
 

  

      

 

      

      

Samfällighetsföreningen 
fisktärnan 



Introduktion 

Detta är ett dokument som innehåller information om vår förening och ger en vägledning över vad ni 

som medlemmar bör känna till. 

 Historik 

Fisktärnans samfällighetsförening ligger på Kaggetorp i Trollhättans kommun, och består av 158 

fastigheter fördelade. Samfälligheten bildades 1979 och består av två gemensamhetsanläggningar 1 

och 2 

Fisktärnans samfällighetsförening 

En samfällighetsförening bildas för förvaltning av anläggningar och mark för gemensamt nyttjande. 

En så kallad gemensamhetsanläggning är alltså benämningen på en anläggning som är gemensam för 

flera fastigheter. En gemensamhetsanläggning bildas genom lantmäteriförrättning som även 

benämns som anläggningsförrättning. Förvaltningen sker ofta genom en samfällighetsförening. 

3.1 Gemensamhetsanläggning 

Enligt anläggningslagen innebär en gemensamhetsanläggning en för framtiden bestående samverkan 

mellan flera fastigheter avseende deras gemensamma behov. Gemensamhetsanläggningar kan t.ex. 

gälla lekplatser, garage, vatten- och avloppsanläggningar, skogsbilvägar, båtbryggor, m.m. 

Genom att bilda en gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen blir samverkan med 

grannfastigheterna ordnad på ett rättsligt bindande sätt och delägarna får bland annat klart för sig 

 Vilka fastigheter som ska ingå i gemenskapen, 

 Vilka skyldigheter de har att bidra till olika kostnader, 

 Vilka behov som ska lösas gemensamt. 

I Fisktärnans samfällighetsförening har styrelsen hittills identifierat följande områden som ingår i 

gemensamhetsanläggningen och som kräver löpande underhåll: 

 Avlopp 

 Kvartersgården 

 Belysning på våra internvägar, garage, förråd och på parkeringar 

 Elkablar 

 Brunnar (dagvatten internvägar) 

 Elcentral (2st) 

 Elskåp inom samfälligheten (56st) 

 Kopplingsskåp (12st) 

 Radgarage 

 Utomhusparkeringar 

 Internvägar asfalt 

 Grönområden såsom gräsmattor och planteringar 

Detta betyder alltså att alla medlemmar i samfällighetsföreningen, förutom sitt eget hus, även äger 

1/154 del av denna ovan specificerade anläggning. Det är styrelsens ansvar att se till att 



gemensamhetsanläggningen hålls i brukbart skick vilket inkluderar löpande underhåll och planering 

av kommande underhållsåtgärder. 

 

Stadgar 

För att en samfällighetsförening ska få registreras i samfällighetsföreningsregistret krävs att det finns 

stadgar och en styrelse. Stadgarnas innehåll inte får inte strida mot lag (1973:1150) om förvaltning av 

samfälligheter (SFL) eller mot det förrättningsbeslut som reglerade gemensamhetsanläggningens 

tillkomst. För att underlätta föreningsbildningen har lantmäteriet utfärdat normalstadgar för 

samfällighetsföreningar. Fisktärnans stadgar finns att läsa på föreningens hemsida, 

www.fisktarnan.se   

Styrelsen 

I Fisktärnans stadgar har det fastslagits att vår styrelse ska bestå av minst en (1) och högst fem (5) 

ordinarie ledamöter och två (2) suppleanter. Av de ordinarie ledamöterna finns en ordförande, en 

kassör samt en sekreterare.  

Styrelsens uppgifter inkluderar följande: 

1. Förvalta samfälligheterna och föreningens tillgångar 

2. Föra redovisning över föreningens räkenskaper 

3. Föra förteckning över delägande fastigheter dessas andelstal samt ägare (namn, adresser och 

övriga kontaktuppgifter) 

4. Avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi till varje ordinarie 

föreningsstämma 

5. Verkställa de beslut som föreningsstämman fattar,  

6. Ansvara för drift och underhåll av gemensamhetsanläggningen, 

7. Säkerställa att inspektions-, reparations- och underhållsarbeten utförs på bestämda tider, 

8. Säkra skötsel av snöröjning, barmarksunderhåll, och grönområden och övrigt tillhörande 

föreningen. 

