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NQ.r'r.a..Jynn.i.1:l9.0Rune Rove

somfOllighetsfOrening.

§~ $AMFALUGHETER
Foreningen fOrvaltar .

an. 1. aggn i .1:1. g.$$;~mf~ J.1 j. g.h~.t~.r.. .fqr.. Ty".n. i. ngq. g.~.;.~.~...g~.;.~.,...g.~.;.~.~...g~.;.!

sam... t.;.l.) konID.; .t.. .genom..an l.aggn.; .ng.sbes .1.u t.. .reg.1.s trer.ad.e.. .1.98.3 ~.O9.~26

n~:.-

J.Y~ .n.~. ~.9~.~.. .~.;. .1.~.~.. ~~.~.~.~~.~~..s..~.. .~~.~~.~ ~..~.1.~.. .~.~. ~.. .T::t.~~.1. ~~.~~.~~~. ~.. .~~~:-:.
f.~~..~.J~.~~.~~.f.~.~~~.~.~~~.~~nligt ius; onsavta 1 1995-06-10.

§3 GRUNDERNA FOR
FORV At TNINGEN

Samfalligheten(ema) skall fOrvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestamts om
dess (derus) andamal

§4 MEDLEM Medlem i fOreningen ar agare till fastighet eller darmed jamstalld egendom, som har del
i samfallighet upptagen under § 2.

For fOreningen skoll finnas en styrelse med sate i ...V.axholms kommun.STYRELSE
sate, sammansattning

.6 .2.Styrelsen skoll bellO av ledamoter och suppleanter.

STYRELSE
val

Styrelsen valis vid ordinorie fOreningssmmma.

Mandottiden fOr ledamot or 2 ,or och fOr suppleont en or.

Fonta gangen val ager Nm skall ..3 ledamoter valias po endast en or.

§7 STYRELSE
kallelse till
sanvnantrade,
foredragningsJista

StOmman utser ardfOrande bland styrelsens ledamoter. I ovrigt kanstituerar styrelsen
sig sjalv.

Kallelse till styrelsesammantrOde, vilken skall innehalla uppgih om FOrekommande are,,- .
den skall tilistOlias ledamotema minst 14. dagar FOre sammantrOdet. Supplean-
tema skall inom somma tid tilistOlios \inderraffelse om sommontrOdet och FOrekomrrian-
de orenden. Ledomot, som or forhindrad off narvara, skall genost meddela deffo till
ordfOranden, som hor off omedelbart kalla suppleont i ledomots stolle. Suppleont som
ej tjanstgOr i ledomots stolle har raff off narvora vid sommontrOdet men hor ej rOstrOff.
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§ 8 STYRELS~~--~
beslutfOmet,
protokoll

. I ne! . :::. ; ;)U~

Styrelsen or beslutfOr nor kcllle.lse skett i behorig ordning ~il1Jl,holva ontol..~' r!Ji~
relseledamoter or norvarande. Utan hinder horav skclll styreTsesammQDt~trA~b~;;1ajt"
horigen utlyst om samtliga ordinarie ledamoter infunnit sig till sammantradet. Som
styrelsens beslut galler den mening om vii ken de fiesta rostande fOrena! ~i:-yj~ !ik~ ..&~

rostetal avgan val genom lottning. I andra frOgor goller den mening s~--~""-"~
ordfOranden.

Utan a" ha angivits i kallelsen fOr orende avgoras om minst tva tredjedelar av styrel.
seledamotema or norvarande och ense om beslutet.

Fraga fOr utan hinder av bestommelsema i farsta stycket avgaras utan kallelse om
samtliga ordinarie ledamoter or ense om b.slutet.

Den som deltagit i avgorandet av orende oger anfOra reservation mot beslutet. Sodan
reservation skall anmOlas fOre sammantrOdets slut.

Over arenden i vilka styrelsen fattat beslu~ skaH. foras protokoll som upptar datum,
deltagande ledamater och suppleonter, kort beskrivning av arendet, styrelsens beslut
samt anforda reservationer. Protokollet Skall justeras av ordfOranden eller annan leda-
mot som vid fOrfall fOr ordfOranden lett sammantradet.

§ 9 SlYRELSE
fOrvaltning

§ 1 0 REVISION

Styrelsen skall
1 fOrvalta sc.nfallig!'lelen(erna) och fOreningens tillgc]nga-,
2 fOra redovisning over fOreningens rakenskaper,
3 fOra fOrteckning over delagande fastigheter, dessas andelstal och ogare,
4 orfigen till ordinarie stamIna avge fOrvaltningsbera~lse over fOreningens verbam-

het och ekonomi,
5 om fOrvaltningen omfattar Aera somfalligheter eller annars or IIPpdelod po olika

verksomhetsgrenar och medlemmamas andelar inte or lika stora i alia verbamhets-
grenoma, fOra sarskild redovisning for varie sodan gren,

6 i ovrigt fullgora vad lagen fOreskriver om styrelsens handhavande av fOreningens. angelogenheter.

