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Arende Stadgar for samfallighetsforening bildad enligt lagen (1973:1150) om
forvaltning av samfalligheter. Lagens bestammelser om forvaltningen
skall galla i den man inte annat framgar av dessa stadgar.

Kommun: Malmo Lan: Skane

§ 1
Firm a

§ 2
Samfalligheter

§ 3
Grunderna for
forvaltningen

§4
Medlem

§ 5
Styrelse
sate,
sammansattning

§ 6
Styrelse
val

§ 7
Styrelse
kallelse till
sammantrade,
foredragningslista

Foreningens firma ar
Jagersro villastads samfallighetsforening

Det eller de anlaggningsbeslut som lantmaterimyndigheten fattat om
denna gemensamhetsanlaggning ar ramen for forvaltningen.

Foreningen forvaltar Rosengard ga:47.

Samfalligheten ska forvaltas i enlighet med vad som vid bildandet
bestamts om dess andamal.

Medlem i foreningen ar agare till fastighet eller darmed jamstalld
egendom som har del i samfallighet upptagen under § 2.

For foreningen ska finnas en styrelse med sate i Malmo kommun.

Styrelsen ska besta av 3-5 ledamoter och 1-2 suppleanter.

Styrelsen valjs vid ordinarie foreningsstamma.

Mandattiden for ledamot ar tva ar och for suppleant ett ar.
Forsta gangen val ager rum ska en ledamot valjas pa ett ar.
Stamman utser ordfGrande bland styrelsens ledamoter. I ovrigt konsti-
tuerar styrelsen sig sjalv.

Kallelse av ledamoterna till styrelsesammantrade ska ske minst sju

dagar fore sammantradet. Kallelse ska innehalla uppgift om fore-
kommande arenden.

Suppleanterna ska inom samma tid underrattas om sammantradet och
forekommande arenden. Ledamot, som ar forhindrad att narvara, ska
genast meddela detta till ordforanden, som har att omedelbart kalla
suppleant i ledamots stalle. Suppleant som ej tjanstgor i ledamots
stalle har ratt att narvara vid sammantradet, men har inte rostratt.
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Styrelse
beslutforhet,
protokoll

§ 9
Styrelse,
forvaltning

§ 10
Revision

Styrelsen ar beslutfor nar kallelse skett i behorig ordning och minst
halva antalet styrelseledamoter ar narvarande. Utan hinder harav ska
styrelsesammantrade arises behorigen utlyst om samtliga ordinarie
ledamoter infunnit sig till sammantradet.

Som styrelsens beslut galler den mening om vilken de flesta rostande
forenar sig.

Vid lika rostetal avgors val genom lottning. I andra fragor galler den
mening som bitrades av ordforanden.

Utan att ha angivits i kallelsen far arende avgoras om minst tva tred-
jedelar av styrelseledamoterna ar narvarande och ense om beslutet.

Fraga far utan hinder av bestammelserna i forsta stycket avgoras utan
kallelse om samtliga ordinarie ledamoter ar ense om beslutet.

Den som deltagit i avgorandet av arende ager anfora reservation mot
beslutet. Sadan reservation ska anmalas fore sammantradets slut.

Over arenden i vilka styrelsen fattat beslut ska foras protokoll som
upptar datum, deltagande ledamoter och suppleanter, kort beskriv-
ning av arendet, styrelsens beslut samt anforda reservationer. Proto-
kollet ska justeras av ordforanden eller annan ledamot som vid forfall
for ordforanden lett sammantradet.

Styrelsen ska:

1	forvalta samfalligheten och foreningens tillgangar,

2	fora redovisning over foreningens rakenskaper,

2a ansvara for att protokoll fors vid foreningsstamma,

3	fora forteckning over delagande fastigheter, deras andelstal och
agare,

4	arligen till ordinarie stamma avge forvaltningsberattelse over
foreningens verksamhet och ekonomi,

5	om forvaltningen omfattar flera samfalligheter eller annars ar
uppdelad pa olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas
andelar inte ar lika stora i alia verksamhetsgrenarna, fora sar-
skild redovisning for varje sadan gren,

6	i ovrigt fullgora vad lagen foreskriver om styrelsens handha-
vande av foreningens angelagenheter.

