
Mom 4. 

Styrelsen har att föra noggrann matrikel över medlemmarna samt att 

till det årligen återkommande ordinarie sammanträdet med samfälligheten 

avgiva styrelseberättelse för det gångna verksamhetsåret, uppgöra 

förslag till vägarbeten, som skola utföras under följande år., ävensom   

förslag till utgifts-och inkomststat och till debiteringslängd, utvisande det 

belopp, som skall uttaxeras, och vad därav belöper på varje medlem enligt 

de vid vägförrättningen bestämda grunderna. Bidragen uppbäres av styrelsen  

och skola, där ordinarie sammanträde icke annorlunda bestämmer erläggas 

före september månads utgång å tid och plats, som styrelsen anvisar. Därefter 

skall styrelsen upprätta restlängd och omedelbart föranstalta om indrivning 

av resterande bidrag jämte indrivningskostnad. 

 

Mom 5 

Styrelsen skall i god tid förbereda de ärenden, som skola förekomma vid sammanträde 

med samfälligheten. Styrelseberättelsen och övriga handlingar i förekommande ärenden 

skola minst åtta dagar före sammanträdet hållas tillgängliga å plats, som angives i 

kallelse till sammanträdet. 

 

Mom 6 

 

Styrelsen må ej upptaga lån annorledes än i överensstämmelse med beslut, som  

rörande lånet och lånevillkoren meddelats å sammanträde med samfälligheten, eller  

andra villkor än att lånet, därest detsamma ej skall infrias inom ett år, skall återgäldas 

genom årlig amortering efter viss plan. Ej heller må styrelsen ikläda vägsamfälligheten 

gäld, för vars betalning sådan egendom, som i 60 § tredje stycket lagen om 

enskilda vägar omförmäles, jämte annan har att svara, därest ej i nämnda lagrum angivna 

villkor äro uppfyllda.   

 

Mom 7 

Styrelsen skall tillse att under dess förvaltning gällande egendom är till betryggande 

belopp försäkrad. Kontanta tillgångar skola, i den mån de icke omedelbart skola tagas i 

anspråk för utbetalningar, insättas å bank, som blivit godkänd å ordinarie sammanträde 

med samfälligheten. 

 

Mom 8 

Det åligger styrelsen att över sin förvaltning föra noggranna räkenskaper, som skola 

avslutas per den 31 december årligen. Räkenskaperna skola hållas till revisorernas  

förfogande senast en månad därefter. 

 

§ 5 

 

Mom 1 

De väghållningsskyldigas rätt att besluta i vägsamfällighetens angelägenheter utövas å sammanträde 

med samfälligheten. Ordinarie sammanträde skall årligen hållas under juli 

månad å dag och lokal inom Djurö kommun, som styrelsen bestämmer. Extra sammanträde 

skall utlysas då styrelsen och revisorerna därtill finna anledning, ävensom då minst en femtedel 

av samfällighetens röstberättigade medlemmar i framställning till styrelsen sådant påkalla. 

 

 

Underlåter styrelsen för vägsamfälligheten att i föreskriven ordning kalla de väghållningsskyldiga till 

ordinarie sammanträde, eller har styrelsen ej senast två veckor efter påfordran, som i första stycket 

sägs, utlyst extra sammanträde att hållas så snart det med iakttagande av föreskriven kallelsetid kan 

ske, eller finnes ej behörigen utsedd styrelse, då skall kallelse som utfärdas av minst en femtedel av 

de väghållningskyldiga äga samma giltighet som kallelse av styrelse. 

 

Mom 2 

Vid sammanträde äger envar medlem i samfälligheten rösträtt efter det andelstal, som är 

bestämmande för egendomens delaktighet i väghållningsskyldigheten. Medlem, som icke gäldat 

förfallet bidrag, är förlustig sin rösträtt, intill dess betalning fullgöres. Ej må någon utöva rösträtt för 

mer än en tiondel av medlemmarnas sammanlagda, å sammanträdet företrädda andelstal. Ej heller må 

någon själv eller genom ombud eller såsom ombud för annan deltaga i behandlingen av fråga rörande 

avtal mellan honom och samfälligheten eller angående avtal mellan denna och tredje man, där han i 

fråga äger ett väsentligt intresse, som kan vara stridande mot samfällighetens. Vad sålunda stadgats 

äga motsvarande tillämpning beträffande rättegång eller annan talan mot honom eller tredje man.  

 

Vid avgörande av fråga, som rör uteslutande sådan del av väghållningen, däri allenast vissa av de 

väghållningsskyldiga äro pliktiga att taga del, ha endast dessa rösträtt. 

 

Mom 3 

För beslut vid sammanträde erfordras enkel plurialitet i röstetal, beräknat på ovan angivet sätt. Vid 

lika röstetal avgöres val genom lottning, i andra frågor gäller den mening, som biträdes av de flesta 

röstande eller , om jämväl antalet röstande är lika av ordförande vid sammanträdet. 

 

Mom 4  

Alla val sker  med slutna sedlar. Vid röstsedelns avgivande antecknar ordföranden å densamma det 

röstetal, för vilken det gäller. 

 

Sammanträdet kan dock genom enhälligt beslut bestämma annan  ordning vid val.  

 

 

§ 6 

 

 

Kallelse till sammanträde med vägsamfälligheten skall ske skriftligen och utsändas till de 

väghållningsskyldiga senast fjorton (14) dagar före sammanträdet. 

 

Andra meddelande till de väghållningsskyldiga skola delgivas vederbörande på ena handa  sätt. 


