
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Sida:1 (1) 

BILAGA 5 

Förslag till beslut enligt punkt 17 
 
Nedan redovisas styrelsens förslag till beslut om att medlemmarna 

ställer sig bakom förslaget att bilda en gemensamhetsanläggning/ar som 

förvaltas av en samfällighetsförening samt beslut om kostnad för sådan 

förrättning 

 

 
§ 17    a. Beslut om att uppdra åt styrelsens ordförande att bilda 

gemensamhetsanläggning/ar som förvaltas av en 
samfällighetsförening och beslut om kostnad för förrättning 
BESLUT: Sammanträdet uppdrog åt styrelsens ordförande att hos 
Lantmäteriet ansöka om att bilda gemensamhetsanläggning/ar som 
förvaltas av en samfällighetsförening. 
 

 b. Beslut om att föreningen ska stå för kostnaden för förrättning 
av Lantmäteriet 
BESLUT: Sammanträdet beslutade att kostnaderna för 
lantmäteriförrättning i syfte att bilda gemensamhetsanläggning/ar och 
därmed sammanhängande kostnader skall bäras av föreningen.  
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Aktbilaga A 

Ansökan om lantmäteriförrättning 

Läs gärna instruktionerna på sidorna 3-5 innan du fyller i ansökan. Där 
finns även information om vart du ska skicka din ansökan. 

Jag/vi ansöker om följande lantmäteriförrättning: 

Kommun och län(i) 

Berörd fastighet (i) 

Önskad åtgärd (i) Avstyckning Yrkar på att styckningslotten ska befrias från inteckningar Ja Nej 

Fastighetsreglering Fastighetsbestämning Sammanläggning 

Klyvning Särskild gränsutmärkning Anläggningsförrättning 

Ledningsförrättning Tredimensionell (3-D) fastighetsbildning 

Överföring av fastighetstillbehör 

Sammanträde för att bilda samfällighetsförening 

Övrigt: 

Byggnader/ 

anläggning 

Ett nytt bostadshus eller en anläggning planerar att uppföras 

Bifoga gärna handlingar som styrker att det är möjligt att nyetablera 

När är byggstarten? 

Det finns ett befintligt bostadshus eller anläggning 

Beskrivning av 

önskad åtgärd (i) 

Området ska 

användas till (i) 

Helårsbostad Fritidsbostad Jord- och skogsbruk Industri 

Annat: 

Ange hand- 

lingar som (i) 
bifogas 

Bygglov/förhandsbesked Registreringsbevis Förvärvstillstånd 

Köpeavtal/Gåvoavtal etc. (i bestyrkt kopia) Kartskiss  

Övrigt: 

Förrättnings- 

kostnader (i) 

Kostnaderna för förrättningen ska betalas av: 

Ja, jag tar på mig alla kostnader, även sådana kostnader som kan fördelas på andra sakägare 

Aktmottagare (i) Kopia av de slutliga förrättningshandlingarna (akten) ska skickas till: 
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Kontaktuppgifter och underskrift 

Här fyller ni i uppgifter om alla fastigheter och personer, inklusive er själva, som ni känner till 

berörs av förrättningen. Det kan vara fastighetsägare, köpare, ombud, nyttjanderättshavare och 
servitutshavare. Denna information behöver Lantmäteriet för att kunna kontakta de som berörs av 
förrättningen för att inhämta och lämna information om ärendet.  
Alla personer som är sökande ska även skriva under ansökan. 

