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KOPIA 

Den 4 ju1i 1980 bevi1jade 1ansstyre1-
sen i Kristianstads 1an registrering 
av Ljungabo1ets byggnadsp1ans samfa1-

STADGAR 
Sammantridesdatum 

Organisationsnummer 
716406-5158 

,. 
.1.9.19.-::::0.:7_-::0.5. ......... . 

1ighetsforening. ,/ 

~nstance Jo on~~~~ 

§1 FIRMA 

Stadgar for samfallighetsforening, bildad enligt lagen (1973: 1150} om forvaltning av 
samfalligheter. Lagens bestammelser om forvaltningen skall galla i den mAn inte an
nat framgAr av dessa stadgar. 

Foreningens firma ar 

·--------------·-------Liunga..ool.e..ts ... by.gg.nads.pl.ans ___________ samfalllghetsforenlng. 

~ § 2 SAMFXLUGHETER Forenlngen forvaltar 
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§ 3 GRUNDERNA FtJR 
ftJRVAL TNINGEN 

§4 MEDLEM 

§5 STYRELSE 
site, sammansittnlng 

§6 STYRELSE 
val 

§7 STYRELSE 
kallelse till 
sammantrade, 
foredragnlngsllsta 

.?.-nJ~_ggn!D9.~§~}A!l!gh~t. .. ~9.r ... V.:~99..L .. QGh __ §1._J).1J§_npJ~.t-~L .. P-9L~-------

__ (g~m~n.l?.9Illh~.t~s:!nJJiggning __ 1J __ j}im.t.e _______________________________________________ ~-------------

_anli=iggningss.am£allighe.t .. fo..r: .. dr.icks:'la±.tenfo.r:.so.r:.jning. ................. _ 

__ (g~m~DJ?.~~.t-~~nJ:§ggn.Jng_ __ ~J-~--------------------------------------------------------------------------

.An1iigg_n;i.ng~§_gro_f~ll;i.gh~.terna ... har ... t.ill.k0l1Ulli.t. .. genom .. anlagg::: ___ _ 

.nings.b.eslu.t. .. l9.19:::U2:::Q5_,_ __ dnr:_.L5 . .219.-:::1.7 ....... ___ ~_-: ________________________ _ 

Samfalllghetm(erna) skall forvaltas I enlighet med vad som vid blldandet bestamts om 
~eras) andamAI 

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

For foreningen skall finnas en styrelse med sate I 

Angelholms kammun . ---------------·--------·------N----···---... -·-------------.. ··-------------------·--------o.---------·------.. -------------------·---

Styrelsen skall bestA av IJttniK . 

______________________ :xJX:totD!Ipl ....•... £em •••.•.. ledamoter och .•....••. tva ....... suppleanter. 

Styrelsen utses vid ordinaria foreningsstamma for tiden mellan tvA ordinaria stammor. 
Stam.man utser ordforande bland styrelsens ledamoter. Ovriga befattnlngar utser sty
relsen inom slg. 

Kallelse till styrelsesammantrade, vilken skall inneMIIa uppgift om forekommande 
arenden skall tillstallas ledamoterna minst ... _ .at.ta. dagar fore sammantradet. Supp
leanterna skall inom samma tid tillstallas underrattelse om sammantradet och fore
kommande arenden. Ledamot, som ar forhlndrad att narvara, skall genast meddela 
detta till ordforanden, som har att omedelbart kalla suppteant I led~motens stalle. 
Suppleant som ej tjanstgor 1 ledamots stalle har ratt att narvara vid sammantradet 
men har ej rostratt. 
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§8 STYRELSE 
beslutforhet, 
protokoll 

§9 STYRELSE 
1orvaltnlng 

"-._., 

§ 10 REVISION 

"-._., 

i 

§ 11 RXKENSKAPS
PERIOD 

§ 12 FtiRENINGS
STXMMA 

-· L 
Styrelsen ar beslutfor nar kallelse sk~tt i behorig oroning . qch minst -ha_lva .antalet sty-
relseledamoter ar narvarande. Utan hinder harav skall styrelses.ammantrade anses be
horigen utlyst om samtliga ordinaria ledamoter infunnit sig titr safumantradet. Som 
styrelsens beslut galler den mening om vilken de fiesta 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 tvli tredjedelar av styrel
seledamoterna ar narvarande och ense om beslutet. 

