STADGAR
för Hindås – Jämnakulla vägsamfällighet
uti Björketorps socken och kommun, Älvsborgs län.

I Vägsamfällighetens uppgift
§1
Vägsamfälligheten har tillkommit genom en den 15 april 1970 avslutad förrättning enligt
lagen den 3 september 1939 om enskilda vägar, beträffande vägen Hindås – Jämnakulla i
Björketorps socken och har till ändamål att handha den gemensamma väghållningen och
därmed förenade angelägenheter beträffande sagda enskilda väg som ankommer på
vägsamfälligheten.
II Medlemskap
§2
Medlem av vägsamfälligheten är varje ägare till egendom som ålagds skyldighet att deltaga i
den gemensamma väghållningen; dock att, där jämlikt 5 § lagen om enskilda vägar innehavaren
av egendom har att svara för fullgörande av fastighetens väghållningsskyldighet, innehavaren i
ägarens ställe är medlem av samfälligheten.
III Vägsamfällighetens styrelse
§3
Ombesörjandet av den gemensamma väghållningen och förvaltningen i övrigt av
vägsamfällighetens angelägenheter omhänderhas av en styrelse bestående av 3 ledamöter som
jämte 3 suppleanter utses på ordinarie sammanträde för en tid av två år. Första gången
styrelseval äger rumskall dock 1 styrelseledamot och 1 suppleant efter därom mellan de valda
värkställd lottning anses valda för allenast ett år.
Valbar är i riket bosatt person. Avgående styrelseledamot eller suppleant kan återväljas.
Styrelsen skall ha sitt säte i den ort där vägen eller större delen därav är belägen.
Anmälan om val av styrelse eller ändring i dess sammansättning skall ofördröjligen göras
hos länsstyrelsen.
§4
Mom. 1. Styrelsen utser inom sig ordförande och konstituerar sig själv.
Mom. 2. För att styrelsen skall vara beslutför erfordras att dess ordinarie ledamöter
behörigen kallas till sammanträdet samt att envar av ledamöterna eller suppleant för honom är
närvarande. För beslut erfordras minst 2 är ense om densamma.
Kallelse till styrelsesammanträde, vilket skall innehålla uppgifter om förekommande
ärenden, skall av ordförande utfärdas minst 7 dagar före sammanträdet. Ledamot som är
förhindrad att närvara har att ofördröjligen befordra kallelsen vidare till suppleant.
Utan hinder av vad sålunda stadgads om kallelse skall styrelsesammanträde anses
behörigen utlyst om samtliga ledamöter tillstädeskommit till sammanträde.
Mom.3. Vid styrelsens sammanträde skall föras protokoll. För styrelses beslut om åtgärder
svarar de som i beslutet deltagit en för alla och alla för en. Ledamot eller suppleant som närvarat
vid sammanträde anses ha deltagit i där fattade beslut, om han inte vid sammanträdet till
protokollet anmält reservation mot beslutet.

Mom.4 . Styrelsen har att föra noggrann matrikel över medlemmarna samt att till det
årligen återkommande ordinarie sammanträdet med samfälligheten avge styrelseberättelse för
det gångna verksamhetsåret, uppgöra förslag till vägarbeten som skall utföras under följande år
samt förslag till utgifts- och inkomststal och till debiteringslängd utvisande det belopp som skall
uttaxeras och vad därav belöper på varje medlem enligt de vid vägförrättningen bestämda
grunderna. Bidragen uppbäres av styrelsen och skall, där ordinarie sammanträde icke
annorlunda bestämmer, erläggas före april månads utgång på tid och plats som styrelsen
anvisar. Därefter skall styrelsen upprätta restlängd och omedelbart föranstalta om indrivning av
resterande bidrag jämte indrivningskostnad.
Mom.5. Styrelsen skall i god tid förbereda de ärenden som skall förekomma vid
sammanträde med samfälligheten. Styrelseberättelsen och övriga handlingar i förekommande
ärenden skall minst åtta dagar före sammanträdet hållas tillgängliga på plats, som anges i
kallelse till sammanträdet.
Mom.6. Styrelsen må ej upptaga lån på annat sätt än i överensstämmelse med beslut som
rörande lånet och lånevillkoren meddelats på sammanträde med samfälligheten eller på andra
villkor än att lånet , om detsamma ej skall infrias inom ett år, skall återbetalas genom årlig
amortering efter viss plan. Ej heller må styrelsen ikläda vägsamfälligheten gäld för vars
betalning sådan egendom som i 60 § tredje stycket lagen om enskilda vägar omförmäles jämte
annan har att svara om ej i nämnda lagrum angivna villkor är uppfyllda.
Mom.7. Styrelsen skall tillse att under dess förvaltning stående egendom är försäkrad till
betryggande belopp. Kontanta tillgångar skall, i den mån de inte omedelbart skall i anspråk för
utbetalningar, insättas på bank som blivit godkänd på ordinarie sammanträde med
samfälligheten.
Mom.8. Det åligger styrelsen att över sin förvaltning föra noggranna räkenskaper som skall
avslutas per den 31 december årligen. Räkenskaperna skall hållas till revisorernas förfogande
senast en månad därefter.
IV Vägsamfällighetens sammanträde
§5
Mom. 1. De väghållningsskyldigas rätt att besluta i vägsamfällighetens angelägenheter
utövas på sammanträde med samfälligheten. Ordinarie sammanträde skall hållas årligen under
mars månad på dag och lokal inom Björketorps kommun som styrelsen bestämmer. Extra
sammanträde skall utlysas då styrelsen eller revisorerna därtill finner anledning ävensom då
minst en femtedel av samfällighetens röstberättigande medlemmar i framställning till styrelsen
sådant påkallar.
Underlåter styrelsen för vägsamfälligheten att i föreskriven ordning kalla de
väghållningsskyldiga till ordinarie sammanträde, eller har styrelsen ej senast två veckor efter
påfordran som i första stycket sägs utlyst extra sammanträde att hållas så snart det med
iakttagande av föreskriven kallelsetid kan ske, eller finner ej behörigen utsedd styrelse, då skall
kallelse som utfärdas av minst en femtedel av de väghållningsskyldiga äga samma giltighet som
kallelse av styrelsen.
Mom. 2. Vid sammanträde äger envar medlem i samfälligheten rösträtt efter det andelstal
som är bestämmande för egendomens delaktighet i väghållningsskyldigheten. Medlem som inte
betalat förfallet bidrag är förlustig sin rösträtt intill dess betalningen fullgörs. Ej må någon utöva
rösträtt för mer an en tiondel av medlemmarnas sammanlagda på sammanträdet företrädda
andelstal. Ej heller må någon själv eller genom ombud eller såsom ombud för annan deltaga i
behandlingen av fråga rörande avtal mellan honom och samfälligheten eller angående avtal
mellan denna och tredje man, där han i frågan äger ett väsentligt intresse som kan vara
stridande mot samfällighetens. Vad sålunda stadgats skall äga motsvarande tillämpning
beträffande rättegång eller annan talan mot honom eller tredje man.
Vid avgörande av fråga som rör uteslutande sådan del av väghållningen däri allenast vissa
av de väghållningsskyldiga är pliktiga att taga del har endast dessa rösträtt.

