
STADGAR 
För 

SÖDRA BRANDBERGENS GEMENSAMHETSANLÄGGNING 

 
§ 1. Gemensamhetsanläggningens firma och ändamål 

 

Gemensamhetsanläggningens firma är Södra Brandbergens Gemensamhetsanläggning. 

Gemensamhetsanläggningens ändamål är förvaltning, omfattande underhåll och drift av gemensamhetsanläggningen enligt laga kraft 

vunnet anläggningsbeslut av 1972 06 16, samt andra anläggningar som genom förrättning kan komma att tillföras 

gemensamhetsanläggningen. 

Anläggningen är belägen inom stadsplanen Brandbergen 4 i Haninge Kommun och finns redovisad i den till grund för 

anläggningsbeslut upprättad beskrivning med tillhörande ritningar. 

 

§ 2. Medlemskap. 

 

Anläggningen är enligt anläggningsbeslut gemensamt för fastigheterna Söderby 2:69 - 2:300 och 2:303 - 2:380,  

Haninge Kommun Stockholms län. 

Det åligger varje fastighetsägare att till styrelsen i gemensamhetsanläggningen anmäla försäljning av fastighet samt registrera ny 

ägare. De anslutna fastigheterna företräds i gemensamhetsanläggningen av sina ägare. Varje fastighet representeras av en röst, 

röstning med fullmakt må ske, varvid medlem dock endast äger rösta med fullmakt för en annan fastighetsägare. 

Rösträtt tillkommer fastighetsägare som fullgjort sin bidragsskyldighet enligt fastställd debiteringslängd. 

 

§ 3. Avgifter 

 

Ordinarie avgifter som beslutas av ordinarie stämma skall inbetalas på fastställd förfallodag. 

Underlåtenhet att betala i tid medför skyldighet att utge dröjmålsränta och inkassoersättning. 

Dröjmålsränta enligt räntelagen skall utgå från skuldens förfallodag till betalning sker enligt vid varje tillfälle gällande räntelag. 

Inkassoersättning enligt lagen om ersättning för inkassokostnader utgår för krav rörande skulden med högst det belopp som,  

vid varje tid, föreskrivs av regeringen. Extra avgift kan beslutas av stämma om så anses erforderligt för gemensamhetsanläggningens 

drift och underhåll. Förfallodag för extra avgift fastställes av stämma. Inbetalning av extra avgift sker på sätt som stadgas för 

ordinarie avgifter. 

 

§ 4. Styrelse. 

 

För gemensamhetsanläggningen skall finnas styrelse med säte i Haninge Kommun. Styrelsen består av åtta ledamöter valda för  

två år. Medlemmarna utser fyra ledamöter varje år på ordinarie stämma. Ordförande väljs särskilt, i övrigt konstituerar styrelsen sig 

själv. Avgår styrelseledamot under mandatperioden skall fyllnadsval göras vid nästa kommande ordinarie stämma. 

Valbar till styrelsen är envar bosatt och mantalsskriven inom gemensamhetsanläggningen enligt § 2, samt fullföljt sina åligganden 

enligt dessa stadgar. Firman tecknas av ordförande och kassör i förening. Vid förfall kan ordförande eller kassör teckna firma i 

förening med annan av styrelsen utsedd styrelseledamot. 

Styrelsen skall till Länsstyrelsen anmäla särskilt utsedda firmatecknare och återkallelse av bemyndigande att teckna firma. 

 

§ 5. Styrelsens uppgifter. 

 

Mom 1.  Styrelsen skall ombesörja och övervaka skötseln av gemensamma anläggningar samt inför domstolar och myndigheter 

företräda gemensamhetsanläggningen. 

Mom 2.  Styrelsen tillser att betryggande försäkring finns för gemensamhetsanläggningens egendom, kassaförvaltning och ansvar. 

Mom 3.  Kontanta tillgångar placeras i bank, eller på sätt som beslutas vid ordinarie stämma. 

Mom 4.  För skötsel och underhåll av anläggningen infordrar styrelsen anbud från entreprenörer, samt upprättat kontrakt eller 

offert med entreprenören. 

  Vid tecknande av kontrakt eller offert gäller vad som stadgas i § 4 firmatecknare dessa stadgar. 

 

§ 6. Medlemsförteckning. 

 

Styrelsen skall föra förteckning över medlemmarna. Vid delat ägande av fastighet skall förteckningen upptaga samtliga ägare. 

Förteckningen skall innefatta namnuppgifter och adress. 
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§  7. Styrelsens sammanträden. 

 

Mom. 1.  Styrelsen skall hålla regelbundna sammanträden. 

Mom. 2.  Styrelsen är beslutsför med minst fem ledamöter närvarande. För styrelsebesluts giltighet erfordras att mer än hälften av 

styrelsen ledamöter är om beslutet ense. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordförande. 

Mom. 3.  Ledamot som är närvarande vid styrelsesammanträdet anses deltaga i styrelsens beslut om ledamoten inte anmäler 

reservation mot detsamma. 

Mom. 4.  Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll över dess beslut. 

Mom. 5.  Styrelsen fasställer på första sammanträdet efter ordinarie stämma verksamhetsplan och sammanträdesdagar för tiden till 

och med nästkommande ordinarie stämma. Konstituering av styrelsen skall göras på första styrelsesammanträdet efter 

ordinarie stämma. 

Mom. 6.  Styrelsens ledamöter skall erhålla kallelse och föredragningslista minst tre dagar före sammanträdet. 

