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§1 FIRMA

§ 2 $AMFÄLLTGHETER

§3 GRUNDERNA FÖR
FÖRVALTNINGEN

§ 4 MEDLEM

§5 STYRELSE
såte, samman§ättning

§tadgal för samfällighetsförening, bitdad enligt tagen (1 973: 1 1 50) om
förvaltning av samfålligheter. Lagens beståmmelJer om förvaltningen skall
gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Föreningens firma är
§keppsviks gemensamma anläggningars samfällighetsförening.

f !le1 ing gn förvaltar: Nävekvarn ga :5 en tigt antägg n i n gsbestut
1974-0448

samfalt§heten{erna) skallförvattas ienlighet med vad som vid bildandet
beståmts om dess (deras) ändamål
Underhålla och dfva ingående anläggningar

Medlem iföreningen är ägare titl fastighet eiler därmed jämstålld egendom,
som har del i samfätlighet upptagen under § Z.

För föreningen skall finnas en styrelse med såte i ...Nyköpings... kommun.

§6

§7

STYRELSE
val

STYRELSE
kallelse till
samrnantråde,
föredragningslista

STYRELST
beslutförhet,
protokoll

Styrelsen skall bestå av ...5... ledamöter och ...2... suppleanter,

S§relsen våljs vid ord inarie föreningsståmma.

Mandattiden för ledarnot år ...2... år och för suppleant ett år

FöBta gången val åger rum skall ...2... ledamöter väljas på endast ett år.

Ståmrnan utser ordförande bland styrelsens ledarnöter. I övrigt konstituerar
styrelsen sig sjålv.

Kallelse titls§relsesammantråde, vilken skall innehålla uppgift om
förekommande ärenden skall tillställas ledamöterna minst ...7... dagar före
sarnmanträdet. Suppleantema skall insm samma tid tillställas undenäftelse
om sammanträdet och förekommande årenden. Ledamot, sorn är
förhindrad att närvara, skallgenast meddela detta tiil ordföranden, som har
att omedelbart kalla suppleant i ledamots stålte. suppleant som ej gånstgör
i ledamots ställe har rått att nårvara vid samrnanträdet men har ej rbsratt.

styrelsen är beslutför når katlelse skett i behörig ordning och minst halva
antalet s§relseledamöter är nårvarande. Utan hinder härav skalt
styrelsesammanträde anses behörigen uflyst om samiliga ordinarie
ledamöter infunnit sig tillsammanträdet. som ssrelsen§ beslut gåtter den
mening om vilken de flesta röstande förenar sig. vid tika röstetalavgörs val
genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av
ordföranden.

utan att ha angivits i katlelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar
av styrelseledamöterna år nårvarande och ense om beslutet,

Fråga får utan hinder av bestämrnelserna i första sscket avgöras utan
katlelse om samtliga ordinarie ledamöter år ense om beslutet.

G \\
c\Y\ -O\ gf qnS S§,r,r.n t .eX \\€,\ c§\§\c&(-\'\\ffi" t

§8

0" 33 4- § t\o
2o [b Ö3 ot



-:,, ir: i:'; ,,,: r.:: I .::.:. - 
'.:.r 

i.:, :.:' ,,,,: r:-., Den,som deftagit i-avgrOrandet avgietrOe äger anföra reservation mot
beslutet. sådan reservation skallanmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar
d3tum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärändet,
s§relsens beslut samt anförda reservationer. protokollet skalliusteras av
ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordforanden lett
sammantrådet.

STYRELSE
förvaltning

Styrelsen skall§s

§ 10 REVI§ION

§ 11 RÄXeNs6ap5-
PERIOD

§ 12 UNDERHALLS-
OCH FÖRNYELSE-
FOND

§ 13 FÖRENINGS.
STAMMA

§ 14 KALLEL§E T|LL
STAMMA

1 förvalta samfälligheten(ema) och föreningens tillgångar,
?. föra redovisning över föreningens räkenskaper, 

-
3. Föra förteckning över delågande fastigheter, deras andelstal och

ågare,
4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberåttelse över

föreningens verksamhet och ekonomi,
5. om förvaltningen omfattar flera samfålligheter eller annars är

uppdelad pa ånta verksamhetsgrenar och medtemmarnas andelar
inte är lika stora ialla verksamhetsgrenarna, föra sårskild
redovisning för varje sådan gren,

6. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande
av föreningens angelägenheter.

