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Motion ang ga:2 (vatten) och ga:3 (avlopp) makarna Olldén. Styrelsens yttrande. 

 

Styrelsen antecknar först följande från protokollet fört vid den extra stämman 2017. Vid stäm-

man fanns om olika förslag om framtida vattenförsörjning och avlopp för Utterviks samfällig-

hetsförening. 

 

Dessa var att fortsätta i  

1) egen regi, lägsta kostnad 

 2) anslutning till kommunalt vatten, högre belopp och 

 3)anslutning till kommunalt vatten och avlopp, högsta belopp. 

 

Vid omröstningen på stämman röstade motionären på alternativ 3). 

 

Ägarna till fastigheten Uttervik 5:38 reserverade sig mot stämmans beslut och förordade alter-

nativ 3). 

 

Motionären föreslår: 

 

ATT Stämman ska besluta att  
- Verkställa beslutet på extrastämma 2017 om extra utdebitering  
 
Vi föreslår att stämman beslutar enligt förslaget. 

 

Styrelsens yttrande och förslag till beslut. 

 

Styrelsens förslag till den extra stämman 2017 var ett förslag om hur extra kostnader kan fi-

nansieras genom en extra debitering. I klartext beslutade stämman att man inte hade några 

invändningar mot en extra debitering. Men, och det är viktigt att påpeka, stämman beslutade 

inte om en extra debitering. 

 

Ett beslut av en samfällighetsförening ska ha stöd i den lagstiftning som gäller för samfällig-

heter. Kravet på lagstöd följer av att en samfällighetsförening är ett i grunden demokratiskt 

organ vars verksamhet regleras i lag. Med anledning av denna motions förslag till beslut finner 

styrelsen att det finns anledning att upplysa medlemmarna om de lagliga möjligheterna att 

bifalla förslaget till beslut. 

 

Enligt lag om förvaltning av samfälligheter § 41 första stycket: ”Innan uttaxering sker, skall sty-

relsen upprätta utgifts- och inkomststat för föreningen. Staten förelägges föreningsstämman 

för godkännande.”. 

 

Samma lag § 42 första stycket: ”Om ej annat föreskrives i stadgarna, uttaxeras medlemmarnas 

bidrag genom att styrelsen upprättar och på föreningsstämma framlägger debiteringslängd.”. 

Mot bakgrund av denna redovisning av de rättsliga förutsättningarna för beslut enligt försla-

get i motionen kan inte stämman lagligen besluta enligt motionärernas förslag. 
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Att motionen avslås eftersom extrastämman 2017 inte fattade något beslut om extradebite-

ring, samt att det saknas lagligt stöd för förslaget. 
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