i.t.j... J'!P.r.;u.:............... :...... m!nad p! tid och plats som styrelsen bestAmmer.
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Styrelsen kan nAr' den finner deterforderiigt utlysa extra st4mma: I
om med
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Om stamma skall godkanna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tlll141/e
att tr!n det kallelse!tgArd vidtagits ta del av deblteringslangd, utvisande det belopp
som skall uttaxeras, vad som be/Oper p! varje medlem och nAr betalning skall ske.
FOre ordinarie stamma skall dessutom tOrvaltn/ngsberAttelse och revisionsber4ttelse
fOr den avslutade rAkenskapsperioden samt utgifts- och Inkomststat finnas tillgAnglig
fOr gransknlng under samma tid.

*** Sedan extra stamma kan aven utlysas om minst femton av medlem
marna begardet, varvid i ovrigt galler 47 § 3 st lagen om forvalt
ning av 'samfalligheter.

§ 14 KALLELSE nLL
STAMMA

Kallelse till stAmma skall utfArdas av styrelsen och ske genom

"",~~~(),f1,~.".i.. ,.~, ...-::."~.,,,().~,~~~,~,~.f1,i,r:~,~,~."?~.~....~~~~.~.~,.,p.~".,~.f1~,~~.~,~.~~IJ.~,~"",,",',"

....,i., .~,lJ ~.~.~ ~~.. ,?~9.r:~},e.,~,:. '.,'.. ' "... .. ,..,.. "..,,', .." ..,.. '".........",...,,' .,"""" '..,...'...",... ,,',.,',.,,','"
Kallelsec.\tgArd skall vidtas senast

"".1.9.,,,~,Cl..g,a..~ ..

,.,,,,,,,,,,..,..,,,,,,,,...,,,..,,..,,., .,.,"".."..,,""", fOre sammantrAdet.

I kallelsen skal! anges tid och plats fOr stAmman, vilka Arenden som skaU fOrekomma
pa stamman och lamnas uppgift om plats dar i § 13 angivna handlingar finns tlll
gangliga.
Andra meddelanden skaU genom styrelsens fOrsorg bringas till medlemmarnas kanne
dom genom

,...ansla.g."pa".anslag.stavla".i",bu.tike.o... pigna.len.•. , """"""""""""',.,.,

§ 15 MOnONER

Medlem kan genom motion vAcka fOrs/ag rOrande fOreningens verksamhet. Motion, sam
skaU behandlas pc.\ ordinarie stamma, ska" vara styrelsen tillhanda senast under

.. ,.noy.e.mber.,.. ",...."''''''''"." ... ,,''''''',,.,.. ,''',..... ,.. ,..., manad.
Styrelsen skall bereda avgivna motioner och Mila dem tiligAngliga fOr medlemmarna
tillsammans med fOrvaJtningsberAttelsen.

§ 16 DAGORDNING VlD
STAMMA

Vld
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
V1d

ordinarie stamma skall fOljande arenden behandlas:
val av ordfOrande fOr stamman
val av sekreterare fOr stamman (normalt fOreningens sekreterare)
val av tva justeringsman
styrelsens och revisorernas berAttelser
ansvarsfrihet fOr styrelsen
framstallningar fran styrelsen eUer motioner fran medfemmarna
ersAttning till styrelsen och revisorerna
styrelsens forsfag till utgifts- och Inkomststat samt deblteringslangd
val av styrelse och styrelseordfOrande
val av revlsorer
fraga om val av valberedning
Ovriga fragor
medde/ande av plats dAr stammoprotokollet Miles tillgangligt.
extra stAmma skall behandlas arenden unjer punkt 1. 2, 3, 6 och 13.

§ 17 DISPOSmON AV
AVKASTNING

I det fall stamman beslutar am att fOrdela uppkommet Overskott skall deUa ske efter
medlemmarnas andelar i samfalligheten~

§ 18 STAMMOBESLUT

Beslut fattas med acklamation om inte omrostning begars.
Ifraga om omrOstnlng m m galler 48, 49; 51 'och 52 §§ lagen om fONaltning av sam
falllgheter.
Nar omrOstning fOretas skall till protokollet antecknas de omstsndigheter angaende
rOstrAtt, andelstal, ombud m m sam hdr betydelse fOr bedOmandet av rOstresultatet.
Val skaU ske med slutna sedlar om nagon begar del. '

§ 19 FLEM 'JERK6AM
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e verksam
raknas pA fOljande satt. FOrst reducerss medlemmens rOste
n gemensamma verksamhet
hetsgren j fOrMllande tm verksamhetsgrenen
omrOStningen avser. Darefter
ges de reducerade rOstetalen fOr varje med
lem. Verksam
as andelar i verksamhet som ar geme(lsam fOr samfalligheten

§ 20 PROTOKOLLS
JUSTERING
llLLGANGLlG
HALLANDE

Stammoprotokollet skall justeras inom tvA veckor efter stamman och darefter Milas
tillgangligt fOr medlemmarna.

