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Stadgar för Samfälligheten Silvermossans Villaförening, Malmö 
 

§ 1 
Föreningen, vars namn är Samfälligheten Silvermossans Villaförening, har till ändamål att 
främja de intressen, som är gemensamma för föreningens medlemmar i deras egenskap av 
förvaltare till gemensamhetsanläggningen omfattande 482 Silvermossan 64, vars tomträtt är 
inskriven för föreningen och 

a) att ombesörja tillsyn och underhåll av gemensamhetsanläggningen omfattande 
gångbanor och anläggningar inom området såsom biluppställningsplatser, belysning, 
centralantennanläggning och lokaler för biltvätt. 

b) Att vid behov ombesörja snöröjning på biluppställningsplatser och gångbanor. 
c) Att efter beslut av föreningen även utöva annan verksamhet, som tillgodoser 

medlemmarnas gemensamma intressen. 
 

§ 2 
Föreningens medlemmar skall utgöras av ägarna till de fastigheter som omfattas av tomt  
nr. 1 – 63 i kvarteret 482 Silvermossan. 
Finns till fastigheten flera ägare skall dessa anses som en medlem. 
 

§ 3 
Varje medlem skall förskottsvis för varje kalenderkvartal erlägga en av föreningens stämma 
fastställd avgift till bestridande av kostnaderna för den verksamhet, som följer av 
bestämmelserna i § 1 ovan, och kostnaderna för vattenförbrukningen. 
 

§ 4 
Föreningens firma tecknas av dem styrelsen därtill utser. 
 

§ 5 
a) Föreningens styrelse, som har sitt säte i Malmö, skall bestå av fem ordinarie 

ledamöter och tre suppleanter. Styrelseledamot skall vara fastighetsägare. 
b) Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare. 
c) Ordinarie ledamöter väljs för två år. Tre ledamöter välj det ena året och tv ledamöter 

det andra året. Suppleanter väljs för ett år. 
d) Styrelsen är beslutsför då minst tre ledamöter är närvarande och om beslutet ense. 
e) Avgår under mandatperioden någon styrelsemedlem skall ofördröjligen å extra 

stämma utses ny ledamot. 
f) Styrelsen skall erhålla arvode, som bestäms på ordinarie årsstämma. 
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§ 6 

Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall årligen granskas av två revisorer. 
Revisorerna jämte två revisorsuppleanter väljs för ett år på ordinarie årsstämma. 
 

§ 7 
Föreningens verksamhetsår omfattar tiden 1.1 – 31.12. 
 

§ 8 
a) Ordinarie årsstämma hålls före februari månads utgång. Kallelse till stämman till 

medlemmarna sker skriftligen och utdelas till medlemmarna minst 14 dagar före 
stämman. 

b) Styrelsen skall med en veckas varsel sammankalla till extra föreningsstämma, när 
sådant av omständigheterna påkallas. 

c) Alla beslut avgörs genom enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den åsikt, som 
ordföranden biträder, utom vid val, då lottning fäller utslag. 

d) Varje närvarande medlem äger en röst. Frånvarande medlems rösträtt må företrädas 
genom befullmäktigat ombud. Ombudets röstetal får ej överstiga en femtedel av det 
sammanlagda röstetalet för samtliga på stämman närvarande röstberättigade 
medlemmar. 

e) Medlemmar som önskar få vist ärende behandlat på årsstämman eller allmänt 
medlemsmöte, skall anmäla ärendet till ordföranden senast 5 dagar före 
sammanträdesdagen. 

f) Vid ordinarie årsstämma skall utses en valberedning bestående av två ledamöter, 
varav en sammankallande. 

 
§ 9 

Föreningen skall så länge gemensamhetsområdet äger bestånd icke upplösas. 
 

§ 10 
a) Tillägg till och ändringar av dessa stadgar beslutas vid på varandra med tre månaders 

mellanrum hållna medlemsmöten, varav ett är årsstämman. För beslutsgiltighet 
fodras  

      ¾ majoritet av de närvarande medlemmarna. 
b) Förslag till ändring av stadgarna skall skriftligen inlämnas till styrelse och    
c) styrelsen skall vid allmänt möte, eller årsstämma, föredraga frågan för                

avgörande. 
 

§ 11 
Utöver vad ovan sagts skall gälla bestämmelserna i Lag om vissa gemensamhetsanläggningar 
av den 16 december 1966 i på föreningens tillämpliga delar. 


