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STADGAR

Stadgar for samfEil l ighetsforening bi ldad enligt lagen (1973:1150) om
forvaltning av samfti l l igheter. Lagens bestdmmelser om fdrvaltningen skall
g-i l la i  den m8n inte annat framgSr av dessa stadgar.

Fdren i ngens f i  rma 6ir Bu I la nddvdgens Sa mfd | |  ighetsfdren i n g.

Det el ler de anli iggningsbeslut som lantmtiterimyndigheten fattat om
denna gemensamhetsanldggning dr ramen f6r forvaltningen.

Fcireningen forvaltar anldggningssamfdll ighet Alvsala ga:1 iVi irmdo socken
och kommun,(Bul landdvdgen j i imte hSl lp la tser  v id  denna f rSn a l lmEinna
vdgen nr  667 t  o  m v i inds l ingan for  SL buss l in je  inom Bul land6 1:16) .

Samfi i l l igheten skall  fcirvaltas i  enl ighet med vad som vid bi ldandet
bestdmts om dess dndamSl,

Medlem i f6reningen 5r dgare t i l l  fastighet el ler ddrmed j i imsti i l ld egendom
som har  del  i  samfdl l ighet  upptagen under  $ 2.

For fdreningen skall  f innas en styrelse med sdte i  Vdrmdo kommun,

Styrelsen skall  best8 av 5 ledamoter och 5 suppleanter.

Styrelsen vti l js vid ordinarie fcireningsstdmma,

Mandatt iden fdr ledamot och suppleant i ir  2 3r.

Forsta gSngen val dger rum skall  2 ledamdter och 2 suppleanter vEil jas p3
ett 3r.

Stdmman utser ordfcirande bland styrelsens ledamdter. I  ovrigt
konstituerar styrelsen sig sjdlv,

Kallelse av ledamdterna t i l l  styrelsesammantrdde
skall  ske minst B dagar fore sammantrddet.
Kallelse skall  innehSlla uppgift om forekommande drenden.

Suppleanterna skall  inom samma tid underrdttas om sammantrddet
och f6rekommande Srenden. Ledamot, som dr fdrhindrad att ndrvara, skall
genast meddela detta t i l l  ordforanden, som har att omedelbart kal la



suppleant i  ledamots st i i l le. Suppleant som ej t j i instgor i  ledamots st i i l le
har rdtt att ndrvara vid sammantrddet, men har inte rostr i i t t .

s8
Styrelse Styrelsen dr beslutfor ndr kal lelse skett i  behdrig ordning och
beslutf i i rhet, minst halva antalet styrelseledamoter 5r ndrvarande. Utan
protokoll  hinder hdrav skall  styrelsesammantrt ide anses behorigen utlyst

om samtl iga ordinarie ledamoter infunnit sig t i l l  sammantrddet.

Som styrelsens beslut g€il ler den mening om vi lken de f lesta rostande
fdrenar sig,

Vid l ika rostetal avgdrs val genom lottning. I andra frSgor gi i l ler den
mening som bitr i ides av ordforanden.

Utan att ha angivits i  kal lelsen f3r Srende avgciras om minst tv8 tredjedelar
av styrelseledamoterna 5r ndrvarande och ense om beslutet.

Fr8ga f3r utan hinder av bestdmmelserna i forsta stycket avgoras utan
kallelse om samtl iga ordinarie ledamoter 5r ense om beslutet.

Den som deltagit i  avgdrandet av drende dger anfdra reservation mot
beslutet. SSdan reservation skall  anmdlas fore sammantri idets slut.

6ver drenden i vi lka styrelsen fattat beslut skall  foras protokoll  som upptar
datum, deltagande ledamdter och suppleanter, kort beskrivning av
drendet, styrelsens beslut samt anf6rda reservationer. Protokollet skall
justeras av ordfdranden el ler annan ledamot som vid forfal l  fcjr
ordforanden lett sammantrddet.

se
Styrelse, Styrelsen skall :
fiirvaltning

1 fdrvalta samfi i l l igheten och foreningens t i l lg8ngar,
2 fora redovisning over foreningens rdkenskaper,
2a ansvara for att protokoll fdrs vid foreningsstdmma
3 fcira fdrteckning 6ver deli igande fastigheter, deras andelstal och dgare,
4 Srl igen t i l l  ordinarie stdmma avge f6rvaltningsberi i t telse over foreningens
verksamhet och ekonomi,
5 upprt i t ta en underhSlls- och fornyelseplan. Den skall  innehSlla de
upplysningar som i ir av betydelse for att fondavsdttningarnas storlek skall
kunna bedomas.
6 om f6rvaltningen omfattar f lera samfdll igheter el ler annars i ir  uppdelad
p3 ol ika verksamhetsgrenar och medlemmarnas
andelar inte 5r l ika stora i  al la verksamhetsgrenarna, fcira sdrski ld
redovisning fdr varje s8dan gren,
7 i  ovrigt ful lgora vad lagen fdreskriver om styrelsens handha-
vande av fcireningens angeldgenheter.

s10
Revision For granskning av styrelsens forvaltning skall  medlemmarna pB

ordinarie fcireningsstdmma utse 2 revisorer och 2 suppleanter.