 Fastighet 

 Namn (För ombud anges även vem man är ombud för)  Personnummer 

 Postadress  Tfn bostad 

 Adress arbete eller annan adress dagtid  Tfn arbetsplats 

 Mobilnummer E-post

 Underskrift och datum 

 Fastighet 

 Namn (För ombud anges även vem man är ombud för)  Personnummer 

 Postadress  Tfn bostad 

 Adress arbete eller annan adress dagtid  Tfn arbetsplats 

 Mobilnummer E-post

 Underskrift och datum 

 Fastighet 

 Namn (För ombud anges även vem man är ombud för)  Personnummer 

 Postadress  Tfn bostad 

 Adress arbete eller annan adress dagtid  Tfn arbetsplats 

 Mobilnummer E-post

 Underskrift och datum 

 Fastighet 

 Namn (För ombud anges även vem man är ombud för)  Personnummer 

 Postadress  Tfn bostad 

 Adress arbete eller annan adress dagtid  Tfn arbetsplats 

 Mobilnummer E-post

 Underskrift och datum 
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Information och instruktion för blanketten 

Ansökan om lantmäteriförrättning 

Denna blankett kan användas för att ansöka om Avstyckning, Fastighetsreglering, 

Fastighetsbestämning, Sammanläggning, Klyvning, Anläggningsförrättning och Ledningsförrättning. 

Dessutom är det möjligt att ansöka om Inteckningsfri avstyckning, Särskild gränsutmärkning, 

Tredimensionell (3-D) fastighetsbildning, Frigörande av fastighetstillbehör samt Sammanträde för att bilda 

samfällighetsförening. Läs mer om lantmäteriförrättningar. 

Om ni behöver hjälp att fylla i en ansökan kan ni vända er till Lantmäteriet på 0771-63 63 63 och be att få 
prata med Fastighetsbildningsfrågor, eller via www.lantmateriet.se/kontakt 
För hjälp att upprätta överlåtelseavtal, överenskommelse om fastighetsreglering eller annat underlag 
kontakta gärna jurist, mäklare eller annan sakkunnig.  

Instruktion 
Förklaring till fälten i blanketten. 

• Kommun och län: Kommun och län där berörda fastigheter är belägna.

• Berörd fastighet: Ange de fastigheter som är berörda av förrättningen. Ange fullständig
fastighetsbeteckning med kommun, trakt och nummer (till exempel Gävle Norden 1:2)

• Önskad åtgärd:

Avstyckning - Avskiljning av ett visst område från en fastighet för att bilda en egen fastighet.
Styckningslotten kan befrias från inteckningar, en så kallad Inteckningsfri avstyckning.

Inteckningsfri avstyckning - Vid avstyckning kan sökande yrka att styckningslotten ska befrias 
från stamfastighetens penninginteckningar som annars kommer att gälla i både stamfastigheten och 
styckningslotten. Vid sådant yrkande prövar Lantmäterimyndigheten om det är möjligt att bilda en 
inteckningsfri  styckningslott. 

Fastighetsreglering - Överföring av mark mellan fastigheter. Även möjlighet att bland annat bilda, 
ändra eller upphäva servitut. 

Fastighetsbestämning - Bestämmande av var gränsen går mellan fastigheter, fastigheternas 
omfattning, om ett visst servitut eller en viss ledningsrätt gäller eller vad en 
gemensamhetsanläggning omfattar etc. 

Sammanläggning - Sammanföring av flera fastigheter, som ägs av samma personer, till en ny 
fastighet. 

Klyvning - Uppdelning av fastighet som ägs av flera personer, så att var och en får en egen 
fastighet. 

Särskild gränsutmärkning - Genom särskild gränsutmärkning kan fastigheters befintliga gränser 
som är rättsligt klara märkas ut med nya gränsmarkeringar på marken. 

Anläggningsförrättning - Bildande av gemensamhetsanläggning för att bygga och sköta 
gemensamma anläggningar, t.ex. gemensam väg. Man kan också ompröva beslut som gäller en 
redan befintlig gemensamhetsanläggning. 

Ledningsförrättning - Säkerställande av en rätt för ägaren av en ledning att anlägga och underhålla 
ledningen på annans mark. 

Tredimensionell (3-D) fastighetsbildning - Avgränsande av fastighet i höjd och djupled så att olika 
våningsplan och anläggningar utgör separata fastigheter som kan ha olika ägare. 