För granskning av ssrelsens förvaltning skall medlemmerna på ordinarie
föreningsstämma utse
.."2... revisorer och ...2... suppleanter.
Revisionsberåttelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före
erdinarie stårnma.

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden
fr.o.m. { lanuarl t.o.m.31 december

Tlf loreningens underhåtts- och fömyetsefond skail årtigen avsättas minst
ett basbelopp. När fonden uppgår till tiugofem basbelopp ska vidare
avsättning till fonden ej ske.

ordinarie stämma skallårligen hållas under...rnai... månad på tid och plats
som styrelsen bestärnmer.

styrelsen kan när den finner det erforderiigt uflysa extra stämma. I fråga
om medlemmars rätt att begåra att extra ståmma uflyses gåller 47 § 3 st
lagen om förualtning av samfälligheter.

Om stämrna skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda
medlemmama tillfålle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av
debiteringslängd, utuisande det belopp sor;skail uftåeras, vad som
belöper på varje medlem och när betalning skallske.
Före ordi narie stärnma skall dessutom förvaltn in gsberättelse och
revisionsberättelse för den avslutade räkenskap§perioden samt utgifts- och
inkomststat finnas tillgångtig för granskning undei samma tid.

lGllelse tillstämma skall utfårdas av styrelsen och ske genom
brev ochleller e-poet tilt medlemmama

Kallelseåtgård skall vidtas senast,.. 14 dagar... före sammanträdet.
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§ 15 MOTIONER

§ 16 DAGORDNTNG VrD
STAMMA

§ 17 D|SPOSTTION AV
AVKAS?NING

§ 18 SrÅMMOBE§LUT

§ 19 FLERAVERKSAM-
HETSGRENAR

lkatl§lsen $kalfanges.:tidäch plåts igr stamman, vilka ärenden som skall
förekomma på ståmman och låmnas uppgifr om plats där is I 3 angivna
handlingar fi nns tiltgängliga.

Andra meddetanden skart genom styrelsens försorg bringas till
medlemmarnas kännedom genom
brev och/eller e-post alternativt när så är lämpligt anslag på
förcningens anslagstavlor och ftiren in gens hbnieida

Medlem kan genom motion våcka förslag rörande föreningens verksamhet.
Motion, som skallbehandlas på ordinariä stämma, skallvära styrelsen
tillhanda senast under mats månad.

styrelsen skall bereda angivna motioner och hålta dem tillgängliga för
medlemmama tillsammans med förvaltningsberåttelsen.

Vid ordinarie ståmma skallföljande ärenden behandlas:

1. val av ordförande för stämman
2- val av sekreterare för stämman (normalt föreningens sekreterare)3. val av två.iusteringsmån
4. styrelsens och revisoremas beråttelser
5. ansvarsfrihet för ssrelsen
6. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna7" ersåttning tillssrelsen och revisorema

I styrelsens förslag titl utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd9. val av styrelse och styrelseordförande
10. valav revisorer
11. fråga om val av valberedning
12. övriga frågor
13. meddelande av ptats dår stämmoprotokollet håiles tiltgangtigt.

vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1,2, J,6 och 13.

I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta
ske efter medlemrnamas andelar i samfälligheten(erna).

Beslut fattas rned acklamation om inte omröstning begårs.

lfråga orn.omröshing m m gåller 49, 49, 51 och 52 s lagen om förvaltning
av samfälligheter.

Når amröstning företas skall till protokollet antecknas de omståndigheter
angående rösfätt, andelstal, ombud rn m som har besdelse för
bedornandet av röstr*u ltatet"

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§kall om6sfring ske ! frfua som krör flera verksamhetsgrenar
gemensamt har vid tillämpning av huvudtalsmetoden variå medlem en röst
åven om han har del i flera verksamhesgrenar.

vid tillåmpning av andelsrnetoden skafi i rnotsvarande fallvade medlems
rögtetalframråknas på följande sått. Först reduceras medlemmens röstetal
inom varje verksamhetsgren i förhållande till verksamhetsgrenens andel i
den gemensamma verksamhet omrdstningen avser. Darefter
sammanlågges de reducerade röstetalen fdr varje rnedlem.
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samfälligheten(erna) utgör:

§ 20 PROTOKOLLS-
JUSTERING
TILLGÅNGLIG.
HÅLLANDE

Protokollet från stämman ska justeras och hållas tillgängligt för
medlemmarna senast två veckor efter stämman.

