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Stadgar f6r samfAllighetsf0rening, bildad enligt lagen (1973:1150) om f6rvaltning av
samfllligheter. Lagens bestAmmelser om f6rvaltningen skall gAlla i den mAn inte annat
framgAr av dessa stadgar.
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g 3 GRUNDEf,NA F$R Samfalligheten(erna) skallfCrvaltas i enlighet med vad som vid bildandet best6mts om
FoRVALTNINGEI{ dess (deras) Sndamal

S 4 MEDL=M

s 5 snnELsE
s5te, sammansdttning

g 6 STY?ELSE
val

STIBELSE
kallelse till
sammantr6de,
ftiredragningslista

Medlem i foreningen er agare tillfastighet eller dArmed jflmstdlld egendom, som har del
i samtAllighet upptagen under $ 2.

FOr fOreningen skall finnas en styrelse med sdte i.......S..UndSV.a1.1s.................... kommun.

Styretsen skal bestA "".....$.9...-(.7-)...........'"O"roter och ..eP...fi.).................supp1eanter.

Styrelsen vdljs vid ordinarie f0reningsstAmma.

Mandattiden for ledamot et..!.yi.Gi........4r och for suppleant ett Ar.

F6rsta gAngen val ager rum skall....!.!:.g...13.)...ledam$ter vdlias pA endast ett Ar.

Stamman utser ordforande bland styrelsens ledamoter. | ovrigt konstituerar styrelsen
sig sjAlv.

Kallelse til l styrelsesammantrAde, vilken skall innehdlla uppgift om f6rekommande Aren-
den skall tillstAllas ledamdtema minst........H............ dagar f$re sammantrldet. Supplean-
terna skall inom samma tid tillstAllas underrittelse om sammantrtdet och fOrekomman-
de Arenden. Ledamot, som Ar f0rhindrad att nArvara, skall genast meddela detta till
ordforanden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots stdlle. Suppleant som
ej tjdnstgor i ledamots stAlle har rAtt att nArvara vid sammantredet men har ej r0strAtt.
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s 8 STY-RE!-SE
beslutf6rhet
protokoll

s I STYREI-SE
f6rvaltning
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L

s 10 REVISION

(- s 11 nAxerusxnps-
\- PERIOD

i s 12 UNDEf,HALLS-
\ OCH FORNYELSE.

FOND

s 13 FoffiS{tNGS-
sTAil$trtA

Styrelsen Ar beslutf$r ndr kallelse skett i beh6rig ordning och minst halva antalet sty-
relseledamOter Ar nArvarande. Utan hinder h5rav skall styrelsesammantrAde anses be-
h6rigen utlyst om samtliga ordinarie ledamdter infunnit sig till sammantrAdet. Som
styrelsens beslut gdller den mening om vilken de flesta r0stande fOrenar sig. Vid lika
r6stetal avgOrs val genom lottning. I andra frAgor gAller den mening som bitrAdes av
ordfOranden.

Utan att ha angivits i kallelsen fAr Arende avg6ras om minst WA tredjedelar av styrel-
seledamOterna lr nArvarande och ense om beslutet.

FrAga fAr utan hinder av bestAmmelserna i fOrsta stycket avgdras utan kallelse om
samtliga ordinarie ledamOter 6r ense om beslutet.

Den som deltagit i avg6randet av drende dger anfdra reservation mot beslutet. SAdan
reservation skall anmdlas fOre sammantredets slut.

$ver drenden i vilka styrelsen fattat beslut skall fOras protokoll som upptar datum,
deltagande ledam0ter och suppleanter, kort beskrivning av Arendet, styrelsens beslut
samt anf0rda reservationer. Protokollet skall justeras av ordf6randen eller annan leda*
mot som vid fOrfall fOr ordf6randen lett sammantrAdet.

Styrelsen skall
1 f0rvalta samfdlligheten(erna) och f0reningens tillgAngar,
2 tbra redovisning 6ver fOreningens rdkenskaper,
3 fdra f6rteckning Over dellgande fastigheter, dessas andelstal och Agare,
4 Arligen till ordinarie stAmma avge forvaltningsberdttelse over foreningens verksam-

het och ekonomi,
5 om f$rvaltningen omfattar flera samfdlligheter eller annars Ar uppdelad pd olika

verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte Ar lika stora i alla verksamhets-
grenarna, fOra sArskild redovisning f6r varje sAdan gren,

6 i ovrigt fullgora vad lagen fOreskriver om styrelsens handhavande av f6reningens
angelAgenheter.

