
stadgar for Vallentuna-Nyby samfallighetsforening 
Organisationsnummer 717910-4331 

Arende: 
Stadgar for samfallighetsforening bildad enligt lagen (1973:1150) om 
forvaltningen av samfalligheter. 
Lagen skall galla i den mSn inte annat framg&r av dessa bestammelser. 
De har faststallts vid ordinarie foreningsstamma 2020-05-31 

§ 1 Firma 

Foreningens firma ar Vallentuna-Nyby samfallighetsforening 

§ 2 Samfallighet 
De aniaggningsbeslut som Lantmaterimyndigheten fattat om denna 
gemensamhetsanlaggning ar ramen for forvaltningen. Foreningen fon/altar 
gemensamhetsanlaggningarna Vastanberga ga:3 och ga:6. 
§ 3 Grunderna for fdrvaltning 
Samfalligheten skall forvaltas i enlighet med yad som vid bildandet bestamts om 
dess andamSl. 

§ 4 Medlem 
Medlem i foreningen ar agare till fastighet som har del i samfallighet upptagen 
under § 2. 

§ 5 Styrelse, sate, sammansattning 
For foreningen skall finnas en styrelse med sate i Vallentuna kommun. 
Styrelsen skall best& av minst tvi. ledamoter och en suppleant. 

§ 6 Styrelseval 
Styrelsen valjs vid ordinarie foreningsstamma. Mandatperioden for ledamot ar 
tv l ar och for suppleant ett i r . Forsta g&ngen val ager rum skall t v i ledamoter 
valjas p§L ett i r . Stamman utser ordforande bland styrelsens ledamoter. I ovrigt 
konstituerar styrelsen sig sjalv. 
Styrelsen ager utse minst tv& styrelseledamoter att tvS i forening teckna 
samfallighetens firma. 



§ 7 Styrelse, kallelse till sammantrade, fdredragningslista 
Kallelse av ledamoterna och suppleanter till styrelsesammantrade skall ske 
minst 7 dagar i fore sammantradet. 
Kallelse skall innehSlla uppgift om forekommande arenden. 
Ledamot som ar forhindrad att narvara skall genast meddela detta till 
ordforanden som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots stalle. 
Suppleant som ej deltar i ledamots stalle har ratt att narvara vid sammantradet 
men har inte rostratt. 

§ 8 Styrelse, beslutsfdrhet, protokoil 
Styrelsen ar beslutsfor nar kallelse skett i behorig ordning och minst halva 
antalet styrelseledamoter ar nan/arande. Utan hinder harav skall 
styrelsesammantrade anses behorigen utiyst om samtliga ordinarie ledamoter 
infunnit sig till sammantradet. 
Som styrelsens beslut galler den mening om vilken de fiesta rostande forenar 
sig. 
Vid lika rostetal avgors val genom lottning. 1 andra frSgor galler den mening som 
bitrades av ordforanden. 
Utan att ha angivits i kallelsen f i r arenden avgoras om minst tvS tredjedelar av 
styrelseledamoterna ar narvarande och ense om beslutet. 
Den som deltagit i avgorandet av arende ager anfora reservation mot beslutet. 
Sfidan reservation skall anmalas fore sammantradets slut. 
Over arenden i vilket styrelsen fattat beslut skall foras protokoil som upptar 
datum, deltagande ledamoter och suppleanter, kort beskrivning av arendet, 
styrelsens beslut samt anforda reservationer. Protokollet skall justeras av 
ordforanden och for motet vald ledamot. 

§ 9 Styrelse, fdrvaltning 
Styrelsen skall: 
1 - forvalta samfallighetens och foreningens tillgSngar 
2 - fora redovisning over foreningens rakenskaper 
3 - fora forteckning over delagande fastigheter, deras andelstal och agare. 
4 - Srligen till ordinarie stamma avge forvaltningsberattelse over foreningens 

verksamhet och ekonomi 
5- i ovrigt fullgora vad lagen foreskriver om 

styrelsens handhavande av foreningens 
angelagenheter 

§ 10 Revision 
For granskning av styrelsens forvaltning skall medlemmarna pS ordinarie 
foreningsstamma utse 1 revisorer och 1 suppleant. 
Avsteg frSn suppleant kan goras om extern revisionsforetags aniitas 

Revisionsberattelse skall overlamnas till styrelsen senast tre veckor fore 
ordinarie foreningsstamma. 

§ 11 Rakenskapsperiod 
Foreningens rakenskapsperiod omfattar tiden 1 januari - 31 december. 



§ 12 Underhalls- och fdrnyelsefond 
Till foreningens unclerhi.lls- och fornyelsefond skall i,rligen avsattas minst 
100 000 Skr. 

§ 13 Foreningsstamma 
Ordinarie foreningsstamma skall Sriigen hollas under perioden april till och med 
juni minad tid och plats som styrelsen bestammer. 
Styrelsen kan nar den finner erforderligt utiysa extra foreningsstamma. 1 friga 
om medlemmars ratt att begara att extra foreningsstamma utiyses galler 47 § 3 
stycket lagen om fon/altning av samfalligheter. 
Om stamma ska godkanna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna 
tillfalle attfrSn det kallelseStgard vidtagits ta del av debiteringslangd, utvisande 
av det belopp som skall uttaxeras, vad som beloper p i varje foreningsfastighet 
och nar betalning ska ske. 
Arsredovisning och revisionsberattelsen ska hallas tillganglig senast tva veckor innan 
ordinarie foreningsstamma. 