For granskning av styrelsens forvaltning ska medlemmarna pa ordi¬
narie foreningsstamma utse 1 revisor och 1 revisorsuppleant.

Revisionsberattelse ska overlamnas till styrelsen senast tre veckor fore
ordinarie stamma.

§ 11
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Rakenskapsperiod

§ 12
Underhalls och
fornyelsefond

§ 13
Foreningsstamma

§ 14
Kallelse till stamma

§ 15
Motioner

§ 16
Dagordning vid
stamma

1

2

3

4

5

6

7

Foreningens rakenskapsperiod omfattar tiden 1 januari-31 december.

Till foreningens underhalls- och fornyelsefond ska arligen avsattas
minst 2000 kronor.

Ordinarie stamma ska arligen hallas under mars manad pa tid och
plats som styrelsen bestammer.

Styrelsen kan nar den finner det erforderligt utlysa extra stamma. I
fraga om medlemmars ratt att begara att extra stamma utlyses galler
47 § 3 st. lagen om forvaltning av samfalligheter.

Om stamma ska godkanna uttaxering ska styrelsen bereda med-
lemmarna tillfalle att fran det kallelseatgard vidtagits ta del av debite-
ringslangd, utvisande det belopp som ska uttaxeras, vad som beloper
pa varje medlem och nar betalning ska ske. Fore ordinarie stamma ska
dessutom forvaltningsberattelse och revisionsberattelse for den
avslutade rakenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas
tillganglig for granskning under samma tid.

Styrelsen kallar till stamma. Det ska ske skriftligen.

Kallelse ska ske senast 14 dagar fore sammantradet.

I kallelsen ska anges tid och plats for stamman,
vilka arenden som ska forekomma pa stamman,

uppgift om plats dar i § 13 angivna handlingar finns tillgangliga.

Styrelsen ska tillse att andra meddelanden kommer till medlemmar-
nas kannedom skriftligen.

Medlem kan genom motion vacka forslag rorande foreningens verk-
samhet. Motion, som ska behandlas pa ordinarie stamma, ska vara
styrelsen tillhanda senast under januari manad.

Styrelsen ska bereda avgivna motioner och halla dem tillgangliga for
medlemmarna tillsammans med forvaltningsberattelsen.

Vid ordinarie stamma ska foljande arenden behandlas:

val av ordforande for stamman

val av sekreterare for stamman

val av tva justeringsman

styrelsens och revisorernas berattelser

ansvarsfrihet for styrelsen

framstallningar fran styrelsen eller motioner fran medlemmarna

ersattning till styrelsen och revisorerna
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§ 17
Disposition av
avkastning

§ 18
Stammobeslut

§ 19
Flera verksamhets-
grenar
(paragrafen ar inte
aktuell att tillampa)

§ 20
Protokollsjustering,
tillganglighallande

styrelsens forslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslangd

val av styrelse, styrelseordforande och suppleanter

val av revisorer och suppleanter

fraga om val av valberedning

ovriga fragor

meddelande av plats dar stammoprotokollet halles tillgangligt.

Vid extra stamma ska behandlas arenden under punkt 1, 2, 3, 6,13.

I det fall stamman beslutar om att fordela uppkommet overskott ska
detta ske efter medlemmarnas andelar i samfalligheten.

Beslut fattas med acklamation om inte omrostning begars.

Ifraga om omrostning mm galler 48, 49, 51 och 52 § lagen om forvalt-
ning av samfalligheter.

Nar omrostning foretas ska till protokollet antecknas de omstandig-
heter angaende rostratt, andelstal, ombud mm som har betydelse for
bedomandet av rostresultatet.

Val ska ske med slutna sedlar om nagon begar det.

Ska omrostning ske i fraga som beror flora vcrksamhctsgrcnar
gemcnoamt har vid tillampning av huvudtalsmctodcn varjc mcdlcm
on rost aven om han har del i flera vcrkoamhctsgrcnar.