Fraga far utan hinder av bestammelserna i torsta stycket avgoras utan kallelse om 
samtllga ordinaria ledamoter ar ense om beslutet. 

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

t5ver 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 ordforanden eller annan leda
mot som vid fortall for ordforanden lett sammantradet. 

Styrelsen skall 
1 forvalta samfalligheten(erna) och foreningens tillglingar, 
2 fora redovisning over foreningens rakenskaper, 
3 fora forteckning over delagande fastigheter, dessas andelstal och agare, 
4 lirligen till ordinaria stamma avge forvaltningsberattelse over foreningens verksam

het och ekonoml, 
5 om f6rvaltningen omfattar flera samfalligheter eller annars ar uppdelad pa olika 

·verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte ar lika stora i alia verksamhets
grenarna, fora sarskild redovisning for varje sadan gren, 

6 i 6vrigt fullg6ra vad lagen f6reskriver om styrelsens handhavande av foreningens 
angelagenheter. 

For granskning av styrelsens forvaltning skall medlemmarna pa ordinaria forenings
stamma utse 

......... tva ....... revisorer och ...... en ........... suppleante:JX 

Revisionsberattelse skall overlamnas till styrelsen senast tre veckor fore ordinaria 
stamma 

Forenlngens riikenskapsperiod omfattar tiden 

.. 1 .. i~U1Y2-I.!. .. :: .. J.J ... Q~9-~IDQ.4?.f ..................................................... -............................... ....--.._ 

Ordinaria stamma skall lirligen hlillas under . , 
2.'Jjy 2ooo ~~~'lk/ .ft-4 cpn I ~/ 

. , . , a 
---------·················-JU..~-.J. .................•..... mlinad pa tid och plats som styrelsen best mmer. 

Styrelsen kan nar den finner det erforderligt utlysa extra stamma 

Om stiimma skafl godkanna uttaxerlng skafl styrelsen bereda medlemmarna tillfalle 
att fran det kallelselitgard vidtagits ta del av debiteringslangd, utvisande det belopp 
som skall uttaxeras, vad som beloper pa varje medlem och nar betalning skall ske. 
Fore ordinaria stamma skall dessutom forvaltningsberattelse och revisionsberattelse 
for den avslutade riikenskapsperioden samt utgifts- och lnkomststat finnas tlllgiinglig 
for granskning under samma tid. 



§ 13 KALLELSE TILL 
STXMMA 

....___... § 14 MOTIONER 

§ 15 DAGORDNING VID 
ORDINARIE STXMMA 

§ 16 DISPOSITION AV 
AVKASTNING 

§ 17 STXMMOBESLUT 

§ 18 FLERA VERKSAM
HETSGRENAR 
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Kallelse till stamma skall utfardas av styrelsen och ske genom 

........................................................................................................ _. .............................................................................................. ~--------- ...................................................................................................................................... .._ 

KallelseAtgiird skall vidtas senast 

------------------------------UL.QS!g~r ...................... fore sammantradet. 

I kallelsen skall anges vilka arenden som skall forekomma pA stamman och liimnas 
uppgift om plats dar i § 12 angivna handlingar finns tillganghga 

· Andra meddelanden skall genom styrelsens forsorg bringas till medlemmarnas I<Anne
dom genom 

1 ° r· · .1 1a · · . .9J.1~L.ag __ pg ____ Qt.enlngens .. ans agsta'il .. LLJ.ungabole±.. ________________________ _ 

Medlem kan genom motion vacka forslag rorande foreningens verksamhet. Motion, 
som skall behandlas pA ordinaria stamma, skall vara styrelsen tillhanda senast mxtex 

(_g~J.l.J.?.. __ j_gnJJ .... :ti.~k .. ~!'!:::.~L--~---------~ 
Styrelsen skall bereda avgivna motioner och Mila dem tillgangllga for medlemmarna 
tillsammans med forvaltnlngsberattelsen. 

