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Ärende

fätlighet enligt lagen (1973:1150) om
fOrualtning av samfälligheEr. Lagens bestämmelser om förvaltningen
ska gälla iäen mån inE imnat framgår av dessa stadgar'
Län: Stockholms Län

Kommuru Nynäshamn

\-/

§1
Firma

§2

Samfälligheter

§3

Grundema för

förvalUtingen

§4
Medlem

§s

SUrelse
såte,
sammansättring

Föreningens firma är
Grimsta Vägsamfällighet

Föreningen förvaltar gemensamhebanläggningen Grimsta ga:7.
:

SamfälligheEn ska förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet
bestämts om dess ändamåL
Medlem i förmingen är ägare till fastigheteller därcred jltmstilld
egendom som har del i samfällighet upptagen under § 2
För föreningen ska finnas en styrelse med säte i Nynäshamns kommun.
Styrelsen ska bestå av

T

ledamöter och 2 suppleanter.

§6

S§relse
val

§7

S§relse
kallelse till

sammanträde,
föredragningslista

Styrelsen väljs vid ordinarie förerdngsstämma.
Mandattiden för tedamot är 2 år ochför suppleant ett år.
Första gången val äger rum ska 3ledamOter väljas på ett år'
Stlimman ,ttet ordförande bland styrelsens ledamöbr. I öwigt konstituerar styrelsen sig själv.

IGllelse av ledamöErna till styrelsesammanträde ska ske minst 8
dagar före sammanträdeL Kallelse ska inneMlla uppgrft om förekommande ärenden
SuppleanErna ska inom s.rmma tid underrättas om sammanträdet och
företommande ärenden Ledamot, som är förhindrad att nänrara, ska
genast meddela detta till ordföranderU som har att omedelbart kalla
Juppleant i ledamots sälle. Suppleant som ei $änstgör i ledamots
stalle har rätt att närvara vid sammantsädet, men har inte rösträtL

§8
Styrelse
beslufförhet,
protokoll

minstStyrelsen är beslutFÖr näf kallelse skett i behörig ordning och
nåva antalet styrelseledamöbr är närvarande. Uhn hinder härav ska
styrelsesammanträde alrses behörigen utlyst om samtliga ordinarie
ledamöEr infunnit sig till sammanträdet
röstande
Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta
förenar sig.
avgörs val genom lottsdng. Iandra frågor gäller den
mening som biträdes av ordföranden.
Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst tvä hedoch ense om beslubt
iedelar av styräsekdamöErna är närvarande
Fråga får utan hinder av bestltmmelserna i första stycket avgöras utan
kallelse om samtliga ordinarie ledamöEr är ense om beslubl

vid lil(a röstetal

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot
beslutet Sådanresentation ska anmälas före sammanträdets slut
Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut ska föras probkoll som
upptar datum, deltagande ledamöbr och supplean@r, kort beskrivoi.g ärendee styretsens beslut samt anförda reservationer. Protototiet""ska ius6ras äv ordforanden eller annan ledamot som vid förfall
för ordföranden lett sammanträdet

§e
Styrelse,

förvalhing

Styrelsen ska:

1
2
3

förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar,
föra redovisning över fÖreningens räkenskaper,
föra förEckning över delägande fastigheter, deras andelstal och
ägare,

4
5
§10

Revision

årligen till ordinarie sfilmma avge förvaltningsberätblse över
föreningens verksamhet och ekonomi,
i öwigtfuxgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

För granskning av styrelsens fÖrvaltning ska medlemmarna på ordinariä föreningsstimma ube 2 revisorer och 1 §uppleanL
RevisionsberätElse ska överlämnas till styrelsen senast tre veckor före

ordinarie stämma.
§11

Räkenskapsperiod Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden

§12

Undefiålls octt

1/5 -3A/4'

Till föreningens underhålls- och förnyelsefond ska årligen avsätta§

minst40.000 kr eller densumma som årsstämman belutar om.