Vid tillampning av andcbtalDmetodcn ska i motsvarandc fall varjc
mcdlcmD rostctal framraknas pa foljandc satt. Forst reduceras mod -
Icmmcns rostctal inom varjc vcrkoamhctsgrcn i forhallandc till verk
samhctsgrcncns andcl i den gemensamma verksamhct omrostningen
avser. Darcftcr sammanlagges de reducerado rostetalen for varjc

mcdlcm. VcrkDamhctogrcnarnas andelar i vcrkoamhet som ar gemen
oam for Damfallighetcn(crna) utgor...

Stammoprotokollet ska justeras inom tva veckor efter stamman och
darefter hallas tillgangligt for medlemmarna.

Dessa stadgar har antagits vid sammantrade enligt datum pa forsta
sidan.

Gosta Jonsson
Sammantradesledare
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KOMMENTAR TILL STADGARNA

Vid hanvisning till lagrum avser SFL lagen (1973:1150) om forvaltning
av samfalligheter.

Till ingressen	spl innehaller tvingande regler for foreningsforvaltningen och stad-

garnas innehall. Genom bestammelser i stadgarna kan foreningsmed-
lemmarna dock i vissa hanseenden avvika fran SFL. I SFL anges i vilka
situationer stadgarna far innehalla avvikelser fran lagen.

Ti" § 1	Huvudregeln ar att om en samfallighetsforening nybildas, ska fore-
ningens firma innehalla ordet samfallighetsforening (29§SFL). Firman
ska tydligt skilja sig fran andra firmor som ar registrerade hos den
statliga Lantmaterimyndigheten. Detta galler aven nar en vagsamfal-
lighet eller en vagforening upploses och ersatts av en samfallighetsfo¬
rening samt nar en forvaltning enligt bysamfallighetslagen eller LGA
ombildas till en samfallighetsforening. Om daremot en vagsamfallig-
het eller vagforening inte upploses, utan endast overgar till stadgar
enligt SFL, far vagsamfalligheten respektive vagforeningen behalla sin
gamla firma (9 § lagen [1997:620] om upphavande av lagen [1939:608]
om enskilda vagar).

Tl11 § 2	Samfallighetsforenings andamal ar att forvalta den samfallighet for
vilken den bildats. Samfallighetsforening far ej driva verksamhet som
ar frammande for det andamal som samfalligheten ska tillgodose (18 §
SFL). Forvaltningen omfattar aven fastighet som foreningen ager samt
influtna medel vid forsaljning.

Alia samfalligheter ska anges uttommande och pa ett sadant satt att de
kan identifier as. Om marksamfallighet eller gemensamhetsanlaggning
blivit registrerad bor registerbeteckningen anges.

Til1 § 3	Samfallighets andamal kan ha bestamts vid lantmateriforrattning och
framgar i sa fall av forrattningshandlingarna. Ar det vid forrattning
bestamda andamalet oklart eller har det blivit inaktuellt eller har
nagot andamal inte foreskrivits vid forrattning bor grunderna for for¬
valtningen preciseras i stadgarna. Stadgar som strider mot forratt-

ningsavgorande kan komma att underkannas vid registreringen.

4	Med delagarfastighet forstas fastighet som har del i samfallighet och
med delagare agaren av delagarfastighet (1§ 2 stycket SFL). For
samfallighet enligt vattenlagen (SFS 1983:291) ar dessa definitioner
nagot annorlunda. Medlemmarna i samfallighetsforening utgors av
delagarna i samfallighet (17§SFL).

Lagens bestammelser om fastighet ager motsvarande tillampning pa
sadan tomtratt, gruva, byggnad eller annan anlaggning pa ofri grund,
naturreservat, som har del i samfallighet enligt 1 § 1 stycket 3 eller
4 SFL. Den som innehar fastighet pa grund av testamentariskt forord-
nande utan att aganderatten tillkommer nagon anses vid lagens til-
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Till § 5

Till § 6

Till § 7

Till § 8

Till § 9

lampning som fastighetens agare. Som agare av naturreservat anses
den som forvaltar reservatet.

Innehavare av tomtratt i fastighet som har del i samfallighet enligt
1 § 1 stycket 1 eller 2 SFL ska vid tillampning av denna lag anses som
delagare i fastighetsagarens stalle (3 § SFL).

Styrelsen for samfallighetsforeningen ska besta av en eller flera
ledamoter och ha sitt sate i den ort dar medlemmarnas fastigheter eller
huvuddelen av dessa ligger. Styrelseledamot far inte vara underarig
eller ha forvaltare enligt 11 kap. 7 § foraldrabalken. Lag (1988:1259).