Vid ordinaria stamma skall foljande arenden behandlas: 
1 val av ordforande for stamman 
2 val av tvA justeringsman 
3 styrelsens och revisorernas berattelser 
4 ansvarsfrlhet for styrelsen 
5 framstallningar frAn styrelsen eller motioner frAn medlemmarna 
6 ersattning till styrelsen och revisorerna 
7 styrelsens forstag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslangd 
8 val av styrelse och styrelseordforande 
9 val av revisorer 

10 frllga om val av valberedning 
11 ovriga frAgor 
12 meddelande av plats dar stammoprotokollet Miles tillgangllgt. 

Fordelning av overskott skall ske efter medlemmarnas andelar i samfalllgheten(erna). 

Beslut fattas med acklamatlon om inte omrostning begars. 

lfrllga om omrostning m m gaiter 48, 49, 51 och 52 §§ lagen om forvaltning av samfallig
heter. 

Nar omrostning foretas skall till protokollet antecknas de omstandigheter angllende 
rostratt, andelstal, ombud m m som har betydelse for bedomandet av rostresultatet. 

Vat skall ske med slutna sedlar om nllgon begar det. 

Skall omrostning ske i frllga 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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§ 19 PROTOKOLLS
JUSTERING 
TILLGXNGLIG
HALLANDE 

Till lngressen 

Till § 1 

Till § 2 

Till § 3 

Till §4 

Vid tillampnlng av andelsmetoden skall i motsvarande fall varje medlems rostetal fram
raknas pA foljande satt Forst reduceras medlemmens rostetal inom varje verksam
hetsgren i forhAIIande till verksamhetsgrenens andel I den gemensamma verksamhet 
omrostningen avser. Darefter sammanlagges de reducerade rostetalen for varje med
lem. Verksamhetsgrenarnas andelar i verksamhet som ar gemensam for samfalligheten 
(erna) utgor: 

.Lika ... and.elat: ... t.9r ... d~ .. J:.>~.da ... 9nl~ggn.i.n9J?.s.amf§..lJ...igh~t~x.na. ! ................ . 

Stammoprotokollet skall justeras inom tva veckor efter stamman och darefter hllllas 
tillgangligt for medlemmarna. 

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

Kurt Frankel 
· csaiiiiiianir~CieSiediiref····----- -------- --- ---·---- - --- ---------

KOMMENTAR TILL STADGARNA 

Kopians overensstommelse 

med originalet bestyrkes 

p0 tjanstens v~nor s 

~?b~~<) 

Vid hanvlsning till lagrum avser SFL lagan (1973: 1150) om forvaltning av samfallighe
ter I dess lydelse den 1 juli 1974. 

SFL lnnehtlller tvlngande regler for forenlngsforvaltnlngen och stadgarnas inneMIJ. 
Genom bestammelser i stadgarna kan forenlngsmedlemmarna dock l vlssa hanseen
den awika frfln SFL I SFL anges I vilka sltuatloner stadgarna far innehlllla awikelser 
frAn lagen. · 

Samfallighetsforenings firma skall lnnehlilla ordet samfallighetsforening. Firman skall 
tydligt skilja sig frAn andra hos lansstyrelsen registrerade annu bestAende samfallig
hetsforenlngsfirmor (29 § SFL). 

Samfallighetsforenings andamAI ar att forvalta den samfallighet for vilken den bildats. 
Samfallighetsforening fAr ej drlva verksamhet som ar frammande for det andamAI som 
samfalligheten skall tillgodose (18 § SFL). Forvaltningen omfattar aven fastighet som 
toreningen ager samt medel som influtit vid forsaljning. 

Alia samfalligheter skall anges uttommande och pa ett sa.dant satt att de kan lden
tifieras. Om marksamfallighet eller gemensamhetsanlaggnlng blivlt reglstrerad bor re
gisterbeteckningen anges. 

Samfellighets andamal kan ha bestamts vid lantmaterlforrattning och framgar I sa 
tall av forrattningshandlingama Xr det vld forrattnlng bestamda andamalet oklart eller 
har det blivit inaktuellt eller har nAgot andamAI inte foreskrivlts vid forrattning bor 
grunderna for forvaltnlngen preclseras I stadgama. Stadgar som strider mot forratt
ningsavgorande kan komma att underkan nas vid registreringen. 

Med delagarfastlghet forstas fastighet som har del i samfalllghet och med delagare 
agaren av delagarfastlghet (1 § 2 stycket SFL). Medlemmarna I samfallighetsforenlng 
utgores av delagama i samfallighet (17 § SFL). 