F6r granskning av styrelsens fOrvaltning skall medlemmarna pA ordinarie fdrenings-
stamma utse

9n ( 1) ...revisorer ocrr ...9-R....(..i)........ suppleanter.

RevisionsberAttelse skall 6verl6mnas tili styrelsen senast tre veckor fOre ordinarie
stamma.

F0reningens r&kenskapsperiod omfattar tiden

t januari - 31 december

Till fOreningens underhAlls- och fOrnyelsefond skall Arligen avsAttas minst

trsllielYilql-e-n (3?'9g9l kronor.

Ordinarie stAmma skall Arligen hAllas under

9P!:i.1.. ......................mAnad pA tid och plats som styrelsen bestdmmer'

Styrelsen kan nAr den finner det erforderligt utlysa extra stdmma. I frAga om med-
lemmars rdtt att begAra att extra stAmma utlyses gAller 47 $ 3 st lagen om f6rvalt-
ning av samfAlligheter.

Om stamma skall godkAnna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfAlle
att frAn det kallelseAtgArd vidtagits ta del av debiteringslAngd, utvisande det belopp
som skall uttaxeras, vad som beldper pd varje medlem och n6r betalning skall ske.
F6re ordinarie stAmiha skall dessutom f6rvaltningsber5ttelse och revisionsberAttelse
f6r den avslutade rdkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgAnglig
f6r granskning under samma tid.



S 14 |GLLELSE TILL Kallelse till stAmma skall utfArdas av styrelsen och ske genom
STAMMA

brev t ' i l  I medl emmarna

KallelseAtgArd skall vidtas senast

1-+. 9Lg-ql fore sammantradet.

I kalleisen skall anges tid och plats fdr stemman, vilka Arenden som skall f6rekomma
pd stamman och ldmnas uppgift om plats dAr i$ 13 angivna handlingar finns til l-
gdngliga.

Andra meddelanden skall genom styrelsens f0rsorg bringas til l medlemmarnas kdnne-
dom genom

: s kri f t l  ' i  gt meddel ande

S 15 MOTIONER Medlem kan genom motion vdcka forslag rorande foreningens verksamhet. Motion, som
skall behandlas pA ordinarie stAmma, skall vara styrelsen tillhanda senast under

..T-1.f...... ... manad.

Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hAlla dem tillgAngliga i6r medlemmarna
tillsammans med fdrvaltningsberdttelsen.

S 15 DAGORDNING VID Vid ordinarie stimma skall foljande Srenden behandlas:
STAMMA 1 val av ordf6rande fOr stAmman

2 val av sekreterare fOr stAmman (normalt fOreningens sekreterare)
3 val av tvA justeringsmAn
4 styrelsens och revisorernas berAttelser
5 ansvarsfrihet fOr styrelsen
6 framstAllningar frAn styrelsen eller motioner frAn medlemmarna
7 ers6ttning till styrelsen och revisorerna
8 styrelsens f6rslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslAngd
9 val av styrelse och styrelseordf6rande

10 val av revisorer
11 frAga om val av valberedning
12 0vriga frAgor
13 meddelande av plats dAr stAmmopictokollet hdlles til lgilngligt.
V id  ex t ra  s tdmma ska l l  behand las  Arenden under  punk t  1 ,2 ,3 ,6  och  13 .

S 17 DISPOSITION AV I det fall stAmman beslutar om att fOrdela uppkommet Overskott skall detta ske efter
AVKASTNING medlemmarnas andelar i samflil l igheten(erna).

S 18 STAMMOtsESLUT Beslut fattas med acklamation om inte omrostning begtirs.

lfrAga om omr0stning m m gAller 48, 49, 51 och 52 $$ lagen om fOrvaltning av sam-
fbliigheter.

NAr omrostning f0retas skall ti l l protokollet antecknas de omstAndigheter angiende
r$stratt, andelstal, ombud m m sorn har betydelse f6r bedOmandet av rOstresultatet.