Dessa stadgar har antagits vid sammantrlde enligt datum pA fOrsta sldan.
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Sten Runqvist
KOMMENTAR llLL STADGARNA
Vid Mnvisning till lagrum avser SFL lagen (1973: 1150) om fOrvaltnlng av samUUlig
heter.
Till ingressen

SFL inneMller tvingande regler fOr fOreningsfOrvaltnlngen och stadgarnas inneMIi.
Genom bestammelser I stadgarna kan fOreningsmedlemmarna dock I vissa hanseen
den awika frAn SFL. I SFL anges i vilka situationer stadgarna fAr innehAlia awlkeiser
frAn lagen.

Till § 1

SamfallighetsfOrenings firma skaU inneMlia ordet samfaJlighetsfOrening. Firman skall
tydligt skilja sig frAn andrs hos lansstyrelsen registrerade annu bestAende samfallig
hetsfOrenlngsfirmor (29 § SFL).

fill § 2

SamfamghetsfOrenings AndamAI Ir att fOrvalta den samfallighet fOr vilken den biJdats.
SamfallighetsfOrening f'r ej driva Yerksamhet som ar frammande fOr det lndamAI som
samfalligheten skall tlllgodose (18 § SFL). FOrvaltningen omfattar aven fastlghet som
fOrenlngen ager samt medel som Influtit vld fOrsaljning.
Alia samfalligheter ska" anges uttOmmande och p' ett sAdant satt att de kan iden
tifleras. Om marksamfallighet eller gemensamhetsanlaggning blivit registrerad bOr re
gisterbetecknlngen anges.

Till § 3

Samfalllghets andam.1 kan ha bestamts vid lantmaterifO"attning och framgAr i sA
fall ay fOrrtlttningshandlingarna. 'Ar det vid fOrrattnlng bestamda andamAlet oklart eller
har det blivit inaktuellt eller har n'got andamlll Inte fOreskrivits vld fOrraUning bOr
grunderna fOr fOrvaltningen preciseras I stadgarna. Stadgar som strider mot fOrratt
ningsavgOrande kan komma att underkannas vld registreringen.

Till § 4

Med delagarfastlghet fOrst's fastighet som har del I samfallighefoch med delagare
agaren av delagarfastlghet (1 § 2 stycket SFL). FOr samfallighet enligt vattenlagen (SFS
1983:291) ar dessa definitloner nAgot annorlunda. Medfemmarna i samfallighetsfOrening
utgOres av delagarna i samfillighet (17 § SFL). •

.
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Lagens bestammelser om fastighet ager motsvarande tillampning pA s'dan tomtratt.
gruva, byggnad ellar annan anlaggning pal ofrl grund. natu"eservat, som har del i sam
fallighet enligt 1 § 1 stycket 3 eUer 4 SFL. Den 80m innehar fastighet pA grund av
testamentariskt fOrordnande utan att aganderatten tlllkommer nagon anses yid lagens
tillampning 80m fastighetens agare. Som agare av natu"eservat anses den som fOrval
..... ~:.:.-: ..
tar reservatet.· . -. ....... - -_ .... __ ..•... ·,-1' _ .... ' . ' - ' - - "
Innehavare ay tomtratt i fastighet som har del r samfallighet enligt 1 § 1 stycket 1 eller
2 SFL skaU vid tillampnlngen av denna lag anses 80m delagare i fastighetsagarens
stalle (3 § SFL).

Till I 5

Styrelsen fOr samfallighetsfOrening skall besta av en eller flera ledamOter och ha sitt sAte i
den ort dAr medlemmarnas fastigheter eller huvuddelen av dessa ligger. Styrelseledamot
skaU vara myndig (30 § SFL) men behOver inte vara medlem.