For granskning av styrelsens fOrvaltning skall medlemmama po ordinarie fOrenings-
stamIna utse

. 2 revisorer och 2. suppleonter.

Revisionsbera~lse skall overlamnos till styrelsen senast tre veckor fOre ordinarie
stamIna.

Foreningens rakenskopsperiod omfattar tiden§ 11 RAKENSKAPS-
PERIOD

1.apri.l..~~3]mars Till fOreningens underballs- och fOmyeJsefond smll 6rfigen avsattas minst

. 1..000:~ kronor.

§ 1 2 UNDERHAllS-
OCH FORNYElSE-
FOND

§ 1 3 roRENINGS-
ST AMMA

Ordinarie stamma smll ariigen hallas ,
fore.l5juni manadpa lid och plats som slyrelsen bestammer.

styreisen kon nOr den fin,. det erforderligt ut\ysa extra sl&nma. I frOga om med-
Iemmors riitt aft begijra aft extra sli:mmo utfyses gall.. 47 § 3 st Iogen om f&vaIt-
ning av samfalligheler.

Om stomma skall godkonna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmoma tilifOlie
att frOn det kalielseOtgOrd vidtogits to del av debiteringslongd, utvisande det belopp
sam skall uttaxeras, vad sam beloper po varje medlem och nor betalning skall ske.
Fore ordinarie stOmma skall dessutom fOrvaltningsberattelse och revisionsberattelse
fOr den avslutode rakenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgonglig
fOr granskning under somma tid.
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§ 14 KALLELSE TILL
ST AMMA

Kallelse till stamma skall utfardas av sfyrelsen och ske genom

genom brev till adress som medlem skriftligen meddelat... ~.~Y:.r~.~..5;.~~ :

Kalielse6tgOrd smll vidtos senast

tr~v~.<;:kqr fOre sammantrOdet.

I kallelsen skall angel tid och plats fOr s.ammon, vilka arenden som skall fOrekomma
po s.amman och lamnas uppgift om plots dar i § 1 3 angivna handlingar finns till-
gangliga.

Andra meddelanden skall genom styrelsens fOnorg bringas till medlemmamas kanne-
dom genom

pi. sanma.. .sa t,t.. SOlD.. .ka.l].e J se.. .ti .1.1. ..s ufllna.. .e.l.1.er:.. g.en.am. ..ansl ~g.

vid brev1Ador efter TynningosundsvagOOen

§ 15 MOTIONER Medlem kan genom motion yacko fOBlag rOrande fOreningens vemamhet. Motion, som
skall behandlas po ordinarie stamma, skall vara styrelsen tillhanda senast under

apr:.i.l. monad.

§ 16 DAGORDNING VID
Sf AMMA

S~sen skall beredo avgiVno motioner odJ halla dem tiligangliga f6f- med~mama
tilrsommans med f&valtningSberatteisen. ~.

Vid ordinOrie stGmma skall fOljande arenden behandlas:
1 val av ordfOrande fOr stamman
2 val av sekreterare fOr stamman (normalt fOreningens sekreterare)
3 val av tva justeringsman
4: styrelsens och revisoremas berattelser
5 ansvarsfrlhet fOr styrelsen
6 framstGliningar fran styrelsen eller motioner fran medlemmama
7 ersattning till styrelsen och revisorema
8 styrelsens fOnlag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslangd '

9 val av styrelse och styrelseordfOrande
1 0 val av revisorer
11 fraga om val av valberedning
1 2 ovriga fragor
1 3 meddelande av plats dar stammoprotokollet halles tillgangligt.
Vid extra stamma skall behandlas arenden under punkt 1, 2, 3, 6 och 1 3.

§ 17 DISPOSITION A V
A VKASTNING

I det fall stOmman beslutar am att fOrdela uppkammet ovenkott skall detta ske efter
medlemmamas andelar i samfalligheten(ema).

§ 18 STAMMOBESlUT Beslut fattas med acklamation om inte omrostning began.

!&aga om omrostning m m galler 48,49,51 och 52 § lagen om fOrvaltning av sam-
fOlligheter.

