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Stadgar för samfiUlghetsförenlng, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av 
samfilllgheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla I den mån Inte an
nat framgår av dessa stadgar. 

Föreningens firma Ar 

-----······················································---··················································· 

FiskE:.!fck_ans ___ ··················-- .......••••••••..... samfällighetsförenlng. 

Föreningen förvaltar 

den anläggningssamfällighe�, .. 
san. blivit inrättaa .. ��············--

.J!!� .. �! .. ��� .. ��. meddelat anlägg�!�!:'.J?eslut med d:.!�.���······

.... fasti���.��!:� .. ��!1 2 - 52 i Bot�!_��-�armun, dnr �?.-�.182-83-2 • 

...._ __ -----·················-···········----

····················---······-·························-------·-------

SamfälllghetenEerne} skall förvaltas I enlighet med vad som vid bildandet bestämts om 
dess felereeJ ändamål • 

·····················------····································································· 

§ 4 MEDLEM Medlem I föreningen· är ägare till fastighet eller därmed Jämställd egendom, som har 
del I samfällighet upptagen under § 2. 

§ s STYRELSE För föreningen skall finnas en styrelse med säte I 
elte, sammansättning

§6 STYRELSE

i $ta�tb 
� • ,,.,..'Jib-04-lt· 

§ ne 1t8' .01.01.1 @1:
� § 7 STYRELSE 

kallelse till 
sammanträde, 
töredragnlngsllsta 

Botkyrka k�1un. 

Styrelsen skall bestå av minst 

.?. .. � ............ och högst

·-------- ···························-·········---

-8-6 - �3 
-

___ ledamoter och ...................•.•• suppleanter. 

Styrelsen uts-es_v.id -��di'narie föreningsstämma för t-vå verksamhetsår. 
Halva styrelsen väljs varje år. Stämman utser ordförande bland 
styrelsens ledamöter. övriga befattningar utser styrelsen inom sig. 

Kallelse till �tyrelsesammanträde, vilken s!(all Innehålla uppgift om förekommande 
ärenden skall tillställas ledamöterna minst 10 dagar före sammanträdet. Supp
leanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och före
kommande ärenden. Ledamot. som är förhindrad att närvara, skall genast meddela 
detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamotens ställe. 
Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid samrrianträdet 
men har ej rösträtt. 












