
Ar [a Vagforening 

STADGAR 

Sammantradesdatum: 2017-03-07 

Sammantradesledare: Carl-Goran Bergman 

Arende Stadgar for Aria Vagforening 
enligt lagen (1973:1150) om forvaltning av samfalligheter. Lagens bestammelser om 
forvaltningen skall galla i den man inte annat framgar av dessa stadgar. 

Kommun: Eskilstuna Lan: Sodermanland 

§ 1 
FIrma 

Foreningens firma ar Aria Vagforening organisationsnummer 717908-8013 

§ 2 
Samfalligheter 
Foreningen forvaltar Aria ga:1 som bestar av vag, gang- och cykelbanor samt gronomraden 
enligt aniaggningsbeslut 0484-04/179. 
§ 3 
Grunderna for forvaltningen 
Samfalligheten skall forvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestamts om dess andamal: 
Aria Vagforening skall skota och bekosta vaghallningen betraffande vagar vilka forklarats 
tillhora foreningen samt att handha de i foreningen ingaende fastlgheters gemensamma 
angelagenheter i ovrigt rorande dessa vagar. Detta galler aven annan plats an vag som 
forklarats tillhora foreningens verksamhet. 

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

§5 
Styrelse, sate, sammansattning 
For foreningen skall finnas en styrelse med sate i Aria samhalle. 
Styrelsen skall besta av 5 ledamoter och 2 suppleanter. 

§6 
Styrelse, val 
Styrelsen valjs vid ordinarie foreningsstamma. 
Mandattiden for ledamot ar 2 (tva) ar och for suppleant ett ar. 
Forsta gangen val ager rum skall 2 ledamoter valjas p i ett ar. 

Stamman utser ordforande bland styrelsens ledamoter. I ovrigt konstituerar styrelsen sig sjalv. 

§7 
Styrelse, kallelse till sammantrade, foredragningslista 
Kallelse av ledamoterna till styrelsesammantrade skall ske minst 14 dagar fore sammantradet. 
Kallelse skall innehilla uppgift om forekommande arenden. 
Suppleanterna skall inom samma tid underrattas 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 stalle. Suppleant som ej tjanstgor i ledamots stalle har ratt att 
narvara vid sammantradet, men har inte 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 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. I andra fragor galler 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 bestammelserna i forsta stycket avgoras utan kallelse om samtliga ordinarie 
ledamoter ar ense om beslutet. 
Den som deltagit i avgorandet av arende ager anfora reservation mot beslutet. S idan reservation skall 
anmalas 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 ordforanden eller annan ledamot som vid forfall for ordforanden lett 
sammantradet. 

§9 
Styrelse, forvaltning 
Styrelsen skall: 

a) forvalta samfalligheten och foreningens tillgangar, 
b) fora redovisning over foreningens rakenskaper, 
c) fora forteckning over deiagande fastigheter, deras andelstal och agare, 
d) arligen till ordinarie stamma avge forvaltningsberattelse over foreningens 

verksamhet och ekonomi, 
e) om forvaltningen omfattar flera samfalligheter eller annars ar uppdelad pa olika 

verksamhetsgrenar och mediemmarnas andelar inte ar lika stora i alia 
verksamhetsgrenarna, fora sarskild redovisning for varje sadan gren, 

f) i ovrigt fullgora vad lagen foreskriver om styrelsens handhavande av 
foreningens angelagenheter. 

§10 
Revision 
For granskning av styrelsens forvaltning skall medlemmarna pa ordinarie foreningsstamma utse 2 
revisorer och 1 suppleant. 

Revisionsberattelse skall overiamnas till styrelsen senast tre veckor fore ordinarie stamma. 

§11 
Rakenskapsperiod 
Foreningens rakenskapsperiod omfattar tiden 1 januari - 31 december. 
§12 
Underhalls och fornyelsefond 

Till foreningens underhalls- och fornyelsefond skall arligen avsattas minst 50.000 kroner. 

§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 fr iga om medlemmars ratt att 
begara att extra stamma utiyses galler 47 § 3 st. lagen om forvaltning av samfalligheter. 
Om stamma skall godkanna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfaile att fran det 
kallelseatgard vidtagits ta del av debiteringsiangd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som 
beloper p i varje medlem och nar betalning skall ske. Den som st ir som agare i foreningens 
fastighetsregister vid utskickandet av avier for andelsavgiften skall betala andelsavgiften. Vid 
piminnelse om betalning ager foreningen ratt att ta ut en forseningsavgift. 
Fore ordinarie stamma skall dessutom forvaltningsberattelse och revisionsberattelse for den avsiutade 
rakenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillganglig for granskning under samma tid. 
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§14 
Kallelse till stamma 
Styrelsen kallar till stamma. Det kan ske genom annonsering pa hemsidan, genom anslag pa 
anslagstavlor i samhallet samt ev. i lokal publikation. 
Kallelse skall ske senast 2 veckor fore sammantradet. 
I kallelsen skall anges tid och plats for stamman, vilka arenden som skall forekomma p i stamman, 
uppgift om plats dar i § 13 angivna stammohandlingar finns tiilgangliga. 
Styrelsen skall tillse att andra meddelanden kommer till mediemmarnas kannedom genom Hemsidan, 
Arlabladet och genom direktutskick. 

§15 
Motioner 
Medlem kan genom motion vacka forslag rorande foreningens verksamhet. Motion, som skall 
behandlas pa ordinarie stamma, skall vara styrelsen tillhanda senast under januari manad. 
Styrelsen skall bereda avgivna motioner och halla dem tiilgangliga for medlemmarna tillsammans med 
forvaltningsberattelsen. 

§16 
Dagordning vid stamma 
Vid ordinarie stamma skall foljande arenden behandlas: 

1) val av ordforande for stamman 
2) val av sekreterare for stamman 
3) val av tva justeringsman 
4) styrelsens och revisorernas berattelser 
5) ansvarsfrihet for styrelsen 
6) framstallningar fran styrelsen eller motioner frin medlemmarna 
7) ersattning till styrelsen och revisorerna 
8) styrelsens forslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringsiangd 
9) val av styrelse, styrelseordforande och suppleanter 
10) val av revisorer och suppleanter 
11) friga om val av valberedning 
12) ovriga fragor 

13) meddelande av plats dar stammoprotokollet halles tillgangligt. 

Vid extra stamma skall behandlas arenden under punkt 1, 2, 3, 6, 13. 

§17 
Disposition av avkastning 
I det fall stamman beslutar om att fordela uppkommet overskott skall detta ske efter 
mediemmarnas andelar i samfalligheten. 
§18 
Stammobeslut 
Beslut fattas med acklamation om inte omrostning begars. 
Ifraga om omrostning mm galler 48, 49, 51 och 52 § lagen om forvaltning av samfalligheter. 
Nar omrostning foretas skall till protokollet antecknas de omstandigheter angaende rostratt, andelstal, 
ombud mm som har betydelse for bedomandet av rostresultatet. 
Val skall ske med slutna sedlar om nagon begar det. 
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§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. 
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 
sammanlagges de reducerade rostetalen for varje medlem. Verksamhetsgrenarnas andelar i 
verksamhet som ar gemensam for samfalligheten utgor 100%. 

§20 
Protokollsjustering, tillganglighallande 
Stammoprotokollet skall justeras inom tva veckor efter stamman och darefter hallas tillgangligt for 
medlemmarna. 

Stadgarna ar enhalligt antagna vid Arsmote i Aria Vagforening, Aria 2017-03-14 

Aria Samfallighetsfbrening Sidan 4 2017-03-20 