Val skall ske med slutna sedlar om ndgon begdr det.

ffi Skall omr6stning ske i frdga som ber0r flera verksamhetsgrenar Eerrrensanrt har vid
ltFFSGREltAts tillAm^ningray huvudtalsmeteden varje medlern e#rdsFaven om han har del Ffl€re

+rer+tsa+nte+sgrefi€r.-
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rAknas pA fOljande s5tt. F6rst reduceras
hetsgren i f0rhAllande til l
omrdstni

i den gemensamma'rerksamhet
G-mmantAgges de reducerade rOstetalen f6r varje med

verksam-

s 20 PROTOKOL!-S-
JUSTERING
NLLGANGLIG.
HALI-ANDE

Till lngressen
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T i l r s 2
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T i i l s 4

StAmmoprotokollet skall justeras inom tvA veckor efter stAmman och ddrefter hAllas

tillgAngligt f6r medlemmarna.

Dessa stadgar har antagits vid sammantrdde enligt datum pA fdrsta sidan.

KOMMENTAR TILL STADGARNA

Vid h6nvisning ti1 tagrum avser SFL lagen (1973: 1150) om f0rvaltning av samfAllig-
heter.

SFL innehAller Wingande regler fOr fdreningsf6rvaltningen och stadgarnas innehAll.
Genom best6mmelser i stadgarna kan fdreningsmedlemmama dock i vissa hdnseen-
den awika frAn SFL. I SFL anges i vilka situationer stadgarna fAr innehAlla awikelser
frAn lagen.

Samf6llighetsf6renings firma skall innehAlla ordet samfdllighetsf6rening. Firman skall
iydtigt slitja sig frAn andra hos lAnsstyrelsen registrerade 6nnu bestAende samfAllig-
hetsiOreningsfirmor (29 S SFL).

Samf4tighetsf6renings AndamAl dr att f0rvalta den samfAllighet fdr vilken den bildats.

Samfalli6hetsf6rening fAr ej driva verksamhet som {r fr6mmande f6r det AndamAl som

samfdltigheten skail iittgodose (18 S SFL). Forvaltningen omiattar Aven fastighet som
fOreningen ager samt medel som influtit vid f6rs6lining.

Alla samf6lligheter skall anges utt6mmande och pA ett sAdant sdtt att de kan iden-
tifieras. Om marksamf6llighet eller gemensamhetsanlAggning blivit registrerad bdr re-
gisterbeteckningen anges.

Samfallighets AndamAl kan ha bestamts vid lantmaterifonAttning och framgAl i.."a
fall av f6-nattningshandlingarna. Ar det vid f0rrdttning bestAmda AndamAlet oklart eller
har det blivit inlktuellt eller har nAgot flndamAl inte f6reskrivits vid fdrrdttning b6r
grunderna f6r f6rvaltningen preciseras i stadgarna. Stadgar som strider mot f6rr5tt-
ningsavgdrande kan komma att underkinnas vid registreringen.

Med detggarfastighet forstAs fastighet som har del i samf6llighet och med deldg-ar-e
agaren av-detagarfastighet (1 S 2 stycket SFL). FOr samfdllighet enligt vattenlage,n (SFS

t 5gg:Zgt ) Ar dJssa definitionei nAgot annorlunda. Medlemmarna i samfdllighetsfOrening
utg6res av delAgarna i samfdllighet (17 S SFL).

Lagens best6mmelser om fastighet 6ger motsvarande tillAmpning pA sAdan tomtrAtt'
grrlva, byggnad eller annan anlAggning pA ofri grund, naturreservat, som har del i sam-
tAtignet-Jnligt 1 S 1 stycket 3 eller 4 SFL. Den som innehar fastighet pA grund av
tesilmentariitt tOrorOnande utan att SganderAtten tillkommer nAgon anses vid lagens
tillAmpning som fastighetens dgare. Som Agare av naturreservat anses den som fdrval-
tar reservatet.

Innehavare av tomtrAtt i fastighet som har del i samfAllighet enligt 1 $ 1 stycket 1 eller
2 SFL skall vid til lAmpningen av denna lag anses som delagare i fastighetsdgarens
st6l le (3I SFL).
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Styrelsen fOrsamfAllighetsf0rening skall bestAav en ellerflera ledamOteroch ha sitt sdte i
den ort ddr medlemmarnas fastigheter eller huvuddelen av dessa ligger. Styrelseledamot
skall vara myndig (30 S SFL) men behOver inte vara medlem.

NAr skAl dArtill f6religger, fAr lAnsstyrelsen fOrordna att styrelsen skall bestA av flera leda-
m6ter dn som anges i stadgarna t31 S SFL).

Styrelseledamot kan av den som utsett honom skiljas frAn sitt uppdrag fOre utgdngen av
den tid fdr vilken han utsetts (32 S SFL).