Nor omrastning fOretas skoll till protakollet antecknas de omstondi9heter~n9aende
rostrOff, andelstol, ombud m m som har betydelse fOr bedomandetav rostresultatet.

Val skclll ske med slutna sedlar om nagon begar det.

§ 19 FlERA VERKSAM-
HETSGRENAR

Skall omrostning ske i fraga som beror Rera verbainhetsgrenar gemensamt har vid
tillampning av huvudtalsmetoden varje medlem en rOst aven om han har d..' i Rera
verbamhetsgrenar.
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Vid tillanpning av ondeIstaIsmebdÄ skall i ~ronde fall YOrje medlemsr&telal from-
rOknas pO foljande sOft. FOrst redJceras mecll«nmens rOste.a inom varje ~-
heisgren i forhollande tin verksamhetsgrenens andel i den gemensonma verksamhet
OInr&tningen avser. OOrefler smnmaniagges de reducerode r&tekJlen for varje med-
1em.\J::~':~~"'SF8AeMel eA.I. i 'T~?:-"-:;~~.I8M 8. ~-;-~-;_M ref J(;.-:;!~lIi~L.~~"
I~-;-.;:;I ~.gC.-.

Stammoprotokollet skall justeros inom tva veckor efter stOmman och dOrefter hallas
tillgangljgt fOr medlemmoma.

§ 20 PROTOKOllS-
JUSTERING
TlllGANGlIG-
HAllANDE ,

Oessa ~~har ~VidsammQn~de

..~ ~~~.:-~.~
(

pO fOrsta sidon.

KOMMENT AR Till 5T ADGARNA

Vid hanYisning tilliagrum ayser SR. lagen (1973: 1150) om fOrvaltning ay samfOllig-
heter.

Till ingressen SFl inneholler tvingonde regler for fOreningsforvaltningen och sfadgamas innehall.
Genom bestOmmelser i sfadgama kan fOreningsmedlemmarna dock i vissa hanseen-
den avvika frOn SFl. I SFl angel i vilka situotioner stadgama fOr innehalla (Jvvikelser
frOn lagen.

SamfallighetsfOrenings Armo skall inneholla ordet samfallighetsfOrening. Firman skall
tydligt skilja Jig frOn ondra hos lansstyrelsen registrerade annu bestaende samfallig-
hetsfOreningsArmor (29 § SFl).

Till § 3

SamfallighetsfOrenings andamol ar a" fOrvalta den samfallighet fOr vii ken den bildats.
SamfallighetsfOrening fOr ej driva verksamhet som ar frammande fOr del andamol som
samfalligheten skall tillgodose (18 § SFl). Forvaltningen omfa"ar oven fastighet som
fOreningen ager samt medel som influtit vid fOrsaljning.

Alia samfalligheter skall angel u"ommande och pO e" sodant sa" a" de kan iden-
tifieras. Om marksamfallighet eller gemensamhetsanlaggning blivit registrerad bOr re-
gisterbeteckningen angel.

Samfallighets andamol kan ha bestamts vid lantmaterifOrTOftning och framgor i so
fall av fOrraftningshandlingoma. Ar del vid fOrTOftning bestamda andamalet oklart eller
har det blivit inaktuellt eller har nogot andamal inte fOreskrivits vid fOrTOftning bOr
grundema fOr fOrvaltningen preciseras i stadgoma. Stadgor som strider mot fOra"-
ningsavgorande kan komma a" underkannas vid registreringen.

Med delagarfastighet fOrstos fastighet som har del i samfallighet och med delagare
agaren av delagarfastighet (1 § 2 slycket SFl). For samfallighet enligt va~nlagen (SFS
1983:291) ar dessa definitioner nagot annorfunda. Medlemmama i samfallighetsfOrening
utgOres av delagama i samfallighet (1 7 § SFL).

Lagens besrommelser om fastighet ager motsvarande tillampning po sodan tomtrO",
gruva, byggnad eller annan anlaggning pO om grund, naturreservat, som har del i sam-
fallighet enlist 1 § 1 Slycket 3 eller .4 SFL. Den som innehar fastighet pO grund av
testamentariskt fOrordnande ulan a" agande~en tillkommer Ragon anses vid lagens
tillampning som fastighetens agore. Som agore av naturreservat anses den som fOrval-
tar reservatet.

