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Stadgar 
För 

Blombergs Villastads samfällighetsförening 
 

 
Beslut på ordinarie föreningsstämma den 11 maj 2019 

 

 

 

§1 FIRMA Föreningens firmanamn är Blombergs Villastads samfällighetsförening. 
 

§2 SAMFÄLLIGHETER Föreningen förvaltar vattenförsörjningsanläggningen Blomberg GA1 och 

genom fusion även vägföreningens anläggningar Blomberg GA5, samt 

avloppsanläggning GA7. Föreningen förvaltar även vägbelysning anlagd 

på GA5. Föreningen äger och förvaltar 49% av fastigheterna Götene 

Blomberg 12:8, 2:24 och Götene Västerplana 21:4, samt Götene Blomberg 

2:64 till 100%. 
 
 

§3 GRUNDERNA FÖR Samfälligheterna skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet  

     FÖRVALTNINGEN bestämdes om deras ändamål. 
 

§4 MEDLEM Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd 

egendom, som har del i samfällighet upptagen under §2. 
 

§5 STYRELSE För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Götene Kommun 

     säte, sammansättning Styrelsen skall bestå av 6-8 ledamöter och 0 suppleanter. 

 Götene Kommun skall ges möjlighet att bli representerad med en ledamot i 

styrelsen. 
  

§6 STYRELSE Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot  

     val är 2 år. Första gång val äger rum skall 3 ledamöter väljas endast på 1 år. 

 Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar 

styrelsen sig själv 
 

§7 STYRELSE Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om före- 

     kallelse till samman- kommande ärenden, skall tillställas ledamöterna minst 8 dagar före  

     träde, föredragnings- sammanträdet. Ledamot som är förhindrad att närvara skall genast  

     lista meddela detta till ordföranden. 
  

§8 STYRELSE Styrelse är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva 

     beslutsförhet, antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelse- 

     protokoll   sammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter in-

funnit sig till sammanträde. Som styrelsens beslut gäller den mening om 

vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom 

lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden. 
  

 Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar 

av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet. 
 

 Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan 

kallelse om samtliga ledamöter är ense om beslutet. 
 

 Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot 

beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut. 
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 Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall protokoll föras som upptar 

datum, deltagande ledamöter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut 

samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller 

annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet. 
 

  

§9 STYRELSE Styrelsen skall: 

     förvaltning 1. förvalta samfälligheterna och föreningens tillgångar, 

 2. föra redovisning över föreningens räkenskaper, 

 3. föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare, 

 4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens 

     verksamhet och ekonomi. 

 5. om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på 

     olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i  

     alla verksamhetsgrenar, föra särskild redovisning för varje sådan gren, 

 6. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av före- 

     ningens angelägenheter. 
 

§10 REVISION För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie 

föreningsstämma utse 2 revisorer och 1 suppleant. 

 Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast 3 veckor före 

ordinarie stämma. 
 

§11 RÄKENSKAPS- Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1.1–31.12. 

       PERIOD 

 

§12 FÖRENINGS-          Ordinarie stämma skall hållas årligen under perioden maj – augusti  

       STÄMMA på tid och plats som styrelsen bestämmer. 

 

Styrelsen kan när den så finner det erforderligt utlysa extra stämma. 
 

 Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna 

tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, ut-

visande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem 

och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall förvaltnings-

berättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt 

utgifts- och inkomststat finnas tillgängliga för granskning under samma tid. 
 

§13 KALLELSE TILL Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom brevkallelse 

       STÄMMA eller via e-post och publicering på föreningens hemsida. 
  

 Kallelseåtgärd skall vidtas senast en månad före sammanträdet. 

 I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på stämman och 

lämnas uppgift om plats där i §12 angivna handlingar finns tillgängliga. 
 

 Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlem-

marnas kännedom på sätt som styrelsen finner lämpligt. 
 

§14 MOTIONER Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. 

Motion som skall behandlas på ordinarie stämma skall vara styrelsen 

tillhanda senast under mars månad. 
 

 Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för med-

lemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen. 
 

