STADGAR
Samrnantradesdatum
2003-07-15

Stadgar f6r samfallighetsforening, bildad enligt lagen (1973:1150) om fOrvaltning av
samfailigheter. Lagens bestammelser om forvaltningen skall galla i den man inte annat
framgar av dessa stadgar.
§1 FIRMA

Foreningens firma ar Alhallans samfailighetsforening

§ 2 SAMFALLIGHETER

Foreningen forvaltar anlaggningssamfallighet avseende garage, gronytor,
vagar, ledningar mm tillkommen vid forrattning avslutad 2003-07-15,
dnrMk2 02:126

§3 GRUNDERNAFOR
FORVALTNINGEN

Samfalligheten(ema) skall forvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestamts om
dess (deras) andamal.

§4 MEDLEM

Medlem i foreningen ar agare till fastighet eller darmed jamstaild egendom, som har
del i samfailighet upptagen under § 2.

§ 5 STYRELSE
sate, sammansattning

For foreningen skall finnas en styrelse med sate i Helsingborgs kommun. Styrelsen
skall besta av 5 ledamoter och 3 suppieanter.

§ 6 STYRELSE
val

Styrelsen vaijs vid ordinarie foreningsstamma.
Mandattiden for ledamot ar 2 ar och for suppleant ett ar.
Forsta gangen val ager rum skall 3 ledamoter vaijas pa endast ett ar.
Stamman utser ordforande bland styrelsens ledamoter. I ovrigt konstituerar styrelsen
sig sjaiv.

§7 STYRELSE
kallelse till sammantrade, foredragningslista

Kallelse till styrelsesammantrade, vilken skall innehalla uppgift om forekommande
arenden skall tillstailas ledamOterna minst 10 dagar fore sammantradet.
Suppleanterna skall inom samma tid tillstailas underrattelse om sammantradet och
forekommande arenden. Ledamot, som ar forhindrad att narvara, skall genast
meddela detta till ordforanden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots
staile. Suppleant som ej tjanstgor i ledamots staile har ratt att narvara vid
sammantradet men har ej rostratt.
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§ 8 STYRELSE
beslutforhet, protokoll

Styrelsen ar beslutfOr nar kallelse skett i behOrig ordning och minst halva antalet
styrelseledamoter ar narvarande. Utan hinder harav skall styrelsesammantrade anses
behorigen utlyst om samtliga ordinarie ledamoter infunnit sig till sammantradet. Som
styrelsens beslut galier den mening om vilken de fiesta rostande fOrenar sig. Vid lika
rostetal avgors val genom lottning. I andra fragor galier den mening som bitrades av
ordfOranden.
Utan att ha angivits i kallelsen far arende avgOras om minst tva tredjedelar av
styrelseledamOterna ar narvarande och ense om beslutet.
Fraga far utan hinder av bestammelsema i fOrsta stycket avgoras utan kallelse om
samtliga ordinarie ledamoter ar narvarande och ense om beslutet.
Den som deltagit i avgOrandet av arende ager anfOra reservation mot beslutet. Sadan
reservation skall anmaias fore sammantradets slut.
Over arenden i vilka styrelsen fattat beslut skall fOras protokoll som upptar datum,
deltagande ledamoter och suppleanter, kort beskrivning av arendet, styrelsens beslut
samt anforda reservationer. Protokollet skall justeras av ordforande eller annan
ledamot som vid forfall for ordfOrande lett sammantradet.

§ 9 STYRELSE
forvaltning

Styrelsen skall
1 fOrvalta samfalligheten(ema) och foreningens tillgangar,
2 fOra redovisning Over foreningens rakenskaper,
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 samfailigheter eller annars ar uppdelad pa
olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte ar lika stora i alia
verksamhetsgrenarna, fOra sarskild redovisning for varje sadan gren,
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§10 REVISION

i ovrigt fullgOra vad lagen fOreskriver om styrelsens handhavande av
foreningens angeiagenheter.

FOr granskning av styrelsens forvaltning skall medlemmarna pa ordinarie
foreningsstamma utse 1 revisorer och 1 suppleant(er).
Revisionsberattelse skall overiamnas till styrelsen senast tre veckor fflre ordinarie
stamma.

§11RAKENSKAPSPERIOD

Foreningens rakenskapsperiod omfattar tiden 1 januari - 31 december .

§12UNDERHALLS-OCH
FORNYELSEFOND

Till foreningens underhalls- och fornyelsefond skall arligen avsattas minst
kronor.