Innehovare ov tomtrOtt i fastighet som har del i samfOllighet enlist 1 § 1 stycket 1 eller
2 SR. skGlI vid tillampning av denna lag anses som delagare i fastighetsagarens
stalle (3 § SFL).
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Till § 5 Styrelsen fOr samfallighetsfOreningen skall besta av en eller Hera ledalnoter och ha si" sole
i den ort dor medlemmamas fastighetereller huvuddelen av dessa jigger. Styrelseledamot
skall vara myndig (30 § SFl) men behover inte vara medlem..
Nor skGl dortill fOreJigger, far lonsstyrelsen ,fOrordna a" styrelsen skall besta av Hera leda-
moter on som angel i stadgama (31 § SRI.

Styrelseledamot kan av den sam utsett honom skiljas fran sift uppdrag fore utgongen av
den tid fOr vilken han utsetts (32 § Sfl).

Har styrelseledamots uppdrag upphort eller or styrelseledam'ot fomindrad an utova upp-
draget och or styrelsen ej onda beslutfOr, fOr lonsstyrelsen fOrordna syssloman i sadan
ledamots stOlle. Finns av skat sam nu sagts icke nogon styrelseledamot an tillgG, fOr syss-
lomannen en sam handha fOreningens angelogenheter och fOretrada fOreningen sam sty-
relse (33 § SFl).

Om ej annat fOljer av stadgama eller av fOreningssrommobeslut, far styre!sen utse sar-
skild firmatecknare. Bemyndigande aft teckna firma kan av styrelsen nar som heist ater-
kallas (34 § SR.).

Uppgift om fOreningens postadress, om styrelseledamotemas fullsrondiga namn,
bostads- och postadress och telefon samt Qm firmatecknare om sadon utsefts skall
anmalas tililansstyrelsen (26 § SR.). Aven andring i dessa fomollanden skall anmalas till
lansstyrelsen (39 § Sfl).

Som styrelsens beslut gOlier den mening om vii ken vid styrelsesammantrade de flesta
rostande fOrenor sig. Vid liko rostetal ovgors val genom lottning. I andra fragor galler den
mening som bitrades ov ordfOranden.

Fanta stycket ~lIer e~ om annat fOreskrives i stadgama (38 § SFl).

Med ledamot avses oven ~anstgOrande suppleant.

Till § 9

T redje sfycket oYler bl 0 da kontokt tos brevledes eller per telefon.

StyreIsen hondhor somfollighelens an~heter i averensstammelse med denna log
(SR.), stodgarno oct. fOreningsstOmmobesiut, i den man beslutet ej strider mot denno log
(SR.) eller annan fOrfattning eller mot stodgorno (35 § SR).

Styrelseledamot far ej toga befottning med ongelagenhet i vii ken han hor eft vasentligt
innsse som strider mot fOreningens (36 § SR.).

Styrelsen or beharig oft fOretrado fOreningen i fOmalionde till tredje mono Somma be-
harighet tillkommer flnnotecknare. Styrelsen; oct. flnnatecknaren fOr dock ej uton stOd av
stodgomo eller fOreningsstQmmobeslut aveliato eller saka inteckning i fast egendom
eller upplata sOdon egendom med nyttjonderatt fOr langre tid an fem ar (37 § Sfl).

BestOmmelsen under punkten 5 or endast avsedd fOr fOreningar med Hera samfOlligheter
eller andra verksamhetsgrenar, i vilka medlemmama har del efter olika andelstol.
BestOmmelsen anknyter till 41 §, 4Z §, 45 §, 48 § och 60 § SFL.

Till § 10 Revisionen avser rakenskapsperiod. Eftersom rakenskapsperiod inte behover stomma
overens med styrelsens mandanid, kan styrelsens fOrvaltning kommo aff revideras i om-
gangar.

Av allmanna rattsregler fOljer aft till revisor inte fOr valias den som ingoft i styrelsen under
den rakenskapsperiod reVisionen avler.

Regier om fondering finns i 19 §SR..Till § 12

Till § 13 Tiden fOr ordinarie stamma bar bestammas sa lang' efter rakenskapsperiods utgOng att
revisorema far tid att revidera och avge revisionsberattelse och styrelsen darefter far tid
att kalla till stammo.

Om minst en femtedel av samtliga rOstberOffigade medlemmar eller de' mindre antal, sam
kan vam bestamf i stadgama, hos slyrelsen begar aft extra fOreningsstOmma skall hallas
och darvid anger de arenden som skall behondlas, 61igger de' slyrelsen aft inom en vecka
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Till § 14

'. - " .
- .

kalla till sodan. stamina att hallas so snort del med iakttagande av fOreskriven kalleJsefid
kan ske. Sker del e~ utlys.r lansstyrelsen staml1Ja PQ anmalan av medlem (47 § 3 st SFL).