Nar skal dartill foreligger, far lansstyrelsen forordna att styrelsen ska
besta av flera ledamoter 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 for-
hindrad att utova uppdraget och ar styrelsen ej anda beslutfor, far
lansstyrelsen forordna syssloman i sadan ledamots stalle. Finns av

skal som nu sagts icke nagon styrelseledamot att tillga, far syssloman-
nen ensam handha foreningens angelagenheter och foretrada fore-

ningen som styrelse (33 § SFL).

Om ej annat foljer av stadgarna eller av beslut tagna av stamman, far
styrelsen utse sarskild firmatecknare. Bemyndigande att teckna firma
kan av styrelsen nar som heist aterkallas (34 § SFL).

Uppgift om foreningens postadress, om styrelseledamoternas full-
standiga namn, bostads- och postadress och telefon samt om firma¬
tecknare om sadan utsetts ska anmalas till den statliga Lantmateri¬
myndigheten (26 § SFL). Aven andring i dessa forhallanden ska
anmalas till den statliga Lantmaterimyndigheten (39 § SFL).

Inga kommentarer.

Som styrelsens beslut galler den mening om vilken vid styrelsesam-
mantrade de fiesta rostande forenar sig. Vid val avgors lika rostetal
genom lottning. I andra fragor galler den mening som bitrades av ord-
foranden.

Forsta stycket galler ej, om annat foreskrivs i stadgarna (38 § SFL).

Med ledamot avses aven tjanstgorande suppleant.

Femte stycket avser bl. a. da kontakt tas med brev eller per telefon.

Styrelsen handhar samfallighetens angelagenheter i overensstammelse
med denna lag (SFL), stadgarna och beslut tagna av stamman, i den
man beslutet ej strider mot denna lag (SFL) eller annan forfattning
eller mot stadgarna (35 § SFL).

Styrelseledamot far ej taga befattning med angelagenhet i vilken han
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Till § 10

Till § 12

Till § 13

Till § 14

Till § 15

Till § 16

har ett vasentligt intresse som strider mot foreningens (36 § SFL).

Styrelsen ar behorig att foretrada foreningen i forhallande till tredje
man. Samma behorighet tillkommer firmatecknare. Styrelsen och fir-
matecknaren far dock ej utan stod av stadgarna eller beslut tagna av
stamman overlata eller soka inteckning i fast egendom eller upplata
sadan egendom med nyttjanderatt for lange tid an fern ar (37 § SFL).

Bestammelserna under punkten 5 ar endast avsedd for foreningar
med flera samfalligheter eller andra verksamhetsgrenar, i vilka med-
lemmarna har del efter olika andelstal. Bestammelsen anknyter till
41 §, 42 §, 45 §, 48 § och 60 § SFL.

Revisionen avser rakenskapsperiod. Eftersom rakenskapsperiod inte
behover stamma overens med styrelsens mandattid, kan styrelsens
forvaltning komma att revideras i omgangar.

Av allmanna rattsregler foljer att till revisor inte far valjas den som
ingatt i styrelsen under den rakenskapsperiod revisionen avser.

Regler om fondering finns i 19 § SFL.

Tiden for ordinarie stamma bor bestammas sa langt efter rakenskaps-
periods utgang att revisorerna far tid att revidera och avge revisions-
berattelse och styrelsen darefter far tid att kalla till stamma.

Om minst en femtedel av samtliga rostberattigade medlemmar eller
det mindre antal, som kan vara bestamt i stadgarna, hos styrelsen
begar att extra foreningsstamma ska hallas och darvid anger de
arenden som ska behandlas, aligger det styrelsen att inom en vecka
kalla till sadan stamma att hallas sa snart det med iakttagande av fore-
skriven kallelsetid kan ske.

Sker det ej, utlyser lansstyrelsen stamma pa anmalan av medlem
(47 § 3 st. SFL).

Kallelse till foreningsstamma sker genom styrelsens forsorg. I kallel-
sen anges vilka arenden som ska behandlas pa stamman. Underlater
styrelsen att utfarda kallelse till ordinarie foreningsstamma i enlighet
med stadgarnas foreskrifter ska lansstyrelsen pa anmalan av medlem
utlysa foreningsstamma (47 § SFL).