Dessa stadgar har antagits vid sammantråde enligt datum på forsta sldan.

Sammanträdesledare §taffan Teste

KOMMENTAR TILL STADGÅRNA

Tillingressen

Tiil§1

Tiil§2

Tiil§3

Tiir§ 4

vid hånvisnjng till tagrum avser sFL lagen (1973:1150) om förvaltning av
samfälligheter.

sFL,innelaller tvingande regler för föreningsförvaltningen och stadgämas
innehåll. Genom bestämmelser i stadgamä kan foreniigsmedlemmarna
dock ivissa hänseenden awika rrån §rl. lsFl anges iiilka situationer
stadgama får innehålla awikelser från lagen.

§amfällighetsförenings firma skail in nehåila ordet samfällig hetsfören i ng.
Firman Ekalltyd.ligt skilja sig från andra hos den stafliga
lantrnäterimyndigheten registrerade ä n nu beståen de
samfällighetsföreningsfi rmor (29 § SFL).

samfåll§het:fiörenings ändamåt är att förvalta den samfä$ighet för vilken
den bildats. §amfåilighetsförening får ej driva verksamhet säm ar
främmande för det åndamåt som_lamtalligheten skail tiilgodo*" ita s sFL).
Förvaltningen ornfattiar även fastighet sori föreningen a{er samimeäet
som influtit vid försäljning.

Alla samfälligheter skall anges uttömmande och på ett sådant sätt att de
kan kJentifieras. om mgrksayrff fiighet elter gemensamhetsanlåggning blivit
registrerad bör registerbeteckningbn ange§.

samfällighets ändamål kan ha beståmts vid lantmäterifönättnino och
frarngår iså fgllav fönåttningshandlingama. Är det vid fönättnin"g
bestämda ändamåtet oklart eller nar dät blivit inaktueflt efier nar iagot
åndamål inte föreskrivisyio fönättning bö" grunderna för förvattninlen
preciseras i stadgarna. staqgar som §trioer mot föråttningsavgöranäe kan
komma att underkånnas vid registreringen.

Med delägarfastighet förstås fastighet som har del i samfållighet och med
detågare ägaren av delägarfaltghet (1 § 2 stycket sFL). rdsamranignet
enligt vattenlagen (sFS 1983:291) är dessa ciefinitionei något annortunda.
Medlemmama i samfällighetsförening utgöres av delägamå i samfafi shet(17§ SFL).

Lagens bestämmelser om fastighet äger motsvarande tillåmpning på sådan
tomträtt, gruva, byggnad eller annan anlåggning på ofri grund,
naturreservat, som har del i samfällighet enligt i s t styiret 3 eller 4 sFL.
Den som innehar kstighet på grund av testamentariski forordnande utan
att åganderåtten tillkommer någon anses vid lagens tillämpning som
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1i,: !,,,, ';,.', .,,: :-; i ,i,, i.. : i,:,, r: I ,,:: :': fastigfteteBslågaIe. §o.miägare.aY.natuneservat anses den som förvaltar
reservatet.

lnnehavare av tomtrått ifasti.ghet som har del i samfättighet enligt ,t § 1
stycket 1 eller 2 sFL skall vid tillåmpning av denna lag ånses som dåtagare
ifastighetsågarens stålle (3 § SFL).

Tiil§5

Tilr§ 6

Til§I

Tiir§ s

s§relsen för samfållighetsföreningen skalt bestå av en eller flera ledamöter
och ha sitt säte i den ort där medlernmarnas fastigheter eller huvuddelen av
9*" ligger. s§relseledamot skail vara myndig (90 § sFL) men behöver
inte vara medlem.