Mom. 3. För beslut vid sammanträde erfordras enkel pluralitet i röstetal beräknat på ovan
angivet sätt. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning; i andra frågor gäller den mening som
biträds av de flesta röstande eller, om även antalet röstande är lika, av ordförande vid
sammanträdet.
Mom. 4. Alla val sker med slutna sedlar. Vid röstsedelns avgivande antecknar ordföranden
på densamma det röstetal för vilket det gäller.
Sammanträdet kan dock genom enhälligt beslut bestämma annan ordning för val.
§6
Kallelse till sammanträde med vägsamfälligheten skall ske minst åtta dagar i förväg
skriftligen med allmänna posten.
Andra förekommande meddelanden bringas genom styrelsens försorg till medlemmarnas
kännedom på samma sätt.
§7
Vid ordinarie sammanträde skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande för sammanträdet.
2. Val av justeringsmän.
3. Styrelseberättelse för det gångna verksamhetsåret.
4. Revisionsberättelsen jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
5. Behandling av inkomna ärenden och motioner.
6. Granskning av styrelsens förslag till vägarbeten som skall utföras eller påbörjas under
arbetsåret.
7. Granskning av styrelsens förslag till utgifts- och inkomststal och till debiteringslängd.
8. Beslut om arvoden till nästkommande års styrelse och revisorer.
9. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
10. Val av revisorer och suppleanter.
11. Bestämmande av sättet för kungörande av verkställd protokolljustering.
12. Vad styrelsen eljest vill hänskjuta till sammanträdet.
§8
Motioner skall för att kunna upptagas till behandling vid ordinarie sammanträde vara
styrelsen tillhanda senast fjorton dagar före sammanträdet. På yrkande av medlemmar med ett
sammanlagt röstetal som överstiger hälften av samfällighetens hela röstetal må dock även
senare väckt fråga upptagas till behandling vid sammanträdet.
§9
Genom styrelsens försorg skall vid sammanträdet föras protokoll.
Justering av protokollet skall verkställas senast en vecka efter sammanträdet på tid och
plats som ordföranden bestämmer och vid sammanträde tillkännager. Därvid underskrivs
protokollet, med anteckning om justeringen, av ordföranden och justeringsmännen, varefter
kungörande därom sker på sätt som vid ordinarie sammanträde bestämts.
Protokollet skall senast fjorton dagar efter sammanträdet vara för de väghållningsskyldiga
tillgängligt.
V Revision
§ 10
Mom. 1. För granskning av styrelsens åtgärder och räkenskaperna skall på ordinarie
sammanträde utses revisorer jämte suppleanter för dessa. Första gången val äger rum väljs två

revisorer med två suppleanter av vilka en revisor och en suppleant efter därom verkställd
lottning anses valda för ett år, de övriga för två år; därefter väljs årligen en revisor och en
suppleant för två år.
Avgående revisor eller suppleant kan omväljas.
Mom. 2. Revision skall vara verkställd senast tre veckor före ordinarie sammanträde.
Mom. 3. Revisionsberättelse skall under minst åtta dagar före det ordinarie sammanträdet
hållas tillgängligt för medlemmarna. I kallelse till det ordinarie sammanträdet skall anges den
plats där revisionsberättelsen hålls tillgänglig.
VI Ändring av stadgarna
§ 11
Ändring av dessa stadgar skall för att bliva gällande antagas av två på varandra följande
sammanträden, varav minst ett ordinarie, samt därefter fastställas av länsstyrelsen i Älvsborgs
län.
____________________

Att föreslående stadgar antagits vid sammanträde med vägsamfälligheten den 15 april 1970
betygar på tjänstens vägnar: Förrättningsman Gustav Strömbom.