Överföring av fastighetstillbehör - Ett fastighetstillbehör kan vara en byggnad, en ledning, ett 
stängsel eller en annan anläggning som har byggts på fastigheten för ett varaktigt användande. 
Genom ett beslut av lantmäterimyndigheten kan en byggnad eller annan anläggning som är 
fastighetstillbehör juridiskt föras över från en fastighet till en annan i samband med att ett 
servitut bildas. Det kan också ske om ett officialservitut redan finns (se servitut).  

Sammanträde för att bilda samfällighetsförening - Genom ett sådant sammanträde kan man bilda 
en samfällighetsförening som får till uppgift att förvalta en gemensamhetsanläggning. 

http://www.lantmateriet.se/kontakt
https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-fastighet/
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• Beskrivning av önskad åtgärd: Beskriv ditt ärende mer detaljerat. 

• Området ska användas till: Ange hur området ska användas. 

• Handlingar som bifogas: 
Som huvudregel ska handlingar bifogas som bestyrkt kopia. Att en kopia är bestyrkt innebär att någon 
annan än du själv har jämfört original med kopian samt skrivit sin namnteckning på kopian och på så sätt 

intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner bestyrka dina dokument. 

 

− Karta 

− Köpeavtal, gåvoavtal, annan överlåtelsehandling, eller överenskommelse 

− Bygglov/förhandsbesked 

− Registreringsbevis (endast för juridisk person eller samfällighetsföreningar) 

− Förvärvstillstånd från Länsstyrelsen * 

− Övrigt t.ex. strandskyddsdispens, fullmakt, överenskommelse, bouppteckning eller delegationsordning. 
 

* Privatpersoner kan behöva söka förvärvstillstånd vid förvärv (köp, byte eller gåva) av fastigheter inom 
glesbygds- och omarronderingsområden. 
En juridisk person (bolag/förening) som har köpt, fått eller på annat sätt förvärvat en jord- eller 
skogsbruksfastighet från en privatperson eller dödsbo måste ansöka om förvärvstillstånd. Tillstånd måste 
även sökas vid vissa bolags- eller föreningsrättsliga åtgärder t.ex. tillskott eller utdelning. 
Ansökan och frågor om förvärvstillstånd ställs till länsstyrelsen i det län där berörd fastighet är belägen. Om 
ansökan inte lämnas in inom rätt tid blir förvärvet ogiltigt. 

 

• Förrättningskostnader: Lantmäteriets kostnader debiteras enligt tidsåtgång eller fast pris. Om du tar 
tillbaka din ansökan om lantmäteriförrättning eller om vi av något annat skäl inte kan genomföra den 
förändring du ansökt om så avslutar vi vårt arbete. Då tar vi bara betalt för den tid vi redan lagt ner och 
för arbetet med att avsluta ditt ärende. Om ni vid ansökningstillfället är överens om hur ni vill att 
förrättningskostnaderna ska fördelas anger du fördelningen i ansökan. Om ni inte är överens om hur 
kostnaderna ska fördelas lämnar du istället raden blank. Läs mer om våra Avgifter. 

 

• Aktmottagare: Ange vem förrättningshandlingarna (akten) ska sändas till när förrättningen är slutförd. 
Ange i första hand e-postadress så att digital aktkopia kan skickas. Om papperskopia önskas ange 
namn och postadress. Observera att endast en aktkopia är gratis oavsett om den skickas per e-post eller 
med post. 

 

• Sökande: I normalfallet bör samtliga ägare till berörda fastigheter ha rollen sökande. Undantag från 
när samtliga fastighetsägare måste skriva under ansökan och därmed ha rollen sökande kan vara: 

 

Då ett ombud har fullmakt att ansöka istället för fastighetsägare. 

 

Vid klyvning räcker det att en av delägarna i aktuell fastighet ansöker för att Lantmäteriet ska pröva 
ärendet. Är delägarna däremot överens om åtgärden ska alla delägare ha rollen sökande och skriva 
under ansökan för att undvika onödig tidsåtgång och kostnad för komplettering. 