När skål därtill föreligger, får länsssrelsen förordna att styrelsen skall bestå
av flera ledamöter än som anges i stadgama (91 § SFL).

styrelseledamot kan av den Eom utsett honom skisas från sitt uppdrag före
utgången av den tid för vilken han utsetts (i2 § SFL).

Har styrelseledEmots uppdrag upphört eller är styrelseledamot förhindrad
att utöva uppdraget och år ssrelsen ej åndå beslutför, får länsstyrelsen
förordla syssloman isådan ledamots stålle. Finns av skälsom nu sagts
icke någon sgrelseledamot att tillgå, får sysslomannen ensam handhä
föreningens angelägenheter och företräda föreningen som styrelse {33 §
sFL).

Om ej annat följer av stadgama eller av föreningsstämrnobeslut, får
styrelsen utse sårskild firmatecknare. Bemyndigande att teckna firma kan
av styrelsen när som helst återkallas (34 § §FL).

U ppg ift om föreningens postadr,ess, orn ssrelseledamötemas fu lletå nd iga
namn, bostads- och postadress och telefon samt orn finnatecknare om
sådan utsetts skallanmålas tillden stafliga lantmäterimyndigheten {26 §
sFL). Även åndring i dessa förhållanden skall anmatas iitt oån stailiga 

-
lantmäterimyndigheten (39 § SFL).

Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken vid
styrelsesammantråde de flesta röstande förenar sig. vid lika röstetal avgörs
val genom tottning. I andra frågor gäller mening som biträdes av
ordföranden.

Första stycket gåller ej, om annat föreskrivs i stadgama (38 s sFl-).

Med ledamot avses åven §ånstgörande suppleant.

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

styrelsen handhar sarnfållighetens angelägenheter i överensståmmelse
med denna lag t§FLi, stadgarna och föreningsståmmobeslut, iden mån
beslutet ej stider mot denna lag {sFL} eller annan föriattning eller mot
stdgama {35 § SFL}.

sfyrelseledamot får ei taga beiattning med angeHgenhet i vilken han har
etvåsentligt intresse som s$ider motföreningens (36 s SFL).

styrelsen är behörig att företräda föreningen i förhåltande tilltredje man.
sarnma behödghet tillkommer ft rrnatecknare. ssrelsen och fi mråtecknaren
får dock ej utan stöd av stadgama eller förenings-stämmobeslut överlåta
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'" i"- i.. ",, rr:: ,,:r,-" ir:: i:',, i'ri .; ='.ellerFÖleä:inlec§ningif.astegendåmäiterupplåtasådanegendommed
nyttjanderätt för längre tid än fem år (37 § SFL).

Bestämmelsen under punkten 5 är endast avsedd för föreningar med flera
samfålligheter elfer andra verksamhetsgrenar, i vilka medleminarna har del
efter olika andelstal.
Bestämmelsen anknyter till41 §, 42 s, 45 s, 4g s och 60 § SFL.

Till§ 10 Revisionen avser räkenskapsperiod. Eftersom räkenskapsperiod inte
behÖver stämma överens med styrelsens mandattid, kan styrelsens
förvaltning komma att revideras iomgångar.

Av allmänna råttsregler föger att till revisor inte får våljas den som ingått i
styrelsen under den räkenskapsperiod revisionen avser.

Regler om fondering finns i 1g s SFL..

Tiden för ordinarie stännma bör bestämmas så långt efier
räkenskapsperiods utgång att revisorerna får tid att revidera och avge
revisionsberåftelse och styrelsen därefier får ta tid att kalla till stärnma.

om minst en femtedel av samilsa röstberåttigade medlemmar eller det
mindre antal, som kan vara bestämt i stadgama, hos styrelsen begår att
extra föreningsståmma skall hållas och dårvid anger dgärenden som skall
behandlas, åligger det styrelsen att inom en veckå kalla tillsådan stämma
att hållas så snart det med iakttagande av föreskriven kallelsetid kan ske.
sker det ej, utlyser länsstyrelsen ståmma på anmätan av medlem (47 § 3 st
sFL).

Kallelse till föreningsstämma sker genom styrelsens försorg. I kallelsen
anges vilka årenden som skall behandlas på stämman. Underlåter
styrelsen att utfärda kaltelse till ordinarie föTeningsstärnma i enlighet med
stadgarnas föreskrifter skall länsssretsen på anmahn av medlem uilysa
föreningsståmma {47 s sFL).

