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Justering av stadgar
Med anledning av installationen av vägbom bör vi justera föreningens stadgar.
Nedanstående förslag till förändringar antogs av årsmötet 2017. Enligt stadgarna paragraf 19
gäller ”Beslut är giltigt, om det har fattats på två av varandra följande stämmor, med minst
två tredjedelar (2/3) av de angivna rösterna”.
Vid årsmötet 2017 beslutade stämman att:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paragraf 2, Nuvarande lydelse
§2 SAMFÄLLIGHETER
Föreningen förvaltar:
• vägar och allmänplatsmark inom planområdena med tillhörande avlopps- och
dräneringssystem för ytvatten (gemensamhetsanläggningen Strömstad Öddö ga:4)
• vattentäkt och pumpanläggning på Öddö 2:37, tryckstegringsstation på Öddö 2:184
samt tillhörande försörjningsledningar fram till resp. fastighetsgräns (ga17)
• hamnområde med brygganläggning (ga17).
Som frivilligt åtagande må föreningen administrera avgifter för drift och underhåll av
sjöbodar och system för BDT-avlopp.
Paragraf 2, Föreslagen lydelse
§2 SAMFÄLLIGHETER
Föreningen förvaltar:
• vägar och allmänplatsmark inom planområdena med tillhörande avlopps- och
dräneringssystem för ytvatten (gemensamhetsanläggningen Strömstad Öddö ga:4)
• vattentäkt och pumpanläggning på Öddö 2:37, tryckstegringsstation på Öddö 2:184
samt tillhörande försörjningsledningar fram till resp. fastighetsgräns (ga17)
• hamnområde med brygganläggning (ga17).
Som frivilligt åtagande må föreningen administrera avgifter för drift och underhåll av
sjöbodar och system för BDT-avlopp samt sköta administrationen av vägbommen på
Keviksvägen.
Paragraf 3, Nuvarande lydelse
§3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN
Samfälligheterna skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om deras
ändamål. Årsavgifterna till föreningen skall grundas på andelstal som bestämts vid
förrättningen för respektive gemensamhetsanläggning. Redovisning av föreningens
räkenskaper skall delas upp på följande verksamhetsområden:
vägar, vattenanläggning, bryggor, sjöbodar och administration. Fördelning av
medlemmarnas årsavgifter på de olika verksamhetsområdena skall framgå av
debiteringslängd som delges medlemmarna före årsstämman.
Paragraf 3, Föreslagen lydelse
§3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN
Samfälligheterna skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om deras
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ändamål. Årsavgifterna till föreningen skall grundas på andelstal som bestämts vid
förrättningen för respektive gemensamhetsanläggning. Redovisning av föreningens
räkenskaper skall delas upp på följande verksamhetsområden:
vägar, vattenanläggning, bryggor, sjöbodar, administration samt som frivilligt
verksamhetsområde sjöbodar system för BDT-avlopp och vägbom. Fördelning av
medlemmarnas årsavgifter på de olika verksamhetsområdena skall framgå av
debiteringslängd som delges medlemmarna före årsstämman.