 

Fastighetsreglering för t.ex. marköverföring eller bildande av servitut (rättighet) kan prövas av 
Lantmäteriet trots att ägare till samtliga berörda fastigheter inte är överens om åtgärden. Det räcker då 
med att samtliga ägare till den fastighet som vill få ärendet prövat tvångsvis har rollen sökande och 
skriver under.  
 
Den som köpt mark eller utrymme som ska avskiljas har också rätt att söka förrättning.  
 
Om utrymmet för underskrifter på blanketten inte räcker till kan namnunderskrifter bifogas ansökan på 
lämpligt sätt, exempelvis som bilaga. När någon undertecknar ansökan för en juridisk persons räkning 
bör registreringsbevis, protokollsutdrag eller liknande bifogas. 
 
 
 
 
 

https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-fastighet/Avgifter/
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Även om man inte är ägare till fastigheten som berörs av ansökan, kan man i vissa fall ändå ansöka 
om lantmäteriförrättning. Vid ansökan behöver sökanden då bifoga avtal eller överenskommelse 
t.ex. köpeavtal eller överenskommelse om fastighetsreglering för att visa sin behörighet att ansöka
om åtgärden.

Underskrift av en fastighetsägares maka/make/ sambo krävs inte för att ansöka om en 
lantmäteriförrättning. (Samtycke av maka/make/sambo kan dock krävas om ansökan även 
innefattar ett medgivande till att en fastighets värde minskas väsentligt). 

• Ändrade uppgifter: Om ifyllda uppgift om fastighetsägare, köpare, ombud, nyttjanderättshavare
och servitutshavare (sidan 2) ändras, är ofullständig eller felaktig ska det genast anmälas till
lantmäterimyndigheten.

 Ansökan skickas till: 

Ansökningsblanketten och bifogade handlingar ska skickas till den lantmäterimyndighet som 
ansvarar för den kommun, där fastigheten är belägen.  

Hos statliga Lantmäteriet ska detta skickas till: 
Lantmäteriet Fastighetsbildning 
801 82 Gävle 

Det finns en statlig och flera kommunala lantmäterimyndigheter. Hitta vilken lantmäterimyndighet 

som ansvarar för den kommun där din fastighet är belägen:  www.lantmateriet.se/hittakontor 

När Lantmäteriet samlar in personuppgifter ska myndigheten lämna information om den behandling av 
personuppgifter som görs. 
Informationen går att hitta på hemsidan www.lantmateriet.se/personuppgifter eller genom att 

kontakta Kundcenter på telefonnummer 0771-63 63 63. 

http://www.lantmateriet.se/hittakontor
http://www.lantmateriet.se/personuppgifter


Värmdö den XX 2022 

Lantmäteriet Fastighetsbildning 
801 82 Gävle 

Ansökan om inrättande av gemensamhetsanläggning avseende grönområde 
och bryggor 

Berörda fastigheter 

Önskad åtgärd 

Andelstal 

Förrättningskostnader 

Aktmottagare 

Föreningsbildning 

Kontaktperson 

Se bilagda kartor (sid 15-17).

Inrättande av grönområden (inkl. vatten och ö) och 
bryggor som är utmärkta på bilagd karta som gemen-
samhetsanläggning i huvudsak enligt med bilagda kartor. 

Yrkas att andelstalet blir lika för alla bebyggda fastigheter 
som hör till gemensamhetsanläggningen, samt att 
obebyggda fastigheter åsätts halva det andelstal som 
gäller för bebyggda fastigheter. 

Som skäl för att andelstalet ska vara lika för alla 
bebyggda fastigheter anförs att den övervägande delen 
av fastighetsägarna bor i Stockholmsområdet och 
därmed nyttjar områdets grönområden året runt. Därför 
bör ingen skillnad göras mellan de fastigheter som 
används som fritidsfastighet resp. åretruntbostad. 

Fördelas lika mellan de deltagande fastigheterna genom 
medel som innehas av nuvarande ideella förening 
(Björkviks Tomtägareförening). 