 

Föreningsstämma 

Fisktärnans ordinarie årsstämma ska hållas i April månad och är samfällighetsföreningens beslutande 

organ. Alla medlemmar som betalt sina samfällighetsavgifter till föreningen har rätt att delta i 

föreningens angelägenheter, framföra åsikter och delta i de beslut som ankommer på 

föreningsstämman. Det normala är att besluten vid stämman fattas genom ja- eller nej röstning i 

form av utrop, så kallad acklamation en röst per fastighet gäller. Medlem som inte själv kan närvara 

vid ordinarie föreningsstämma kan rösta genom fullmakt dock endast en fullmakt per ombud.  

Normalt avgörs besluten genom att minst hälften av de avgivna rösterna måsteha röstat för beslutet, 

s.k. enkel majoritet. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. Vid röstning avseende ändring av 

föreningens stadgar krävs en majoritet på minst två tredjedelar av de avgivna rösterna så kallad 

kvalificerad majoritet. Protokoll ska föras över de beslut som fattas på föreningsstämman. Styrelsen 

http://www.fisktarnan.se/


kan när den finner det erforderligt utlysa en extra föreningsstämma. Enligt stadgarna skall kallelse till 

föreningsstämman ske genom utdelning i respektive fastighets brevlåda senast två veckor innan 

stämman. Kallelsen ska förutom tid och plats för stämman innehålla uppgift om vilka ärenden som 

ska avgöras. Det är viktigt att de formella reglerna för kallelse till föreningsstämman följs. Det är 

annars risk för att de beslut som fattas vid stämman blir ogiltiga. 

Motioner 

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som ska 

behandlas på ordinarie stämma, ska vara styrelsen tillhanda senast under Mars månad. Styrelsen ska 

bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med 

förvaltningsberättelsen. 

 Valberedning 

Valberedningens uppgift är att presentera kandidater till styrelsen. Röstning sker på 

föreningsstämman.  

 Samfällighetsavgift 

Samfällighetsavgiften fastställs för ett (1) år i taget på föreningsstämman och betalas 

Halvårsvis i förskott, enligt följande; inbetalning ett (1) skall vara föreningen tillhanda senast den 

siste (30) April och inbetalning två (2) senast den siste September. Betalning skall ske till föreningens 

konto som anges vid avisering . Vid betalning vänligen ange alltid husnummer samt vilken betalning 

som avses.  

Om ni ska flytta under det kommande kvartalet är ni ändå skyldiga att betala full avgift för det 

kommande kvartalet och sedan göra upp med tillträdande fastighetsägare. 

Avgiften skall täcka föreningens löpande kostnader så som sophämtning, drift av infrastruktur för TV, 

bredband och telefoni, radgarage, internvägar, grönområden, kvarterslokal och styrelsearvoden. 

Gemensamma ytor 

Vi vill att vi tillsammans bevarar och underhåller områdets karaktär och därmed även det 

ekonomiska värdet. Beslut om större eller bestående planteringar/förändringar på gemensamma 

ytor fattas i samförstånd med styrelsen, städlagen får gärna komma med förslag på förbättringar. Två 

gånger om året samlas vi till gemensam storstädning av området. Vid dessa tillfällen ska minst en 

person per hushåll delta. Om man inte kan vara med på städdagen, kontakta din städledare innan 

städdagen. Vid städtillfällena har städledaren en lista som deltagande fastigheter skriver på. De som 

inte deltagit i städveckan kommer att debiteras en avgift på 200kr per tillfälle. Resten av året ska vi 

alla bidra till att området förblir välskött och trevligt genom att plocka upp skräp, rensa bort ogräs ur 

planteringarna och hålla snyggt runt lekplatser och våra hus.  