Har styrelseledamots uppdrag upph6rt eller Ar styrelseledamot fdrhindrad att utOva upp-
draget och Ar styrelsen ej 6ndA beslutfdr, fAr lAnsstyrelsen fOrordna syssloman i sAdan
ledamois stAlle. Finns avsk5lsom nu sagts icke nAgon styrelseledamotatttillgA, fArsyss-
lomannen ensam handha f0reningens angeldgenheter och fOreirdda fdreningen som sty-
relse {33 S SFL).

Om ej annat fOljer av stadgarna eller av fOreningsstdmmobesiut, fdr styrelsen uise sar-
skild firmatecknare. Bemyndigande att teckna firma kan av styrelsen nAr scm helst Ater-
kallas (34 S SFL).

Uppgift om fOreningens postadress, om styrelseledamdternas fullst5ndiga namn,
bostads- och postadress och telefon samt om firmatecknare om sAcjan utsetts skall
anmdlas till ldnsstyrelsen (26 S SFL). Aven tindring i dessa fOrhdllanden skall anm&las till
lAnsstyrelsen (39 S SFL).

Som styrelsens beslut gdller den mening om vilken vid styreisesammantrAde de flesta
rOstande fOrenar sig. Vid lika rOstetal avgdrs val genom loftning. I andra frdgor 96ller den
mening som bitrides av ordfOranden.

F6rsta stycket gAller ej, om annat f6reskrives i stadgarna (38 S SFL).

Med ledamot avses dven tjdnstg6rande suppleant.

Tredje stycket avser bl a dA kontakt tas brevledes eller per telefon.

Styrelsen handhar samfdllighetens angelAgenheier i dverensstdmmelse med denna lag
(SFL), stadgarna och fOreningsstAmmobeslut, i den mAn beslutet ej strider mot denna lag
(SFL) eller annan f0rfattning eller moi stadgarna (35 S SFL).

Styrelseledamot fAr ejtaga befattning med angelAgenhet ivilken han har ett viisentligt
intresse som strider mot f6reningens (36 S SFL).

Styrelsen €ir behdrig att f6retrAda fOreningen i f0rhAllande till tredje man. Samma be-
hOrighet tillkommer firmatecknare. Styrelsen och firmatecknaren fir dock ej utan stdd av
stadgarna eller f0reningsstAmmobeslut OverlAta eller s0ka inieckning i fast egendom
eller upplAta sAdan egendom med nyttjanderAtt f6r lAngre tid An fem Ar (37 $ SFL).

Bestimmelsen under punkten 5 5r endast avsedd fdrf6reningar med flera samfiilligheter
eller andra verksamhetsgrenar, i vilka medlemmarna har del efter olika andelstal.
BestSmmelsen anknyter till 41 S, 42 S, 45 S, 48 5 och 60 S SFL.

Revisionen avser rAkenskapsperiod. Eftersom rAkenskapsperiod inte beh6ver stAmma
dverens med styrelsens mandattid, kan styrelsens fOrvaltning komma att revideras i om-
gdngar.

Av allmiinna rdttsreglerf0ljeratt ti l l revisor inte fdrvdljas den som ingAtt i styrelsen under
den rdkenskapsperiod revisionen avser.

Regler om fondering finns i 19 S SFL. En avsiittning om 0,3 % av anlitggningskostnaden
Ar bruklig i liknande situationer.

Tiden fOr ordinarie stAmma bdr bestdmmas sA lAngt efter rAkenskapsperiods utgAng att
revisorerna fAr tid att revidera och avge revisionsberdttelse och styrelsen d6refter fdr tid
att kalla till stAmma.

Om minst en femtedel av samtliga r6stberittigade medlemmar eller det mindre antal, som
kan vara bestamt i stadgarna, hos styrelsen begdr att extra f0reningsstamma skall hAllas
och d6rvid anger de Srenden som skall behandlas, Aligger det styrelsen att inom en vecka
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kalla till sddan stAmma att hdllas sA snart det med iakttagande av f0reskriven kallelsetid
kan ske. Sker det ej, utlyser iAnsstyrelsen stdrnma pA anmAlan av medlem (47 $ 3 st SFL).