§ 13 FORENINGSSTAMMA

Ordinarie stamma skall 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 galier 47 § 3 st lagen om
forvaltning av samfailigheter.
Om stamman skall godkanna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfalle
att fran det kallelseatgard vidtagits ta del av debiteringsiangd, utvisande det belopp
som skall uttaxeras, vad som belbper pa varje medlem och nar betalning skall ske.
FOr ordinarie stamma skall dessutom fOrvaltningsberattelse och revisionsberattelse for
den avslutade rakenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillganglig fOr
granskning under samma tid.
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§ 14 KALLELSE TILL
STAMMA

Kallelse till stamma skall utfardas av styrelsen och ske genom
skriftligt meddelande i resp fastighets brevlada
Kallelseatgard skall vidtas senast 14 dagar fOre sammantradet.
I kallelsen skall anges tid och plats fOr stamma, vilka arenden som skall fOrekomma pa
stamman och lamnas uppgift om plats dar i § 13 angivna handlingar finns tillgangliga.
Andra meddelanden skall genom styrelsens fOrsorg bringas till medlemmarnas
kannedom genom
Se ovan

§15MOTIONER

Medlem kan genom motion vacka fOrslag rOrande foreningens verksamhet. Motion,
som skall behandlas pa ordinarie stamma, skall vara styrelsen tillhanda senast under
15 februari manad.
Styrelsen skall bereda angivna motioner och halla dem tillgangliga for medlemmarna
tillsammans med fOrvaltningsberattelsen.

§16DAGORDNINGVID
STAMMA

Vid ordinarie stamma skall feljande arenden behandlas:
1

val av ordfOrande 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

framstailningar fran styrelsen eller motioner fran medlemmarna

7

ersattning till styrelsen och revisorerna

8

styrelsens fOrslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslangd

9

val av styrelse och styrelseordfOrande

10 val av revisorer
11 fraga om val av valberedning
12 Ovrigafragor
13 meddelande av plats dar stammoprotokollet halles tillgangligt.
Vid extra stamma skall behandlas arenden under punkt 1, 2, 3, 6 och 13.
§17 DISPOSITION AV
AVKASTNING

I det fall stamman beslutar om att fOrdela uppkommet Overskott skall detta ske efter
medlemmarnas andelar i samfalligheten(erna).

§18STAMMOBESLUT

Beslut fattas med acklamation om inte omrOstning begars.
Ifraga om omrOstning m m galier 48, 49, 51 och 52 § lagen om forvaltning av samfailigheter.
Nar omrOstning fOretas skall till protokollet antecknas de omstandigheter angaende
rOstratt, andelstal, ombud m m som har betydelse fOr bedOmandet av rbstresultatet.
Val skall ske med slutna sedlar om nagon begar det.

§19 FLERA VERKSAMHETSGRENAR

Skall omrOstning ske i fraga som berOr flera verksamhetsgrenar gemensamt har vid
tillampning av huvudtalsmetoden varje medlem en rOst aven om han har del i flera
verksamhetsgrenar.
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Vid tillampning av andelstalsmetoden skall i motsvarande fall varje medlems rOstetal
framraknas pa fOljande satt. FOrst reduceras medlemmens rOstetal inom varje
verksamhetsgren i fOrhallande till verksamhetsgrenens andel i den gemensamma
verksamhet omrOstningen avser. Darefter sammaniagges de reducerade rOstetalen fOr
varje medlem. Verksamhetsgrenarnas andelar i verksamhet som ar gemensam fOr
samfailigheten(erna) utgor.

§ 20 PROTOKOLLSJUSTERING
TILLGANGLIGHALLANDE

Stammoprotokollet skall justeras inom tva veckor efter stamman och darefter hallas
tillgangligt for medlemmarna.
Dessa stadgar har antagits vid sammantrade enligt datum pa fOrsta sidan

(Sammantradesledare)
KOMMENTAR TILL STADGARNA
Vid hanvisning till lagrum avser SFL lagen (1973:1150) om forvaltning av samfailigheter.
Till ingressen

SFL innehallertvingande regler for fOreningsfOrvaltningen och stadgarnas innehall.
Genom bestammelser i stadgarna kan fOreningsmedlemmarna dock i vissa hanseenden awika fran SFL. I SFL anges i vilka situationer stadgarna far innehalla
awikelser fran lagen.

Till § 1

SamfallighetsfOrenings firma skall innehalla ordet samfailighetsfOrening. Firman skall
tydligt skilja sig fran andra hos den statliga lantmaterimyndigheten registrerade annu
bestaende samfailighetsfOreningsfirmor (29 § SFL).

Till § 2

SamfallighetsfOrenings andamal ar att fOrvalta den samfailighet fOr vilken den bildats.
SamfailighetsfOreningen far ej driva verksamhet som ar frammande fOr det andamal
som samfalligheten skall tillgodose (18 § SFL). Forvaltningen omfattar aven fastighet
som foreningen ager samt medel som influtit vid forsaljning.
Alia samfailigheter skall anges uttOmmande och pa ett sadant satt att de kan identifieras. Om marksamfallighet eller gemensamhetsaniaggning blivit registrerad bOr
registreringsbeteckningen anges.