Mom. 7.  Styrelsen anses behörigen utlyst då sammanträdesdagarna för det kommande året fastställts och ledamöterna erhållit 

utskrift av dessa. 

 

§ 8.  Redovisning av verksamhet. 

 

Mom. 1.  Räkenskapsår och verksamhetsår skall vara kalenderår. 

Mom. 2.  Styrelsen skall i sin förvaltning iakttaga god redovisningssed. 

Mom. 3.  Styrelsen upprättar årligen balans- och resultaträkning samt överlämnar dessa jämte protokoll och räkenskaper till 

revisorerna för granskning senast den 15 januari påföljande år.  

Mom. 4.  Styrelsen skall vid ordinarie stämma avgiva styrelseberättelse för det gångna verksamhetsåret. 

Mom. 5.  Styrelsen skall till ordinarie stämma framlägga förslag till program för anläggnings- och underhållsåtgärder för 

kommande verksamhetsår. 

Mom. 6.  Styrelsen skall till ordinarie stämma framlägga förslag till budget samt debiteringslängd. 

 

§ 9.  Revision. 

 

Mom. 1.  För granskning av styrelsens verksamhet och räkenskaper skall medlemmarna på ordinarie stämma utse två revisorer och 

en suppleant. 

Mom. 2.  Revisorerna utses för ett år. 

Mom. 3.  Revisorerna skall senast fem veckor före ordinarie stämma avlämna revisionsberättelse till styrelsen. 

Mom. 4.  Envar av revisorerna äger, när helst denne därom gör framställning, taga del av räkenskapsböcker, protokoll och övriga 

till gemensamhetsanläggningens verksamhet hörande handlingar. 

 

§ 10.  Valberedning. 

 

Mom. 1.  För gemensamhetsanläggningen skall finnas valberedning bestående av minst två och högst fyra ledamöter varav  en 

sammankallande. Valberedningen utses på ordinarie stämma för ett år.  

  Valberedningen skall lämna förslag till nya styrelseledamöter, revisorer och ordförande för stämman. 

Mom. 2.  Valberedningens förslag skall senast fem veckor före ordinarie stämma avlämnas till styrelsen. 

 

§ 11.  Ordinarie stämma. 

 

Mom. 1.  Ordinarie stämma hålles senast den 15 mars. 

Mom. 2.  Motioner och förslag som medlemmar vill ha behandlat på stämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 2 januari. 

Mom. 3.  Kallelse skall vara fastighetsägare tillhanda senast två veckor före stämman. 

Till kallelsen skall bifogas styrelsens verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, revisorernas berättelse, 

valberedningens förslag, budgetförslag med debiteringslängd samt motioner med styrelsens yttrande. 

Mom. 4.  Dagordning vid ordinarie stämma. 

1. Stämmans öppnande 

2. Fastställande av dagordning för stämman. 

3. Val av ordförande för stämman. 

4. Val av protokollförare för stämman. 

5. Val av två justerare, tillika rösträknare. 

6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst. 

7. Fastställande av röstlängd. 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse. 

9. Revisorernas berättelse. 

10. Fastställande av balans- och resultaträkning. 
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11. Ansvarsfrihet för styrelsen. 

12. Ersättning åt styrelse. 

13. Val av ordförande. 

14. Val av övriga styrelseledamöter. 

15. Val av revisorer och suppleant. 

16. Val av valberedning. 

17. Motioner. 

18. Fasställande av budgetförslag med debiteringslängd. 

19. Övriga ärenden. 

20. Stämmans avslutande. 

 

Mom. 5. Därutöver behandlas på stämman de frågor som styrelsen eller medlemmar väcker. Beslut får dock inte fattas i frågor 

som inte angivits i kallelsen, eller som inte skall behandlas vid stämman enligt dessa stadgar, såvida inte samtliga 

röstberättigade närvarar vid stämman och godkänner att så sker. Dylika frågor bordläggs till nästa stämma. 

 

§ 12. Extra stämma. 

 

Mom. 1. Styrelsen eller ordförande äger rätt att kalla medlemmarna till extra stämma då så anses erforderligt. 

Mom. 2. Medlemmarna skall jämväl kallas till extra stämma då minst 1/5 av medlemmarna anses det erforderligt. 

Mom. 3. Kallelse till extra stämma skall vara fastighetsägarna tillhanda senast sju dagar före stämman. 

 

Mom. 4. Dagordning vid extra stämma. 

1. Stämmans öppnande. 

2. Fastställande av dagordningen för stämman. 

3. Val av ordförande för stämman. 

4. Val av protokollförare för stämman. 

5. Val av två justerare, tillika rösträknare. 

6. Fråga om stämman blivit behörigt utlyst. 

7. Fastställande av röstlängd.  

8. Motioner. 

9. Övriga ärenden. 

10. Stämmans avlutande. 

 

Mom. 5. För besluts giltighets vid extra stämma gäller vad som stadgas i § 11 dessa stadgar för ordinarie stämma. 

 

§ 13. Ändring av stadgarna. 

 

Ändring av dessa stadgar skall för att bli gällande antagas av två på varandra följande stämmor, varav minst en ordinarie. 

 

Stadgarna antagna vid ordinarie stämma 5/3 1984 

 

Arno Elmberg Barbro Edlund 

Stämmoordförande  stämmosekreteraren 

 

Stadgarna antagna vid extra stämma 19/3 1984 

 

Harald Ljung Barbro Edlund 

Stämmoordförande Stämmosekreterare 

 

 

 

 