Till I 6

Nar sk~U dArtill fOreligger, far lansstyrelsen fOrordna aU styrelsen skaU bestl:\ av flera leda
mOter an som anges i stadgarna (31 § SFL).
Styrelseledamot kan av den som utsett honom skiljas fran sitt uppdrag fOre utgangen av
den tid fOr vilken han utsetts (32 § SFL).
Har styrelseledamots uppdrag upphOrt eller ar styrelseledamot fOrhindrad att utOva upp
draget och Ir styrelsen ej anda beslutfOr, far lansstyrelsen fOrordna syssloman i sadan
tedamots stalle. Finns av skal som nu sagts icke nagon styrelseledamot att WIga, far syss
lomannen ensam handha fOreningens angelagenheter och fOretrAda fOreningen som sty
rerse (33 § SFL).
Om ej annat fOljer av stadgarna eller av fOreningsstAmmobeslut, far styrelsen utse sar
skild finnatecknare. Bemyndigande aU teckna finna kan av styrelsen nar som heist ater
kallas (34 § SFL).
Uppgift om fOreningens postadress, om styrelseledamOternas fullstlndiga namn,
bostads- och postadress och telefon samt om firrnatecknare om sadan utsetts skaU
anmalas tililAnsstyrelsen (26 § SFL). Aven andring i dessa fOrh8.lIanden skaU anmalas till
lansstyrelsen (39 § SFL).
Som styrelsens beslut galler den mening om vilken vid styrelsesammantrade de fiesta
rOstande fOrenar sig. Vid lika rOstetal avgOrs val genom lottning. I andra tragor galler den
mening som bitrades av ordfOranden.

TilliS

FOrsta stycket galler ej, om annat tOreskrives i stadgarna (38 § SFL).
Med ledamot avses aven tjanstgOrande suppleant.
Tredje stycket avser bl a da kontakt tas brevledes eller per telefon.
Styrelsen handhar samfallighetens angelagenheter i Overensstammelse med denna lag
(SFL) , stadgarna och fOreningsstammobeslut, i den man beslutet ej strider mot denna lag
(SFL) eller annan fOrfattning eller mot stadgarna (35 § SFL).

Till 19

Styrelseledamot far ej taga befaUning med angelagenhet i vii ken han har eU vasentligt
intresse som strider mot fOreningens (36 § SFL).
Styrelsen Ir behOrig att fOretrada fOreningen i fOrh8.lIande till tredje man. Samma be
hOrighet tillkommer finnatecknare. Styrelsen och flrmatecknaren far dock ej utan stOd av
stadgarna eller fOreningsstammobeslut Overlata eller sOka inteckning i fast egendom
eller upplata sMan egendom med nyttjanderatt fOr langre tid an fem ar (37 § SFL).
Bestammelsen under punkten 5 Ir endast avsedd fOr fOreningar med flera samfalligheter
eller andra verksamhetsgrenar, i vilka medlemmarna har del efter olika andelstal.
Bestammelsen anknyter till 41 §, 42 §, 45 §. 48 § och 60 § SFL

Till

I 10

Revisionen avser rakenskapsperiod. Eftersom rakenskapsperiod inte behOver stamma
Overens med styrelsens mandattid. kan styrelsens fOrvaltning komma aU revideras I oma'
" I .. ' •
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Av allmAnna rAttsregJer fOljer aU till revisor inte fafvAljas den som ingatt i styrelsen under
den rAkenskapsperiod revisionen avser. ..,. -'.:.

I 12

Regier om tondering finns i 19 § SFL. En avslttning om 0,3 % av anlaggningskostnaden
Ar bruklig i liknande situationer.

Till I 13

Tiden fOr ordinarie stAmma bOr bestammas sa langt efter rAkenskapsperiods utgang att
revisorerna far tid alt revidera och avge revisionsberattelse och styrelsen dArefter far tid
aU kalla till stamma.
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:Om minst en femtedel av samtliga rOstberAttlgade medlemmar eUer det mindre antal, som
kan vara best!mt I stadgarna, hos styrelsen begAr att extra fOreningsstlmma skall hal/as
" ,och, dArvid anger de arenden som skall be hand las, aligger det styrelsen att inom en vecka
J
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kalla till s4dan stAmma att Milas sa snart det med iakttagande av fOreskriven kallelsetld
kan ske. Sker det ej, utlyser IAnsstyrelsen stamma pa anmAlan av medlem (47 § 3 st SFL).

Till § 14

Kallelse till fOreningsstAmma sker genom styrelsens fOrsorg. I kallelsen anges vilka Aren
den som sksll behandlas pal stAmman. Underlalter styrelsen att utfarda kallelse till ordina
rie fOreningsstamma i enlighet med stadgarnas fOreskrifter skalllAnsstyrelsen pa anmA
Ian av medlem utlysa fOreningsstamma (47 § SFL).