§ 14 Kallelse till foreningsstamma 
Styrelsen kallar till foreningsstamma. Detta skall ske genom att kallelsen utdelas 
till respektive medlems brevlSda inom Vasterg&rden. Kallelse skall ske senast 
tvli veckor fore sammantradet. 
I kallelsen skall anges tid och plats for foreningsstamman samt vilka arenden 
som skall forekomma pS foreningsstamman, uppgift om plats dar i § 13 angivna 
handlingar finns tillgangliga. 
Styrelsen skall tillse att andra meddelanden kommer till medlemmarnas 
kannedom genom skriftligt meddelande i brevlSdan till respektive fastighet. 

§ 15 Motioner 
Medlem kan genom motion vacka forslag rorande foreningens verksamhet. 
Motion som skall behandlas ordinarie foreningsstamma skall vara styrelsen 
tillhanda senast M a veckor fore foreningsstamman. Styrelsen skall bereda 
avgivna motioner och h&Ila dem tillgangliga for medlemmarna tillsammans med 
ovriga Srsmoteshandlingar enligt §13. 
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§16 Dagordning vid foreningsstamma 
Vid ordinarie foreningsstamma skall foljande arende behandlas: 
1 Val av ordforande vid stamman 
2 Val av sekreterare vid stamman 
3 Val av tv& protokollsjusterare tillika rostraknare 
4 Frfiga om stamman blivit behorigen utiyst 
5 Faststallande av rostlangd 
6 Styrelsens och revisorernas berattelse 
7 Ansvarsfrihet for styrelsen 
8 Framstallningar frdn styrelsen och motioner frSn medlemmarna 
9 Ersattning till styrelse och revisorer 
10 Styrelsens forslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslangd 
11 Val av styrelse, styrelseordforande och suppleanter 
12 Val av reviser och eventuell suppleant 
13 Fr§ga om val av valberedning 
15 Meddelande om tid och plats for justering av stammoprotokollet. 
16 Arsstamman avslutas 

17 Ovriga frSgor till den avgSende styrelsen. 

Vid extra foreningsstamma skall behandlas arenden under punkt 1 - 5, 8 och 15. 

§17 Disposition och avkastning 
I de fall Arsstamman beslutar om att fordela uppkommet overskott skall detta 
ske efter medlemmarnas andel i samfalligheten (-erna) 
§ 18 Stammobeslut 
Stammobeslut fattas med acklamation om inte omrostning begars. Ifriga om 
omrostning mm galler 48, 49, 51 och 52 § lagen om forvaltning av 
samfalligheter. 
Medlems rostratt kan utovas genom ombud. Ombud fSr 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 andra frSgor den 
mening som bitrades av ordforanden. 
Nar omrostnin'g sker skall till protokollet antecknas de omstandigheter som har 
betydelse for bedomandet av rostresultatet. 
Val skall ske med slutna valsedlar om nSgon begar det. 
For beslut om andring av foreningens stadgar fordras att minst tvS. tredjedelar av 
de avgivna rosterna bitrader andringsforslaget. 

§ 19 Protokollsjustering och tillganghailande 
Stammoprotokollet skall justeras inom tv& veckor efter stamman och darefter 
hallas tillgangligt for medlemmarna. 

§ 20 Utbetalning av arvode/ersattning till styrelseledamoter 
Utbetalning sker efter fullgjort uppdrag och att irsstamman har beviljat den 
avgaende styrelsen ansvarsfrihet. 



5 

Ordningsregler 

§ 21Soprum 
Det Sligger inom varje fastighets ansvar att se till ordningen i soprum skots. 
De grona sopkarlen skall endast anvandas for brannbart hush§.llsavfall. 
De som driver foretag fSr ej anvanda dessa karl for foretagets rakning. 

De bruna mindre sopkarlen ar till for matavfall. 

Anvand garna kommunens avfallsstationer for forpackningar och tidningar 
for att minska vSrt samfallighetens avfall. 

§ 22 Foreningens byggnader 
Det ar inte tillS.tet att gora ingrepp eller forandringar p i foreningens egendom. 
Exempel, men inte begransat till: bygga p i foreningens forrid oavsett placering. 
Ingrepp i elinstallationer, s i som motorvarmare, mm. 

§ 23 Trafikrestriktioner 
a) Motorfordonstrafik ar i forbjuden inom samfallighetens omride vilket 

tillkannages genom uppsattandet av forbudsmarket "Motorfordonstrafik 
forbjuden". 

Genom tillaggstavia tillkannagives vidare att forbudet galler ej behorig trafik. 

Darmed avses: 
1 - Transport till eller ifrin fastighet av medicinskt funktionsnedsatt person 

eller av tyngre gods 
2 \servicefordon, dock ej taxi sivitt ej ar friga om 

transport enligt 1. Denna ska d i se till att den ej hindrar ovrig godkand 
transport. 

3 - Av och urlastning av tyngre skrymmande saker 

Dessa stadgar har antagits vid foreningsstamma enligt datum p i forsta sidan. 

Ort och datum: 

Dessa stadgar ersatter de stadgar som faststalldes den 9 juni 2008 
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