Revisionsberdttelse skall dverldmnas till styrelsen senast tre veckor fcire
ordinarie stdmma.
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Foreningens rdkenskapsperiod omfattar t iden 1 januari - 31 december.

Ti l l  sdkerstdl lande av framtida vdgunderhSll skall  fdreningen ha en
underhSlls- och fcirnyelsefond t i l l  vi lken Srl igen avsdtts mLaet i  enl ighet
med underfrStls- och fdrnyelseplanen

Ordinarie stdmma skall  Srl igen hSllas senast under maj
mSnad p3 t iO och plats som styrelsen bestdmmer.

Styrelsen kan ndr den finner det erforderligt uflysa extra stdmma. I fr8ga
om medlemmars rdtt att begiira att extra stdmma uUyses gEiller 47 S 3:t.
lagen om forvaltning av saml'dl l igheter.

Om stdmma skall godkiinna- uttaxering skall styrelsen bereda
medlemmarna t i l l fSl le att frSn det kal lelseStgaro vidtagits ta del av
debiteringj lSngd, utvisande det belopp som skall  uttaxeras, vad som
beloper p3 varje medlem och ndr betarning skail  ske. Fcire ordinarie
stdmma skall dessutom fdrvaltningsberdttelse och revisionsberattelse fcjr
den avslutade rdkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat f innas
t i l lg t ing l ig  fdr  granskning under  samma t id .

Styrelsen kallar t i l l  st i imma. Det skall  ske genom brev t i l l
varje medlem.

Kallelse skall  ske senast 3 veckor f6re sammantrddet.

I kal lelsen skall  anges t id och plats for stdmman,
vi lka i irenden som skall  f6rekomma p3 st6mman,
uppgi f t  om p lats  d i i r  i  g  13 angivna handl ingar  f inns t i l lgdngl iga.

styrelsen skall  t i l lse att andra meddelanden kommer t i l l  medlemmarnas
kdnnedom genom att anslSs p3 Alvsala Nya Tomtdgarefcirenings
anslagstav la.

Medlem kan genom motion vdcka fcirslag rdrande fcireningens verk-
samhet. Motion, som skall  behandlas p3 ordinarie stt immi, skall  vara
styrelsen t i l lhanda senast under mars m3nad.

styrelsen skall  bereda avgivna motioner och hSlla dem ti l lgdngliga for
medlem ma rna t i  l lsa m ma ns med forvaltn i  ngsberi i t telsen.
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vid ordinarie st6mma skalr forjande drenden behandlas:

1 val av ordfcirande for stdmman
2 val av sekreterare f6r stdmman
3 val av tv8 justeringsmdn
4 styrelsens och revisorernas berdttelser
5 ansvarsfrihet for styrelsen
6 framstEil lningar frSn styrersen el ler motioner frSn medlemmarna
7 erstittning till styrelsen och revisorerna
8 styrelsens fdrslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringsliingd
9 val av styrelse, styrelseordf6rande och suppleanter
10 val av revisorer och suppleanter
11 frSga om val av valberedning
12 ovriga fr8gor
13 meddelande av plats ddr stdmmoprotokollet nEltes t i l lgi ingl igt,

V id ext ra s tdmma skal l  behandras drenden under  punkt  r ,2 ,3,6,  13.

I det fal l  stdmman beslutar om att fdrdela uppkommet
civerskott skall  detta ske efter medlemmarnas andelar i  samfdll igheten.

Beslut fattas med acklamation om inte omrostning begdrs.

Ifr8ga om omrdstning mm gdller 48,49,51 och 52 g lagen om fdrvaltning
av samfi i l l igheter.

f: lpr.:rtning..f6retas skall  t i l l  protokoltet antecknas de omstdindigheter
angaende rdstrdtt,  andelstal, ombud mm som har betydelse for
bedomandet av rdstresultatet.

Val skall  ske med slutna sedlar om n8gon beg5r det.

stdmmoprotokollet skall  justeras inom tv8 veckor efter stdmman
och dtirefter hSllas t i l lgaingligt for medlemmarna.

Dessa stadgar har antagits vid
ordinarie fcireningsstdmma den 25 apri l  2009.

Ingrid Strandberg