Till § 16

Styrelsen ar skyldig att pa fOreningsstAmma IAmna de upplysningar om fOreningens verk
samhet som medlem begAr och 80m kan vara av betydelse fOr medlemmarna (50 § SFL).
Over beslut som fattas pal fOreningsstAmma skaU genom styrelsens fOrsorg fOras proto
koll, vilket sksll halilas tiligAngligt fOr medlemmama senast tva veckor efter stamman (50 §
2 st SFL).
Talan tIlr fOras mot uttaxering (46 § SFL) oeh stAmmobeslut (53 § SFL).

Till § 17

Om fOrenlngens verksamhet Ar sadan att den inte ger ekonomiskt Overskott bOr bestAm
melsen utga.

Till § 18

Den som underlatlt att i rAtt tid fuligOra sin bidragsskyldighet fAr deltaga i fOrhandlingama
men eJ utOva rOstratt innan han fullgjort vad han eftersatt (48 § SFL).
Medlem eller annan far leke, sjAlv eller genom ombud eller som om bud, d'altaga I behand
lingen av angelAgenhet, varl han Ager ett vAsentligt intresse som strider mot fOreningens
(48 § SFL).
Innehavare av rAttighet I delAgarfastlghet fAr nArvara och yttra slg vid behandling av fraga
som rOr hans rAtt (48 § SFL).
ROstberAttlgad medlem, som Ar nArvarande vid fOrenlngsstAmma, har. oavsett om han
ager en eller flera delAgarfastigheter, en rOst (huvudtalsmetod). I fraga som har ekono
misk betydelse sksll medlemmarnas rOstetal1 stAllet berAknas efter delAgarfastlgheter
nas andelstal, om medlem begar det. Dock far medlems rOstetal ej Overstiga en femtedel
av det sam manlagda rOstetalet fOr samtliga narvarande rOstberAttigade medlemmar (49 §
SFL) (andelstalsmetod).
Medlems rOstrAtt kan utOvas genom om bud. Ombud fAr ej fOretrAda mer An en medJem.
Som stAmmans beslut gAlier den mening fOr vllken de fiesta rOsterna avgivits. Vid lika
rOstetal avgOres val genom lottnlng, medan I andra fragor den mening gAlier som bitrAdes
av ordfOranden. Avvikelse frAn bestAmmelserna om ombud kan doek fOreskrivas i stad
gama (49 § SFL).
FOr beslut att Overlata eller sOka inteckning i fast egendom eller upplata sAdan egendom
med nyttJanderAtt fOr IAngre tid An fern ar fordras minst tval tredjedelar av de avgivna
rOsterna, om ej annat fOreskrives i stadgarna (51 § SFL).
Vid omrOstning i fraga om Andring av fOreningens stadgar har varje rOstberAttigad med
lem, oavsett om han Ager en eller flera delAgarfastigheter, en rOst. FOr beslut om sadan
Andring fordras minst tva tredjedelar av de avglvna rOsterna. FOreskrivs strAngare villkor i
stadgama sksU det gAlla.
Beslut om stadgeAndring skall genom styrelsens fOrsorg genast anmalas fOr registrering.
Vid anmAlan skall fogas tva bestyrkta avskrlfter av protokoll Over beslutet. Beslutet tIlr ej
tillampas innan registrering skett (52 § SFL) .
... , ;;#.; ." J 4 ,~,'.,' ':,',

Till § 19

AngalenOe innebOrden av huvudtalsmetod och andelstalsmetod. se kommentaren till §

18.
..: "'>

Nagra I alia sammanhang godtagbara hallpunkter fOr enJAmfOrelse mellan samfAlligheter
eller andra verksamhetsgrenar nAr det giller Intresset oeh ansvaret fOr gemensamma
atgArder ken knappast uppstAllas. Om det emellertid Ar avgjort hur intresset och ansvaret
fOr den gemensamma atgArden Ar att fOrdela mellan verksamhetsgrenarna flnns en norm
fOr den angivna JAmfOrelsen. Ett sedant avgOrande kan astadkommas genom aU i stad
gerna bestAms hur kostnaderna fOr viss verksamhet. exempelvis adminlstrationskostna
, ' der, skall baras av de oliks verksamhetsgrenarna (se prop 1973:160 s 578) .
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Till § 20
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Angaende tillgAnglighallande av protokollet, se kommentaren till § 16.

