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2021-11-14 

JORDÖ-ALMÖ     

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

    

Information till medlemmarna (sparas!) 
 

Styrelsen vill med detta utskick informera om vad styrelsens uppgift är och samt 

vilket ansvar varje medlem har.  

Styrelsens ansvar 

 Styrelsen ansvarar solidariskt och i vissa fall personligen för den löpande 

förvaltningen av vägföreningen enligt följande:  

• Handhar föreningens angelägenheter i överensstämmelse med lag om 

förvaltning av samfälligheter, stadgarna och föreningsstämmobeslut, i 

den mån beslut ej strider mot lag om förvaltning av samfälligheter eller 

annan författning eller mot stadgarna. 

• Att utse firmatecknare. 

• Tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och enskild medlems 

intresse i skälig omfattning. 

• Företräda vägföreningen i förhållande till tredje man. 

• Kalla till föreningsstämma 

• Förbereda ärenden som skall behandlas på föreningsstämman. 

• Verkställa de beslut som tagits på föreningsstämman om de ej strider 

mot tillämpliga författningar. 

• Att upprätta debiteringslängd och framlägga den på föreningsstämman, 

samt verkställa utdebitering hos medlemmarna. 

• Utan dröjsmål hos medlemmarna göra extra utdebitering när de 

ekonomiska medlen inte täcker kostnaderna. 

• Hos kronofogdemyndigheten begära utmätning av medlemsavgift som 

förfallit till betalning.  

Medlemmarnas ansvar 

• Att utfärda en skriftlig fullmakt till den som skall företräda medlem 

på föreningsstämman. 

• Att betala avgiften enligt utdebiteringslängden och beslut på 

föreningsstämman. 

• Att efterfölja de beslut som tas på föreningsstämman och som berör 

medlemmar. 

• Att anmäla ändrade förhållanden på fastigheten, såsom ändrat 

nyttjande (t.ex. fritidsbostad vs permanentbostad) eller ändrade 

ägarförhållanden. 

• Att informera om ändrad folkbokföringsadress samt e-postadress. 
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• Att anmäla till styrelsen om man avser att tillfälligt använda sig av 

vägen i väsentligt större omfattning än vad som svarar mot 

fastigheten andelstal (t ex tunga transporter vid byggnationer). Enligt 

Anläggningslagen § 48 a är fastighetsägaren då skyldig att ersätta 

vägföreningen för de merkostnader som uppkommer till följd av den 

ändrade användningen.  

• Att klippa buskar och häckar intill vägen och inte ha något på 

tomten, som skymmer sikten vid utfarter och i vägkorsningar. 

• Att inte släppa ut vatten från tomt på vägbanan. 

• Att inte placera lösa föremål, såsom soptunnor, cyklar, släp eller 

annat på eller intill vägbanan. Föreningen har rätt att disponera två 

meter från vägbanan (dock ej tomt) för slåtter, diken samt sikt- och 

slyröjning. 

• Att hålla den rekommenderade hastigheten 30 km/timmen samt att 

iaktta försiktighet vid möten. Använd mötesplatserna! 

Kontakt via e-post: jordo-almosamfallighetsforening@jordo.se 

Om du får detta utskick per brev, så har vi inte tillgång till din e-

postadress. Vi är tacksamma, om du vill fylla i bifogade blankett och lämna 

den till föreningen.  

Styrelsen 
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