§_tyrelsen ar skyld§ att på föreningsstämma låmna de upplysningar om
föreningens verksamhet som medlem begår och som kän vara av
betydelse för medlemmama (50 § SFL).

Över beslut som fattas på föreningsståmma skallgenom styrelsens iörsorg
föras protokoll, vilket skall håltas tiflgangfigt för måbrnmaåa senast två -
veckor efter stämman (50 §2 st SFL).

Talan är föras rnot uttaxering (46 s sFL) och ståmmobeslut (s3 § sFL).
om föreningens verksamhet är sådan att den inte ger ekonomiskt överskott
bör bestämmelsen uså.

Den som underlåtit att i rått tid tultgöra sin bidragsskytdighet får deltaga i

{ot3r§lingama rnen ej utöva röstrått innan han tuilgjoft vao han efteLatt
(48 § SFL).

Tiil § 12

Tiil § 13

Tirr§ 14

Tilr§ 16

Till § 17

Tiil § 18

§ \\ §\) (-§
\

Medlem eller annan får icke, själv eller genom ombud eller som ombud,
deltaga i behandlingen av angetagenhet, vari han äger ett väseniligt
intresse som strider mot föreningens (48 § SFL).

lnnehavare av råttighet i delägarfastighet får nårvara och yttra sig vid
behandling av fråga som rör hans rått (48 s SFL).
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Tilt§ 19

Tit|§ 20

:_RÖs&r:,rä!tiqad medlemr som ar näryarande vid föreningsstämma, har,
'-oavsett qm hån ägel gn e[er flera detfuarfastigheter, eä rOst

(huvudtalsmetod). rfråga som har ekonomisk 6etydelse skart
med lemmarnas röstetal i stället beräknas efter deiaga rfastigetemas
andelstal, om medlem begär det. Dock får medbmirostetä ej överstiga en
femtedel av det sammanlagda röstetalet för samfliga na.varande
röstberättigade medtem mar (49 s S FL) (andelstatslnetod).

Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. ombud får ej företråda mer än
en medlem. som stärnmans beslut gäller den mening for vitren de flesta
röstema-avgivits. vid lika röstetal avgöres vatgenom-tottning, medan i
gFrq frågor den mening gålter som bitrades ai ordfgranderi. Awit<etse
från dessa bestämmelser kan dock föreskrivas i stadgama (4g § sFL).

För beslut att överlåta eller söka inteckning ifast egendom eller upplåta
sådan egendom med nyttjanderått for Hnjre tid än fem år fordras minst två
tredjedelar av de angivna röstema, om ej annat föreskrivs i stadgama (51 §§FL).

v,id.omröstning ifråga om åndring av föreningens stadgar har varje
röstberättigad medlem, oavsett om han äqer en eller fllra
delägarfastigheter, en röst. För beslut om-sådan ändring fordras minst två
tredjedelar av de avgivna rösterna. Föreskrivs strangarå villkor i stadgarna
skall det gålla.

Beslut om stadgeändring skallgenom ssrelsens försorg anmålas för
registrering. vid anmälan skall fogas tuå bestykta avsklfter av protokoll
över beslutet. Bestutet får ej tiltåmpas innan rbgistrering skett (s2 § sFL).
Angående innebörden av huvudtalsmetod och andelstalsmetod, se
komrnentaren till§ 18.

Några i alla sammanhang godtagbara hållpunkter för en jämförelse mellan
samfälligheter eller andra verksamhetsgrenar när det galler intresse och
ansv.Srelför gemensamma åtgärder kan knappast upfsullas. om det
emellertid är avgjort hur intresset och ansvarei for dån gemensamma
åtgården år att fördela mellan verksamhetsgrenarna finirs en norm för den
angivna jämförelsen. Ett sådant avgörande kän åstadkommas genom att i
stadgarna beståms hur kostnadema för viss verksamhet, exemlefuis
administrationskostnader, skall bäras av de olika verksamneegrenama (se
prop 1973:160 s 578).

Angående tillgånglighållande av protokollef se kommentaren tiil § 16.
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