Ordförande i blivande samfällighetsförening. 

Yrkas att lantmäteriet håller sammanträde för bildande 
av samfällighetsförening. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Anders Hellman 
tfn: 070-993 82 48 
mejl: b99ahe@gmail.com 



Värmdö den XX 2022 

Lantmäteriet Fastighetsbildning 
801 82 Gävle 

Ansökan om inrättande av gemensamhetsanläggning avseende väg berörande 
fastigheter längs med och med anknytning till Björksalavägen, Värmdö. 

Berörda fastigheter 

Önskad åtgärd 

Andelstal 

Förrättningskostnader 

Se bilagd karta (sid 17).

Inrättande av vägarna som är utmärkta på bilagd karta 
som gemensamhetsanläggning.  

Med hänvisning till 49 § anläggningslagen yrkas att 
fastigheterna på Älgö enligt servitut 1966-05-04 Akt 
66/626  Björkvik 1:13, 1:14, 1:38- 1:56,1:154 och 1:156 
samt  Skärmarö 1:36 och 1:281 enligt anläggnings-
förättning 185-10-17 inte ska anslutas till anläggningen. 
Avtalen bifogas (sid 19 och framåt)

Dessa fastigheter ska endast ha vägservitut på 
gemensamhetsanläggningen. 

Yrkas att andelstalet blir lika för alla bebyggda fastigheter 
som hör till gemensamhetsanläggningen, samt att 
obebyggda fastigheter åsätts halva det andelstal som 
gäller för bebyggda fastigheter. 

Som skäl för att andelstalet ska vara lika för alla 
bebyggda fastigheter anförs att samtliga fastigheter har 
lika stor nytta av vägarna oavsett var de är belägna inom 
området, eftersom fastighetsägarna nyttjar vägarna för 
att komma till grönområden, bryggor och badplatser. 
Vidare anförs att den övervägande delen av 
fastighetsägarna bor i Stockholmsområdet och därmed 
nyttjar sina fastigheter och kör på områdets vägar året 
runt. Därför bör ingen skillnad göras mellan de 
fastigheter som används som fritidsfastighet resp. 
åretruntbostad.  

Fördelas lika mellan de deltagande fastigheterna genom 
medel som innehas av nuvarande ideella förening 
(Björkviks Tomtägareförening). 



Aktmottagare Ordförande i blivande samfällighetsförening. 

Föreningsbildning Yrkas att lantmäteriet håller sammanträde för bildande 
av samfällighetsförening. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Kontaktperson Anders Hellman 

tfn: 070-993 82 48 
mejl: b99ahe@gmail.com 



Stadgar 

Sammanträdesdatum: XX 

Sammanträdesledare: XX 

Stadgar för Björkvik/Älvsala Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av 

samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. 

Kommun: Värmdö 

Län: Stockholm 

§ 1

Företagsnamn Föreningens företagsnamn är Björkvik/Älvsala Samfällighetsförening. 

§ 2

Samfälligheter Föreningen förvaltar Björkvik ga:X och Älvsala ga:X i Värmdö 

kommun. 

§ 3

Grunderna för

förvaltningen

Samfälligheterna ska förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet 

bestäms om dess ändamål. 

§ 4

Medlem Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd 

egendom som har del i samfällighet upptagen under § 2. 

5 § 

Styrelsens säte, 

sammansättning 

Styrelsen ska ha sitt säte i Värmdö kommun.  

Styrelsen ska bestå av minst 5 och högst 10 ordinarie ledamöter. 

6 §  

Val av styrelse Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämma för 

tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.  

Mandattiden för ledamot är två år. Om en helt ny styrelse väljs på 

föreningsstämman ska tre ledamöter väljas på ett år. Övriga ska väljas på 

två år. 

Föreningsstämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt 

konstituerar styrelsen sig själv. Utöver ordförande ska en sekreterare och 

en kassör utses i styrelsen. Övriga roller kan exempelvis vara båtfogde 

och grönområdesansvarig. 