Till § 3

Samfailighets 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 fflreskrivits vid forrattning bOr grunderna for forvaltningen preciseras i stadgarna. Stadgar som strider mot fOrrattningsavgOrande kan komma att underkannas vid registreringen.

Till § 4

Med deiagarfastighet fOrstas fastighet som har del i samfailighet och med deiagare
agaren av deiagarfastighet (1 § 2 stycket SFL). FOr samfailighet enligt vattenlagen
(SFS 1983:291) ar dessa definitioner nagot annorlunda. Medlemmarna i
samfailighetsfOrening utgOres av delagarna i samfailighet (17 § SFL).
Lagens bestammelser om fastighet ager motsvarande tillampning pa sadan tomtratt,
gruva, byggnad eller annan aniaggning pa ofri grund, naturreservat, som har del i
samfailighet enligt 1 § 1 stycket 3 eller 4 SFL. Den som innehar fastighet pa grund av
testamentariskt fOrordnande utan att aganderatten tillkommer nagon anses vid lagens
tillampning som fastighetens agare. Som agare av naturreservat anses den som
fOrvaltar reservatet.
Innehavare av tomtratt i fastighet som har del i samfailighet enligt 1 § 1 stycket 1 eller
2 SFL skall vid tillampning av denna lag anses som deiagare i fastighetsagarens staile
(3 § SFL).
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Till § 5

Styrelsen fOr samfailighetsfflreningen skall besta av en eller flera ledamoter och ha sitt
sate i den ort dar medlemmarnas fastigheter eller huvuddelen av dessa ligger.
Styrelseledamot skall vara myndig (30 § SFL) men behflver inte vara medlem.

Till § 6

Nar skal dartill fOreligger, far lansstyrelsen forordna att styrelsen skall 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 fOrhindrad att utflva
uppdraget och ar styrelsen ej anda beslutsfOr, far lansstyrelsen fOrordna syssloman i
sadan ledamots staile. Finns av skal som nu sagts icke nagon styrelseledamot att
tillga, far sysslomannen ensam handha foreningens angeiagenheter och fOretrada
foreningen som styrelse (33 § SFL)
Om ej annat fOljer av stadgarna eller av fOreningsstammobeslut, far styrelsen utse
sarskild firmatecknare. Bemyndigande att teckna firma kan av styrelsen nar som heist
aterkallas (34 § SFL).
Uppgift om foreningens postadress, om styrelseledamOternas fullstandiga namn,
bostads- och postadress och telefon samt om firmatecknare om sadan utsetts skall
anmaias till den statliga lantmaterimyndighen (26 § SFL). Aven andring i dessa
fOrhallanden skall anmaias till den statliga lantmaterimyndigheten (39 § SFL).

Till § 8

Som styrelsens beslut galier den mening om vilken vid styrelsesammantrade de fiesta
rOstande fOrenar sig. Vid lika rOstetal avgOrs val genom lottning. I andra fragor galier
den mening som bitrades av ordfOranden.
FOrsta stycket galier ej, om annat fOreskrives i stadgarna (38 § SFL).
Med ledamot avses aven tjanstgOrande suppleant.
Tredje stycket avser bl a da kontakt tas brevledes eller per telefon.

Till § 9

Styrelsen handhar samfallighetens angeiagenheter i Overensstammelse med denna
lag (SFL), stadgarna och fOreningsstammobeslut, i den man beslutet ej strider mot
denna lag (SFL) eller annan fOrfattning eller mot stadgarna (35 § SFL).
Styrelseledamot far ej taga befattning med angeiagenhet i vilken han 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 firmatecknaren far dock ej utan
stod av stadgarna eller fOreningsstammobeslut Overlata eller soka inteckning i fast
egendom eller upplata sadan egendom med nyttjanderatt for langre tid an fem ar (37 §
SFL).
Bestammelsen under punkten 5 ar endast avsedd fOr fOreningar med flera
samfailigheter eller andra verksamhetsgrenar, i vilka medlemmarna har del efter olika
andelstal. Bestammelsen anknytertill 41 §, 42 §, 45 §, 48 § och 60 § SFL.

Till § 10

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 vaijas den som ingatt i styrelsen
under den rakenskapsperiod revisionen avser.

Till § 12

Regler om fondering finns i 19 § SFL.

Till § 13

Tiden fOr ordinarie stamma bOr bestammas sa langt efter rakenskapsperiodens utgang
att revisorerna far tid att revidera och avge revisionsberattelse 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
skall hallas och darvid anger de arenden som skall behandlas, aligger det styrelsen att
inom en vecka kalla till sadan stamma att hallas sa snart det med iakttagande av
fOreskriven kallelsetid kan ske. Sker det ej, utlyser lansstyrelsen stamma pa anmaian
av medlem (47 § 3 st SFL).