Städområden 

För att hålla nere samfällighetens kostnader, har föreningen två städdagar per kalenderår vår och 

höst, samfälligheten är då indelad i olika städ lag se bifogad karta där varje städ lag ansvarar för 

skötseln av sina tilldelade områden 



Tänk på att ett välskött område bidrar till ett ökat värde på vår egen fastighet. 

 

 

Hustomte 

Fisktärnan samfällighetsförening har förnärvarande en så kallad ”hustomte” vars uppgift är att vara 

behjälplig med mindre reparationer på samfälligheten exempelvis se till att det finns bensin i våra 

gräsklippare och byta glödlampor på allmänna armaturer, en mer utförlig specifikation över 

hustomtens uppgifter se bilaga. Hustomten kan inte själv se alla brister därför är det viktigt att du 

medlem i samfälligheten meddelar om du skulle upptäcka en skada eller dylikt på allmänningen. Vid 

större reparationer.  

Kvartersgården  

Samfälligheten har en gemensamhetslokal som medlemmarna kan hyra mot en avgift. I 

kvartersgården finns ett mindre kök med kyl, spis, ugn och mikro. Det finns också en bastu som går 

att nyttja för 30kr per person för närvarande är Torsdagar reserverat för kvinnor och Fredagar för 

män. Vid önskemål om andra tider eller arrangemang kontakta styrelsen.   

Bilkörning inom området 

Av hänsyn till alla boende och säkerheten för lekande barn måste bilkörning och all annan 

fordonstrafik kraftigt minimeras på gårdarna. Detta gäller även MC- och mopedkörning. Tänk efter en 

extra gång om du verkligen måste köra in bilen på området! De gånger tillfället kräver bilkörning 

inom området gäller kryphastighet och att bilen omgående körs tillbaka. Kom även ihåg att det 

alltid måste vara fri väg för utryckningsfordon. 

Parkering 

Vi parkerar alltid i första hand i garaget så att utomhusparkeringarna är tillgängliga i så stor mån som 

möjligt. Det är trevligt om det finns lediga utomhusplatser när vi får bilburna gäster. 

Garage 

Orsakar eller upptäcker du en skada eller något som inte fungerar i något av radgaragen så anmäl 

detta omgående till någon i styrelsen eller hustomten så att de snarast kan ombesörja reparation. 

Tänk också på att ur brandskydds synpunkt är det inte tillåtet att använda radgaraget till annat än 

förvaring av fordon, det får med andra ord inte användas som förråd.  

Övriga rekommendationer 

Kommunicera med dina grannar om specifika frågor för er gård. Informera gärna dina närmaste 

grannar om du planerar att resa bort, ha fest eller liknande. 

 

 



Grannsamverkan 

Föreningen är med i grannsamverkan syftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten i vårat 

område. Detta uppnås genom det sociala nätverk som skapas av de boende med syfte att samarbeta, 

stödja och hjälpa varandra. Anslutna hushåll får/ har fått dekaler att klistra upp på exempelvis 

brevlåda om så önskas. Deltagande kostar ingenting. För ytterligare information om grannsamverkan 

och hur du kan bidra för att öka säkerheten se Trollhättans stads hemsida www.trollhattan.se   

Dokument 

Alla dokument såsom stadgar, protokoll från föreningsstämma, budget med mera skall finnas på 

hemsidan  

Flytt 

Kontakta styrelsen så snart ni sålt er bostad och meddela köpares namn och kontaktuppgifter samt 

inflyttningsdatum. På så sätt kan styrelsen hälsa nyinflyttade välkomna och informera om vår 

förening.  

Hemsida och  

På Fisktärnans hemsida www.fisktarnan.se kan diverse information läggas upp det är även möjligt att 

skriva i gästboken, kom gärna med synpunkter.   

 Snöröjning 

Snöröjningen inom vårt område är inkluderad i samfällighetsavgiften och  

TV-anläggning 

Fisktärnans samfällighetsförening har abonnemang hos comhem där ett grundutbud av tv-kanaler 

ingår. 

 

http://www.trollhattan.se/
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