Kallelse ~ill fOreningsstammd sker genom styre/sens fOrsorg. I kallelsen angel vilka aren-
den som skall behandlas po stamman. Unqerlater styrelsen att utfOrda kallelse till ordil)a-
rie fOreningsstOmma ienlighet !Tied stadgarrias fOres~fter skalilansstyrels~ po anmo-' -'

Ian av medlem utlysa ,for~D'iogsstqmma (47] SFl). .

Till § 16
. ~ .

Styrelsen or skyldig ~tt po foreningsstOmma lomna de upplysningar om fOreningens ve~-
samhetsom medl~!y\ begor och '.om kan vara av betyde~se fOr medlemmama (SO § SR.).

Over beslut som fattas po foreningsstamma skall genom styrelsens fOrsorg fOras proto-
koll, vilket skall hollas tillgongligt fOr medlemmama senast tvo veckor efter stOmman (SO §
2 st SFl).

T alan fOr fOras mot uttaxering (46 § SR.) och stOmmobeslut (53 § SR.).

Till § 17 Om fOreningens vemamhet or sadan aft den inte ger ekonomiskt over1koft bOr bestam-
me!sen utga.

Till § 18 ~
_;7

Den som underiOtit aft i ratt rid fullgora sin bidragsskyidighet fOr deltaga i fOmandlingama
men ej utova rostrOff innan han fullgjort vad han eftersatt (48 § SFL).

)

Medlem eller annan fOr icke, sjalv eller genom ombud eller som ombud, de/toga i behand-
lingen av angelagenhet, van han ager eft vasentligt intresse som strider mot fOreningens
(48 § SFl).

Innehovare av rattighet i delagorfastighet fOr narvara och yttra sig vid behandling av fro.
go som rOr hans raft (48 § SFl).

Rostberattigad medlem, som or narvarande vid fOreningsstOmmo, har, oavsett om hon
oger en eller Hera delagarfastigheter, en rOst (huvudtolsmetod). I &aga som har ekono-
milk betydelse skdll medlemmamas rOstetal i stOller beraknas efter delagarfastigheter-
nos andelstol, om medlem begar del. Dock far medlems rostetol ej overstiga en femtedel
av del sammanlagda rOstetolet fOr samtliga narvarande rostberattigade medlemmar (49
§ SRI (andelstolsmetod).

Medlems rOstratt kan utovas genom ombud. Ombud far ej fOretrada mer an en medlem.
Som stOmmans beslut gOlier den mening fOr vilken de fiesta rostema avgivib. Vid lika
rostetal ~vgores val genom lottning, medan i andra frOgor den mening galler som bitrades
av ordfOranden. Avvikelse frOn bestOmmelsema om om bud kan dock fOreskrivas i stad-
gama (49 § SFl).

()

FOr besJut aft 0YerIakJ eller sOka int8da1ing i fast egendom eller uppIQta sQdcx, egendom
med nyltjanderaft fat !ongre lid an fernc.- f()rdrqs minst IvO tredjeclelar all de avgivna
rOsterna, om ej annat Ior8skrives i stodgarna (51 § SFl).

Vid omrOstning i frOga om andrins. all foreningens sladgar har varje rOstberattigad med-
Iem, oaYsett om han age.. en -- Hera ~~O;JStjgheler, en n)st. FOr beslut om sodan
andring fordras minst t\IQ lredjedelar all de avgivna n)stema. FOreskrivs slrOngare vink« i
stadgarna Ikon det galla.

Beslut om stadgeandring skall genom styrelsens fOrsorg genast anmalas fOr registrering.
Vid Qnmalan skall fogos tvo bestyricta avskrifter av protokoll over beslutet. Beslutet fOr ej
tillompas innan registrering skett (52 § Sfl).

Till § 19 Angoende innebOrden av huvudtalsmetod och andelstalsmetod, se kommentaren till § 18.

Nagra r alia sammanhang godtagbora ha/lpunkter fOr en jomfOrelse mellan samfOlligheter
eller andra verksdmhe;tsQrenar nor det goller intresset och ansvaret fOr gemensamma
atgarder mn knappast uppstallas. Om det emellertid or avgjort hur intesset och ansvaret
for den gemensamma atgorden or aft fOrdela m.llan verksamhetsgrenama finns en nonn
fOr den angivna jOmfOrelsen; Eft sadant avgOrande mn astadkommas genom aft i stad-
gama bestams hur kostnadema fOr viIS verksamhet, exempelvis administrationskostna-
der, smll bOras av de olim verksamhetsgrenama (se prop 1973: 160 s 578).

Till § 20 AngOende tiltganglighiliionde av protokoIlet, se komm~ben till § 16.
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