Kallelse till fdreningsstAmma sker genom styreisens f6rsorg. I kallelsen anges vilka Aren-
den som skall behandlas pistAmman. UnderlAterstyrelsen att utfdrda kallelsetillordina-
rie fdreningsstAmma i enlighet med stadgarnas fdreskrifter skall ldnsstyrelsen pA anmd-
lan av medlem utlysa f6reningsstemma (47 S SFL).

Styrelsen 6rskyldig att pdf0reningsstamma l6mna de upplysningarom f0reningensverk-
samhet som medlem begAr och som kan vara av betydelse fdr medlemmarna (50 S SFL).

Over beslut som fattas pA f6reningsst5mma skall genom styrelsens f6rsorg fOras proto-
koll, vilket skall hAllas tillgtlngligt fOr medlemmarna senast tvAveckor efter stamman (50 S
2 st SFL).

Talan fAr fOras mot uttaxering (46 S SFL) och stAmmobeslut (53 S SFL).

Om f6reningens verksamhet Ar sAdan att den inte ger ekonomiskt Overskott bdr bestdm-
melsen utgA.

Den som underiAtii att i rAtttid fuilgOrasin bidragsskyldighetfAr deltaga ifdrhandlingarna
men ej utdva r6strAtt innan han fullgjort vad han eftersatt (48 $ SFL).

Medlem eller annan fAr icke, sjdlv ellergenom ombud ellersom ombud, deltaga i behand-
lingen av angelAgenhet, vari han 6ger ett vdsentligt intresse som strider mot f6reningens
(48 S SFL).

lnnehavare av rAttighet i delAgarfastighet fAr nArvara och yttra sig vid behandling av frdga
som r0r hans rdtt (48 S SFL).

RostberAttigad medlem, som Ar nArvarande vid f0reningsstemma, har, oavsett om han
ager en eller flera delAgarfastigheter, en rdst (huvudtalsmetod). I frAga som har ekono-
misk betydelse skall medlemmarnas r6stetal i stAllet berAknas efter delAgarfastigheter-
nas andelstal, om medlem begdr det. Dock fAr medlems r6stetal ej 0verstiga en femtedel
av det sammanlagda rOstetalet fOr samtliga nervarande r6stberAttigade medlemmar (a9 $
SFL) (andelstalsmetod).

Medlems r0strett kan utOvas genom ombud. Ombud fAr ej f0retrAda mer 6n en medlem.
Som stAmmans beslut gdller den mening fdr vilken de flesta rdsterna avgivits. Vid lika
rdstetalavgdresvalgenom lottning, medan iandrafrAgorden mening gAllersom bitr6des
av ordforanden. Awikelse frAn bestAmmelserna om ombud kan dock fdreskrivas i stad-
garna (49 S SFL).

For beslut att OverlAta eller sdka inteckning i fast egendom eller upplAta sAdan egendom
med nyttjanderatt f0r lAngre tid An fem Ar fordras minst tvA tredjedelar av de avgivna
rdsterna, om ej annat f0reskrives i stadgarna (51 S SFL).

Vid omrOstning i frAga om Andring av f0reningens stadgar har varje r6stberettigad med-
lem, oavsett om han eger en eller flera delAgarfastigheter, en rOst. FOr beslut om sAdan
6ndring fordras minst tvA tredjedelarav de avgivna rdsterna. F0reskrivs strlngare villkor i
stadgarna skall det gdlla.

Beslut om stadge5ndring skall genom styrelsens fOrsorg genast anmAlas fdr registrering.
Vid anmalan skall fogas tvd bestyrkta avskrifter av protokoll 6ver beslutet. Beslutet fAr ej
til lAmpas innan registrering skett (52 S SFt-).

AngAende innebOrden av huvudtalsmetod och andelstalsmetod, se kommentaren til l $
1 8 .

NAgra i alla sammanhang godtagbara hdllpunkterfdr en jdmfdrelse mellan samiAlligheter
eller andra verksamhetsgrenar nAr det gdller intresset och ansvaret f6r gemensamma
Atgdrder kan knappast uppstdllas. Om det emellertid aravgjort hurintresset och ansvaret
for den gemensamma AtgArden {r att fOrdela mellan verksamhetsgrenarna finns en norm
fdr den angivna jAmf6relsen. Ett sddant avgOrande kan Astadkommas genom att i stad-
garna bestAms hur kostnaderna f0rviss verksamhet, exempelvis administrationskostna-
der, skall bdras av de olika verksamhetsgrenarna (se prop 1973:160 s 578).

AngAende til lgdnglighAllande av protokollet, se kommentaren til l S 16.
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