fömyelsefond

§13

Föreningsstämma

på

ordinarie stämma ska fuligen hållas under periodeniuni - augusti
tid och plats som styrelsenbesfiimmer'
stämma' I
Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra
tåg^om medlemmars rätt att begära att extra stämma uflyses gäller
47 § }st lagen om förvaltring av samfälligheEr'

om sfitmma ska godkänna uttaxering ska styrelsen bereda med-

vidtagits ta del av debite.
ringsläng4 utvisande detbelopp som ska uttaxeras, vad som belöper
på"varpäedlem och när betalning ska ske. Före ordinarie stitmma ska
äorrrfo^ förvaltningsberätElse och revisionsberätElse för den
avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas
titlgänglig för granskning under samma tid'
lemmarna

ullfilä att från det kallelseåtgärd

§14

Kallelse till

Styrelsen kallar

stämma

till sfitmma. Det ska ske genom post Brev eller

elektroniskt
Kallelse ska ske senast 14 dagar före sammanträdel

I katlelsen ska anges tid och plats för stämmarL
vilka ärenden som ska förekomma på stämmaru
uppgtft om plats där i § 13 angivna handtingar finn§ tillgängliga.
Styrelsen ska tillse att andra meddelanden kommer till medlemmarnas kännedom genom post Brev eller elektroniskt

§15

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet Motiön, som ska behandlas på ordinarie stlmma, ska vara
styrelsm tillhanda senastunder mars månad.

Motioner

Styrelsen ska bereda awgivna motioner och trålla dem tillgängliga för
medlemmarna tillsammans med ftlrvaltningsberätElsen

§16

Dagordning vid

stämma

Vid ordinarie stämma ska fö{ande ärmdmbetrandlas:

1
2
3
4
5
6
7
8

val av ordförandeför stämman
val av sekrebrare för stllmman
val av två iusteringsmän
styrelsens och revisorernas berätElser

ansvarsfrihet för stYrelsen
framstältningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
ersättning till styrelsenoch revisorerna
styrelseru förslag till utgifb- och inkomseåt samt debiteringslängd

9
10

val av revisorer och suPPleanEr

11

fråga om val av valberedning

12

öwiga frågor

13

§17

Disposition av
avkastning

§18

Ståmmobeslut

val av styrelse, sfielseordförande och suppleanter

meddelande av plab där stämmoprotokollet hålles tillgängligt
vid extra stämma ska behandlas ärendenunder punkt 1,2,3,6,13.

I detfall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott ska
detta ske efbr medlemmalTlas andelar i samfälligheten.
Beslut fattas med acklamation om

inb omröstning

begärs.

Ifråga om omröstring mm gäller 48,49,51och52 § lagmom förvaltning av samfälligheEr.
När omröstring företas ska till protokollet anbcknas de omstlindighebr angåendJrösträG andelshl, ombud rnm som har betydelse för
bedömandet av röstresultatet

§1e
Flera
verksamhetsgrenar

Val ska ske med slutna sedlar om någon begär det
ska omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar
gemensamt trar via tilämpning av huvudhlsmetoden vafie medlem
ä röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar'

Vid tillämpning av andelstalsmetoden ska i motsvarande fall varie
medlems rösEtal framräknas på följande sätt
Först reduceras medlemmens röstetal inom varie verksamhetsgfen i
förhållande till verksamhetsgrenens andel i den gemen§amma
verksamhet omröstningen avser. DärefEr sammanlägges de
reducerade röstetalen för varje medlem. Verksamhebgrenalnas
andelar i verksamhet som är gemensam för sacrfälligheten utgör den
totala summan av respektive sektions andelstal dividerat med den
totala summan av alla sektionernas andelstal.

§20

Protokollsjustering Sfilmmoprotokollet ska justeras inom två veckor efter sfitmman och
I
därefter hållas tilgängligt för medlemmarnatillgänglighållande
Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt dahrm på första

sidan