Lagens bestammelser om fastighet ager motsvarande tillampning pA sMan tomtratt, 
gruva, byggnad eller annan anlaggning pa ofri grund, naturreservat, som har del i sam-

. tallighet enligt 1 § 1 stycket 3 eller 4 SFL Den som innehar tastighet pA grund av 
testamentariskt torordnande utan att aganderatten tillkommer nAgon anses vid Jagens 
tillampning som tastighetens agare. Som agare av naturreservat anses den som forval
tar reservatet. 

lnnehavare av tomtratt i fastighet som har del i samtallighet enligt 1 § 1 stycket 1 eller 
2 SFL skall vid tillampningen av denna Jag anses som delagare i tastighetsagarens 
stalle (3 § SFL). 

i 
\.. 

( 



Till §5 

Till §6 

Till §8 

Till § 9 

Till § 10 

Till § 12 
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Styretsen for samfallighetsforening skall best4 av en eller flera ledamoter och ha sltt 
sate i den ort dar medlemmarnas fastigheter eller huvuddelen av dessa ligger. Styrel
seledamot skall vara myndig (30 § SFL) men behOver inte vara medlem. 

·Nar skat dartill foreligger, fAr lansstyrelsen forordna att styrelsen skall bastA av flera 
ledamoter an som anges I stadgarna (31 § SFL). 

Styrelseledamot kan av den som utsett honom sklljas frAn sitt uppdrag fore utgAngen 
av den tid for vilken han utsetts (32 § SFL). 

Har styrelseledamots uppdrag upphOrt eller ar styrelseledamot forhlndrad att utova 
uppdraget och ar styrelsen ej iindA beslutfor, fAr lansstyrelsen forordna syssloman 1 
sAdan ledamots stalle. Finns av skal som nu sagts icke nAgon styrelseledamot att till
gA, fAr sysslomanrien ensam handha foreningens angelagenheter och foretrada for
eningen som styrelse (33 § SFL). 

Om ej annat foljer av stadgarna eller av foreningsstammobeslut, fAr styrelseo utse sar
skild firmatecknare. Bemyndlgande att teckna firma kan av styrelsen nar som heist 
Aterkallas (34 § SFL). 

Uppgltt om foreningens postadress, om styrelseledamoternas fullstandlga namn, bo
stads- och postadress och telefon samt om firmatecknare om sMan utsetts skall anma
las till lansstyrelsen {26 § SFL) . .l'.ven iindring I dessa forhAIIanden skall anmalas till 
lansstyrelsen (39 § SFL). 

Som styrelsens beslut gaiter den mening om vilken vid styrelsesammantriide de fiesta 
rostande forenar slg. Vid lika rostetal avgors val genom lottnlng. I andra frAgor galler 
den mening som bitrades av ordforanden . 

. Forsta stycket galler ej, om annat foreskrlves I stadgarna (38 § SFL). 

Med ledamot avses iiven tjanstgorande suppleant. 

Styrelsen handhar samfallighetens angelagenheter i overensstammelse med denna Jag 
(SFL), stadgarna och foreningsstammobeslut, i den m(lri 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 har ett vasentligt 
intresse som strider mot foreningens (36 § SFL). 

Styrelsen ar behOrig att foretrada foreningen i forhAIIande till tredje man. Samma be
horighet tillkommer firmatecknare. Styrelsen och firmatecknaren far dock ej utan stod · 
av stadgarna eller foreningsstammobeslut overiAta eller soka inteckning i fast egen
dom eller uppJAta sAdan egendom med nyttjanderatt for langre tid an fem Ar (37 § 
SFL). 

Bestammelsen under punkten 5 ar endast avsedd for foreningar med flera samfallig
heter eller andra verksamhetsgrenar, i vllka medlemmarna har del efter olika andels
tal. Bestammelsen anknyter till 41 §, 42 §, 45 §, 48 § och 60 § SFL. 