7 § 

Styrelse: kallelse 

till sammanträde 

Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde ska ske minst 5 dagar 

före sammanträdet. Kallelsen ska innehålla uppgift om de ärenden som 



ska tas upp på sammanträdet. Ledamot som är förhindrad att närvara, ska 

genast meddela detta till ordföranden.  

8 § 

Styrelse: besluts-

förhet och 

protokoll 

Styrelsen är beslutför när kallelse har skett i behörig ordning och minst 

halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder av detta ska 

styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ledamöter har 

infunnit sig till sammanträdet.  

Som styrelsens beslut gäller den mening som fått flest röster. Vid lika 

röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden. Ett ärende som 

inte har stått i kallelsen får avgöras om minst två tredjedelar av 

styrelseledamöterna är närvarande och överens om beslutet.  

En fråga får avgöras utan att kallelse har skett om samtliga 

styrelseledamöter är överens om beslutet. Detta kan bli aktuellt t.ex. då 

styrelsen träffas i något annat sammanhang eller kontaktar varandra per e-

post eller telefon.  

Styrelseledamot får inte befatta sig med angelägenhet där ledamoten är 

jävig, dvs. själv har ett väsentligt intresse som strider mot föreningens. 

Styrelseledamot ska självmant avstå från att delta i behandlingen av 

ärenden som kan innebära jäv.  

Den som har deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot 

beslutet. Sådan reservation ska anmälas före sammanträdets slut. 

Protokoll ska föras över de ärenden där styrelsen har fattat beslut. 

Protokollet ska innehålla datum, deltagande styrelseledamöter, en kort 

beskrivning av varje ärende, styrelsens beslut samt anförda reservationer. 

Protokollet ska justeras av ordföranden eller annan ledamot som har lett 

sammanträdet istället för ordföranden.  

Protokollen ska arkiveras av styrelsens sekreterare. 

9 § 

Styrelse: 

förvaltning 

Styrelsen ska: 

1. förvalta samfälligheterna och föreningens tillgångar

2. föra redovisning över föreningens räkenskaper

3. föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och

ägare

4. årligen till ordinarie föreningsstämma avge förvaltningsberättelse

över föreningens verksamhet och ekonomi

5. föra särskild redovisning för varje verksamhetsgren (se vidare

under § 18)

6. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om

10 § 

Revision För granskning av styrelsens förvaltning ska medlemmarna på ordinarie 

föreningsstämma utse två revisorer och en suppleant. Revisorer och 

suppleant väljs för en tid av 1 år. 



Den som ingått i styrelsen under den räkenskapsperiod revisionen avser 

eller har ett nära släktskap eller annat beroendeförhållande till styrelsens 

ledamöter får inte väljas till revisor. 

Revisionsberättelse ska överlämnas till styrelsen senast tre veckor före 

ordinarie stämma.  

11 § 

Räkenskaps-

period 

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari – 31 december. 

12 § 

Underhålls- och 

förnyelsefond 

Till föreningens underhålls- och förnyelsefond ska årligen avsättas 

erforderliga belopp med hänsyn till de långsiktiga behoven av underhåll. 

Styrelsen ska upprätta en underhålls- och förnyelseplan. Den ska innehålla 

de upplysningar som är av betydelse för att fondavsättningarnas storlek 

ska kunna bedömas.  

13 § 

Förenings-

stämma 

Ordinarie föreningsstämma ska årligen hållas under första kvartalet på tid 

och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan utlysa en extra 

föreningsstämma när den anser att det behövs. I fråga om medlemmars 

rätt att begära en extra föreningsstämma gäller 47 § tredje stycket SFL.  

