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Sjöbodsavtal  
 

1 Parter 

Detta avtal träffas mellan Långestrands samfällighetsförening nedan kallad ”föreningen”, och 

>fastighetshetsägarens namn< som andelsägare i sjöbod >nummer< och som ägare av fastighet 

Öddö >fastighetsbeteckning<, nedan kallad andelsägaren. 

2 Syfte 

Syftet med avtalet är att reglera förhållandet mellan föreningen och andelsägaren vad avser 

underhållet av sjöbodarna.  

3 Bakgrund 

På årsmötet 2013 fick föreningen i uppdrag inhämta förslag till grundförstärkning av sjöbodarna.  

När föreningen presenterade byggföretagets anbud visade det sig att ingen enighet kunde nås 

angående realisering av förslaget. På årsmötet 2014 diskuterades olika förslag till att tydliggöra 

ansvarsfrågan mellan föreningen och andelsägaren. Årsmötet beslöt att ett sjöbodsavtal skall tas 

fram som reglerar ansvarsförhållandet mellan föreningen och andelsägaren.  

4 Föreningens åtagande och ansvar  

Föreningen äger och förvaltar den mark som de sju sjöbodarna är placerade på. Föreningen äger 

och förvaltar också det trädäck som finns mellan sjöbodarna.  Föreningen upplåter utan avgift 

marken för sjöbodarna till andelsägaren. Föreningen ansvarar för att tillhandahålla allmänna 

riktlinjer för sjöbodarnas underhåll. Syftet med dessa riktlinjer är att behålla den enhetliga 

utformningen av sjöbodarna samt att underhållet sker på ett fackmannamässigt sätt. Föreningen 

åtar sig att hålla ett register över andelsägare och sjöbodarnas kontaktpersoner. Föreningen har 

också åtagit sig att administrativt hantera el- och försäkringsavgifter för sjöbodarna.  

5 Andelsägarens åtagande och ansvar  

Sjöbodarna ägs till fullo av andelssägarna. Andelsägaren inom varje sjöbod har ett kollektivt 

ansvar för underhållet av sjöboden.  Andelsägaren åtar sig att utföra underhållet på ett 

fackmannamässigt sätt i syfte att undvika risken för person- och/eller skada på annan sjöbod. 

Andelsägaren åtar sig att följa föreningens allmänna riktlinjer för underhållet. Dessa riktlinjer 

framgår av bifogade bilaga 1, och är en del av detta avtal. Riktlinjerna kan ändras av styrelsen vid 

behov.  Andelsägaren åtar sig att, i samverka med övriga andelsägare i sjöboden, utse en 

kontaktperson som är sjöbodens företrädare gentemot föreningen. 

5 Kontaktperson 

Den kontaktpersonen som andelsägarna för sjöboden utsett företräder sjöboden i avtals- och 

ekonomiska frågor gentemot föreningen. Kontaktpersonen ansvar för att underhållsarbetet 
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genomförs på ett fackmannamässigt sätt samt att det följer de allmänna riktlinjer som föreningen 

tillhandahåller.  

6 Avtalets giltighet 

Avtalet gäller tills vidare och så länge som andelsägaren kvarstår som ägare av en sjöbodsandel.  

Avtalet kan inte sägas upp av någondera parten. 

7 Överlåtelse av sjöbodsandel 

Sjöbodsandel får endast överlåtas till annan befintlig ägare av fastighet i föreningen eller till ny 

ägare i samband med överlåtelse av fastigheten. När överlåtelse skett överförs sjöbodsavtalet 

automatiskt till den nya fastighetsägaren med de rättigheter och skyldigheter, som följer av 

sjöbodsavtalet.  Föreningen skall informeras om att en överlåtelse skett i syfte att sjöbodsavtalet 

kan överföras till den nya andelsägaren. 

8 Ändringar 

Ändringar av och tillägg till detta avtal fastställas av föreningens årsmöte. 

 

 

Öddö den 1 december 2014 

 

För Långestrands samfällighetsförening  För andelsägaren 

 

 

…………………………………………….  ………………………………………… 

Lennart Olausson (ordförande)    Underskrift 

 

       ………………………………………… 

       Namnförtydligande 
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          Bilaga 1 

 

Allmänna riktlinjer för underhållet 
Syftet med underhållet av sjöbodarna är  

 att upprätthålla funktionaliteten och användbarheten 

 att förhindra person- och/eller materialskador  

 att behålla det ekonomiska värdet på sjöbodarna  

 att behålla den ursprungliga idén med en enhetlig placering, utformning och färgsättning. 
 

Tak 

Taket utgörs av svart korrugerad plåt. Takrännor är monterade i nedersta delen av taket. 

 

Väggar 

Väggar utgörs av stående lockpanel. På nedersta delen skall finnas en täckplåt som regnskydd. 

Väggarna målas med röd färg. 

 

Dörr 

Dörr skall vara monterad på korväggen mot det gemensamma trädäcket. Tröskeln skall vara 

monterad högre än trädäcket.  Dörren målas i svart. 

 

Grund 

Grundpelare skall finnas vid varje hörn av sjöboden. Ytterligare en grundpelare placeras mellan 

hörnen på långsidorna, d.v.s. sex grundpelare per sjöbod. 
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Montering av grundpelarna sker enligt följande. 

 

 
 

Placering 

Sjöbodarna skall vara placerade med 90 % vinkel ca 5 cm från trädäcket. Mellan varje bod skall 

det finnas fritt utrymme för passage samt för snö att rasa ner från taket. 

 

El 

Sjöbodarna är anslutna till en gemensam elcentral. Föreningen står som ägare av 
abonnemanget och är därigenom ansvarig för anläggningen. Förändringar i sjöbodens 
grundinstallation, d.v.s. kabel från mätarskåp, kablage i sjöboden, lampa och strömbrytare, får 
endast utföras av behörig elektriker.  
 

 

 