§15 DAGORDNING Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas: 

       VID ORDINARIE 1.   val av ordförande för stämman 

       STÄMMA 2.   val av sekreterare för stämman (normalt föreningens sekreterare) 

 3.   val av två justeringsmän samt rösträknare 

 4.   frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst 

 5.   styrelsens berättelser 
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 6.   revisorernas berättelse samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

 7.   ersättning till styrelsen och revisorer 

 8.   styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 

 9.   val av styrelse och styrelseordförande 

 10. val av revisorer och revisorssuppleant 

 11. val av valberedning 

 12. framställningar från styrelsen och inkomna motioner 

 13. övriga frågor 

 14. meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt. 
 

§16 DISPOSITION AV Fördelning av överskott skall ske efter medlemmarnas andelar i sam- 

       AVKASTNING fälligheterna. 
 

§17 STÄMMOBESLUT Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. 
 

 Ifråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och52 §§ i lagen om förvaltning 

av samfälligheter. 
 

 När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter 

angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet 

av röstresultatet. 
 

 Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det. 
  

§18 FLERA VERKSAM- Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt 

       HETSGRENAR  har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han 

har del i flera verksamhetsgrenar. 
 

§19 PROTOKOLLS- Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter 

       JUSTERING, hållas tillgängligt för medlemmarna. 

       TILLGÄNGLIG- 

       HÅLLANDE   
 

 

 

  

 Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan. 
 

 

 
 

 Blomberg 2019-05-11 

 

 

 ---------------------------------------------- 

 

 

 ---------------------------------------------- 

 Sammanträdesledare 



PM betr. arbetsdagar och användande av motor- och röjsågar Blombergs Villastads 

Samfällighetsförening 

Bakgrund 

Under många år har föreningen varje höst haft arbetsdagar för att utföra röjning och städning 

på gemensamma ytor. Arbetet organiseras av styrelsen och leds sedan av respektive 

gatufogde.  

Röjsågar med skärande klinga används för att röja sly och tidigare har även fällts träd med 

motorsåg i mindre omfattning. 

Under senare tid har aktualiserats några frågeställningar om behörighet att använda sågar 

och ansvarsfrågan för styrelsen vid händelse av skada. 

Vad är reglerat och vad gäller en samfällighetsförening? 

Arbetsmiljöverkets allmänna råd och föreskrifter AFS 2012:1 reglerar frågan ur ett 

arbetsgivarperspektiv. Kortfattat kan reglerna sammanfattas enligt följande: 

Den som arbetar med en motorkedjesåg ska med godkänt resultat ha avlagt teoretiskt och 

praktiskt prov som visar att hon eller han har kunskaper som motsvarar de uppgifter som ska 

utföras. 

Den som arbetar med en röjsåg ska genomgått en utbildning för den typ av arbete som ska 

utföras och ha kunskaper för arbetet. (obs krävs ej att man ska ha avlagt prov) 

Ovanstående regler gäller när Du utför arbete för någon annan. Arbete som utförs för egen 

räkning ställer inget krav på utbildning eller godkänt prov. 

Gäller reglerna när man som delägare i samfälligheten arbetar med röjsåg på 

gemensamma ytor? 

Den tolkning som vi kommit fram till är Ja så snart arbetet sker i en organiserad form, d v s 

styrelsen bestämmer att vi ska ha arbetsdagar, anvisar områden till respektive gata och 

gatufogden fördelar (även om det sker i samråd) arbetet. 

Nej om du på eget initiativ går ut och röjer sly utan att styrelsen eller gatufogde sagt att Du 

ska göra det.  

Motorkedjesåg 

För användande av motorkedjesåg krävs att den som använder den på föreningens mark 

ska ha avlagt godkänt prov. 

För nedtagning av träd på egen tomt finns inget krav på att man har utbildning eller avlagt 

godkänt prov. 

(Förutom reglerna att använda verktyg så har föreningens styrelse särskilt reglerat vad som 

gäller för nedtagning av träd.) 

Eftersom Götene kommun äger 51 % av gemensamma ytor komplicerar det också 

ansvarsfrågan. Arbete på deras mark får endast utföras av personer som har utbildning och 

behörighet. 

Ansvarsfrågan 

Även om medlemmar som utför arbete på föreningens gemensamma mark har erforderlig 

utbildning och avlagt prov behöver frågan om styrelsens ansvar ställas. 