Om föreningsstämman ska godkänna uttaxering ska styrelsen ge 

medlemmarna tillfälle att från det att kallelsen har skett ta del av en 

debiteringslängd, som visar det belopp som ska uttaxeras, vad varje 

medlem ska betala och när betalning ska ske. Från det att kallelse har gått 

ut till ordinarie föreningsstämma fram till det att stämman hålls ska 

dessutom en förvaltningsberättelse och en revisionsberättelse för den 

avslutade räkenskapsperioden samt en utgifts- och inkomststat finnas 

tillgänglig för medlemmarna att ta del av.  

14 § 

Kallelse till 

stämma, andra 

meddelanden 

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Det ska ske genom e-post eller för 

den medlem som särskilt begärt det genom skriftligt meddelande till 

medlemmens permanenta bostadsadress. 

Kallelse ska ske senast 14 dagar före föreningsstämman. 

I kallelsen ska anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som ska 

förekomma på stämman samt uppgift om den plats där de handlingar som 

anges i 13 § finns tillgängliga.  

Styrelsen ska även se till att andra meddelanden än kallelser kommer till 

medlemmarnas kännedom genom e-post. Det är varje medlems ansvar att 

uppdatera föreningen om en aktuell e-postadress och anmäler eventuella 

ändringar till styrelsen. 

15 § 



Motioner En medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens 

verksamhet. En motion, som ska behandlas på ordinarie stämma, ska vara 

styrelsen tillhanda före utgången av december månad.  

Styrelsen ska bereda de motioner som kommit in och hålla dem 

tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen, se 

ovan under 13 §.  

16 § 

Dagordning vid 

stämma 

Vid ordinarie stämma ska följande ärenden behandlas: 

1. val av ordförande vid stämman och stämmoordförandens val av

protokollförare

2. upprättande och godkännande av röstlängd

3. val av en eller två justerare, tillika rösträknare

4. prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. godkännande av dagordning

6. framläggande av styrelsens och revisorernas berättelser

7. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

8. framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna

9. fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna

10. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt

debiteringslängd

11. val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

12. val av revisorer och revisorssuppleanter

13. val av valberedning

14. meddelande av plats där protokollet från stämman hålls

tillgängligt.

Vid extra stämma ska ärendena under punkt 1, 2, 3, 4, 8 och 14 behandlas. 

17 § 

Stämmobeslut Beslut fattas med acklamation om inte omröstning (votering) begärs. 

Ifråga om omröstning m.m. gäller 48, 49, 51 och 52 §§ SFL. Vid en 

omröstning ska de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud 

m.m. som har betydelse för röstresultatet antecknas i protokollet.

Personval ska ske med slutna sedlar om någon begär det. 

18 § 

Flera verksam-

hetsgrenar 

Föreningen har beslutat att det ska finnas olika bestämmelser för skilda 

verksamhetsgrenar och därför ska inkomsterna och utgifterna för varje 

verksamhetsgren beräknas för sig. Gemensamma inkomster och utgifter 

ska fördelas på verksamhetsgrenarna efter vad som är skäligt om inte 

annat anges nedan (se sista stycket).  

Ska omröstning ske i en fråga som berör flera verksamhetsgrenar 

gemensamt har varje medlem en röst vid tillämpning av 

huvudtalsmetoden. Detta gäller även om medlemmen ifråga har del i flera 

verksamhetsgrenar.  



Vid tillämpning av andelstalsmetoden ska i motsvarande fall varje 

medlems röstetal räknas fram på följande sätt. Först reduceras 

medlemmens röstetal inom varje verksamhetsgren i förhållande till 

verksamhetsgrenens andel i den gemensamma verksamhet omröstningen 

avser. Därefter läggs de reducerade röstetalen samman för varje medlem. 

Verksamhetsgrenarnas andelar i verksamhet som är gemensam för 

samfälligheterna fördelas enligt följande:  

- Vägar 50 %

- Grönområden, badplatser och bryggor 50 %

19 § 

Protokolls-

justering, och 

tillgänglig-

hållande 

Protokollet från stämman ska justeras och hållas tillgängligt för 

medlemmarna senast två veckor efter stämman.  

Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan. 

………………………………………… 
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