Inga kommentarer.

Styrelsen ar skyldig att pa foreningsstamma lamna de upplysningar
om foreningens verksamhet som medlem begar och som kan vara av
betydelse for medlemmarna (50 § SFL).

Over beslut som fattas pa foreningsstamma ska genom styrelsens
forsorg foras protokoll, vilket ska hallas tillgangligt for medlemmarna
senast tva veckor efter stamman (50 § 2 st. SFL).

Talan far foras mot uttaxering (46 § SFL) och stammobeslut (53 § SFL).
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T'11 § 17	Om foreningens verksamhet ar sadan att den inte ger ekonomiskt
overskott bor bestammelsen utga.

Til1 § 18	Den som underlatit att i ratt tid fullfolja sin bidragsskyldighet far del-
taga i forhandlingarna men ej utova rostratt innan han fullgjort vad
han eftersatt (48 § SFL).

Medlem eller annan far icke, sjalv eller genom ombud eller som

ombud, deltaga i behandlingen av angelagenhet, vari han ager ett
vasentligt intresse som strider mot foreningens angelagenhet
(48 § SFL).

Innehavare av rattighet i delagarfastighet far narvara och yttra sig vid
behandling av fraga som ror hans ratt (48 § SFL).

Rostberattigad medlem, som ar narvarande vid foreningsstamma, har,
oavsett om han ager en eller flera delagarfastigheter, en rost (huvud-
talsmetod). I fraga som har ekonomisk betydelse ska medlemmarnas
rostetal i stallet beraknas efter delagarfastigheternas andelstal, om
medlem begar det. Dock far medlems rostetal ej overstiga en femtedel
av det sammanlagda rostetalet for samtliga narvarande rostberatti-
gade medlemmar (49 § SFL) (andelstalsmetod).

Medlems rostratt kan utovas genom ombud. Ombud far ej foretrada
mer an en medlem. Som stammans beslut galler den mening for vilken
de fiesta rosterna avgivits. Vid lika rostetal avgors val genom lottning,
medan i andra fragor den mening galler som bitrades av ordforanden.
Avvikelse fran bestammelserna om ombud kan dock foreskrivas i

stadgarna (49 § SFL).

For beslut att overlata eller soka inteckning i fast egendom eller upp-
lata sadan egendom med nyttjanderatt for langre tid an fem ar fordras
minst tva tredjedelar av de avgivna rosterna, om ej annat foreskrivs i
stadgarna (51 § SFL).

Vid omrostning i fraga om andring av foreningens stadgar har varje
rostberattigad medlem, oavsett om han ager en eller flera delagarfas¬
tigheter, en rost. For beslut om sadan andring fordras minst tva tred¬

jedelar av de avgivna rosterna. Foreskrivs strangare villkor i stadgarna
ska det galla.

Beslut om stadgeandring ska genom styrelsens forsorg genast anmalas
for registrering. Vid anmalan ska fogas tva bestyrkta avskrifter av
protokoll over beslutet. Beslutet far ej tillampas innan registrering
skett (52 § SFL).

Til1 § 19	Angaende inneborden av huvudtalsmetod och andelstalsmetod, se
kommentaren till § 18.

Nagra i alia sammanhang godtagbara hallpunkter for en jamforelse
mellan samfalligheter eller andra verksamhetsgrenar nar det galler
intresset och ansvaret for gemensamma atgarder kan knappast upp-
stallas. Om det emellertid ar avgjort hur intresset och ansvaret for den



Lantmaterimyndigheten
Malmo stad

2014-01-15 Aktbilaga ST1
Sida 9

gemensamma atgarden ar att fordela mellan verksamhetsgrenarna
finns en norm for den angivna jamforelsen. Ett sadant avgorande kan
astadkommas genom att i stadgarna bestams hur kostnaderna for viss
verksamhet, exempelvis administrationskostnader, ska baras av de
olika verksamhetsgrenarna (se prop. 1973:160 s 578).

Till § 20 Angaende tillganglighallande av protokollet, se kommentaren till § 16.