Är olyckan framme och Du skadar Dig själv eller någon annan är det troligt att Din egen 

försäkring först träder in. Det är sannolikt att försäkringsbolaget sedan vill utreda 

omständigheterna och se om det finns en ansvarig arbetsgivare – i det här fallet föreningens 

styrelse – som har ansvaret. Krav kan då riktas mot enskild styrelsemedlem vilket kan bli vid 

värsta scenario väldigt kostsamt. 

Kan inte styrelsen teckna en ansvarsförsäkring? 

Det är möjligt men de undersökningar vi gjort pekar på en ganska hög premie. 

Vad är lämpligt för framtiden? 

Med tanke på skärpta krav ur ett arbetsgivarperspektiv, ansvarsfrågan och även 

effektiviteten bör i fortsättningen röjning av sly och nedtagning av träd inför arbetsdagar 

utföras av entreprenör som föreningen anlitar. 

Detta kräver en större planering av styrelse om vilka områden som ska röjas och kanske 

även närvaro under den tid arbetet utförs för att få ut maximal effekt. 

Insamling av ris för eldning eller flisning bör kunna utföras av föreningens medlemmar på 

gemensam arbetsdag. Vi uppnår då syftet med den sociala kontakten och kan premiera de 

som deltar med en reducerad avgift. 

För att finansiera en entreprenör behöver ersättning för deltagande vid arbetsdag ändras.  

Sammanfattning 

• Vi föreslår att i fortsättningen anlita entreprenör för utförande av arbete med röjsågar 

och motorsågar inför arbetsdagar. 

• Insamlande av ris för eldning/flisning utförs av medlemmar vid gemensam arbetsdag 

• Beräkning av ändrad ersättning för deltagande vi arbetsdagar behöver beräknas och 

läggas fram till årsmötet. 

• Medlem som på eget initiativ vill röja sly i anslutning till sin tomt kan göra det – 

samråd ska alltid ske med närmsta grannar. 

• Nedtagning av träd på gemensam mark ska utföras av person med 

motorsågscertifikat – styrelsen ska alltid godkänna vilka träd som tas ner och samråd 

ska ske med närmsta grannar 
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Styrelsen Blombergs Villastads Samfällighetsförening 



Arbetsdag Blombergs Villastad: 

 

Det är Endast prio 1 jobb som utföres med motor eller röjsåg som vi tänkt leja för. 

Sly, buskar, träd som växer på ställen som påverkar vatten avrinningen.  Diken 

Sly, buskar, träd som växer över dagvattenledningar, brunnar och på sikt tränger in i dessa. 

Sly, buskar, träd som växer på ställen som kan påverka avloppssystemet.  

Sly, buskar, träd som förhindrar sikt och/eller bedöms vara säkerhetsrisk 

Träd och rotvältor som bedöms vara en säkerhetsrisk (lutar, hänger, ruttna)  

Extra prioritering kan göras av styrelsen ( följer skötselplanen) 

 

Arbetsdagen i  början av oktober är kvar. Lördag. 

 

Det vi gör på arbetsdagen är:   

Rensa brunnar och rörgenomgångar, samla ris, om möjligt elda, sätta upp snökäppar, rensa  i  

diken för  att säkra vattenavrinningen (kratta och plocka bort stenar),  jämna ut gropar i 

gatan med grus, leta fram avloppsbrunnar och servisventiler. 

Inget arbete med motor- eller röjsågar är tillåtet så länge arbetsdagen pågår.  

Ingen röjning utanför egen tomt eller för sjöutsikt mm som ej är nödvändigt för 

samfälligheten. Detta får göras efter arbetsdagens slut eller annan dag. 

Gatufogden säger när arbetsdagen är klar. Arbetsplikten är fortfarande 6 tim vid behov. 

Ingen annan dag tillåts 

Kostnad:  Grundavgift 500 kr (anlita entreprenör för röjning)  + 500 kr om medlem ej deltar 

på arbetsdag. 

Föreningen hyr ej in några röj- motorsågar, etc. till arbetsdagen 

För röjning på annan tid kan föreningens  röjsågar användas. Låna av varandra. 

Finns inga planer på att köpa in fler. 
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