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

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

Tlden for ordinaria stamma bor bestammas sa langt etter rakenskapsperiods 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 stadgama, hos styrelsen begiir att extra foreningsstamma 
skall Milas och darvid anger de arenden som skall behandlas, Aligger det styrelsen att 
inom en vecka kalla till sAdan stamma att Milas sA snart det med iakttagande av fore
skriven kallelsetid kan ske. Sker det ej, uttyser lansstyrelsen stiimma pA anmalan av 
medlem (47 § 3 st SFL). 
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Till §13 

Till § 15 

Till § 18 

n..-s11 

Till § 18 

Till §19 

·ii 
i~ 

~l 
Kallelse till foreningsstamma sker genom styrelsens forsorg. I kallelsen""'anges vllka 
arenden som skall behandlas pA stamman. UnderiAter styrelsen att uttarda kallelse 
till ordinaria foreningsstamma i enlighet med stadgarnas foreskritter skall lansstyrel· 
sen pA anmalan av medlem utlysa foreningsstamma (47 § SFL). 

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

Over beslut som fattas pA foreningsstamma skall genom styrelsens forsorg foras 
protokoll, vilket skall hAIIas tillgangligt for medlemmarna senast tva veckor efter stam
man (50 § 2 st SFL). 

Talan fAr foras mot uttaxering (46 § SFL) och stammobeslut (53 § SFLJ. 

Om foreningens verksamhet ar sAdan att den lnte ger ekonomiskt overskott bor be
stammelsen utga 

Den som underiAtit att i ratt tid fullgora sin bldragsskyldighet fAr deltaga I forhand
lingarna men ej utova rostratt lnQan han fullgjort vad han eftersatt (48 § SFL). 

Medlem eller annan fAr icke, sjalv eller genom ombud eller som ombud, deltaga I be
handlingen av angelagenhet. vari han ager ett vasentligt lntresse som strider mot for
eningens (48 § SFL). 

lnnehavare 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 forenlngsstamma. har, oavsett om han 
ager en eller flera delagarfastigheter, en rost (huvudtalsmetod). I frAga som har eko
nomisk betydelse skall medlemmarnas rostetal i stallet beraknas after delagarfastlg
heternas andelstal, om medlem begar del Dock fAr medlems rostetal ej overstiga en 
femtedel av det sammanlagda rostetalet for samtliga narvarande rostberattigade med
lemmar (49 § SFL) (andelstalsmetod). 

Medlems rostratt kan utovas genom ombud. Ombud fAr ej foretrada mer an en med
lem. Som stammans beslut galler den mening for vilken de fiesta rosterna avglvits. 
Vid lika rostetal avgores val genom lottning, medan i andra fmgor den mening gaiter 

· som bitrades av ordforanden. Awikelse frAn bestammelserna om ombud kan dock 
foreskrivas i stadgarna (49 § SFL). 

r 

For beslut att overiAta eller soka intecknlng i fast egendom eller uppiAta sAdan egen- \:... 
dom med nyttjanderatt for langre tid an fern Ar fordras mlnst tv! tredjedelar a.V de av-
glvna rosterna, om ej annat foreskrives i stadgarna (51 § SFL). 

t 

Vid omrostnlng i frAga om andrlng av foreningens stadgar har varje rostberattlgad / ~-. 
medlem, oavsett om han ager en eller flera delagarfastigheter, en rost. For beslut om \. 
sAdan andring fordras minst tv! tredjedelar av de avgivna rosterna. Foreskrives 
strangare vlllkor i stadgarna skall det galla. 

Beslut om stadgeandring skall genom styrelsens forsorg genast anmalas for registre
ring. Vid anmalan skall togas tvA bestyrkta avskrifter av protokoll over beslutel Be
slutet f!r ej tillampas innan reglstrering skett (52 § SFL). 

Ang!ende inneborden av huvudtalsmetod och andelstalsmetod, se kommentaren till 
§ 17. 

NAgra i alia sammanhang godtagbara Mllpunkter for en jamforelse mellan samfallig
heter eller andra verksamhetsgrenar nAr det galler intresset och ansvaret for gemen
samma Atgarder kan knappast uppstallas. Om det emellertid ar avgjort hur intresset 
och ansvaret for den gemensamma Atgarden ar att fordela mellan verksamhetsgre
narna finns en norm for den angivna jamforelsen. Ett s!dant avgorande kan Astad
kommas genom att i stadgarna bestams hur kostnaderna for viss verksamhet, exam
pelvis admlnistrationskostnader. skall baras av de olika verksamhetsgrenarna (se 
prop 1973:160 s 578). 

Anga.ende tillgangllgMIIande av protokollet, se kommentaren till§ 15. 


