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STADGAR
för Ensjöns vägförening i Norrköping.
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I. Vägföreningens

benämning och uppgift.
§ 1.

Föreningens benämning är En:sjöns vägför
ening.
Föreningen skall hava till uppgift att  i en
lighet med lagen den 3 september 1939 om en
skilda vägar och jämlikt 3 kap. samma lag be
träffande föreningen meddelade beslut  ombe
sörja och bekosta väghållningen ifråga om de
vägar, vilka förklarats skola vara föreningens,
samt att handhava de i föreningen ingående
fastigheternas gemensamma angelägenheter
övrigt rörande dessa vägar.
Väghållningen omfattar byggande av väg, väg
underhåll och vinterväghållning.
Förordnas att annan allmän plats än väg skall
ingå bland föreningens vägar, skall väghållningen
omfatta jämväl iordningställande och underhåll
av dylik plats. Vad nedan sägs om väg skall i
tillämpliga delar gälla beträffande sådan allmän
plats.
Ej må föreningen utöva verksamhet, som är
främmande för dess nu angivna ändamål, för
eningen dock obetaget att ombesörja vägbe
lysning.

Il. Medlemskap.
§ 2.
Skyldighet att vara medlem av vägföreningen
föreligger för ägare till fastighet eller därmed
ifråga om väghållningen jämställd egendom, som
i sin helhet eller till någon del är belägen inom
gränserna
för vägföreningens område, dock (i
fastighet, vars inom området belägna del allenas
utgöres av väg eller annat dylikt, varom förmäles
i 72 § lagen om enskilda vägar.
Den som innehar fastighet med fideikommiss
rätt eller eljest utan vederlag besitter fastighet på
grund av testamentariskt förordnande, skall vid
tillämpning
dessa stadgar anses såsom fastig
hetens ägare.
I ägares ställe svare den, som innehar fas
tighet på sådana villkor att han, där fastighets
skatt för fastigheten skall utgå, jämlikt kom
munalskattelagen är skyldig erlägga dylik skatt.
III. Vägföreningens
§ 3.

styrelse.

För föreningen skall finnas en styrelse med säte
i Norrköping och bestående av fem ledamöter
jämte tre suppleanter för ombesörjande av för
eningens väghållning och förvaltning i övrigt.
En av styrelsens ledamöter jämte suppleant för
denne utses av länsstyrelsen.
övriga ledamöter
och suppleanter väljas av föreningen för en tid
av 2 år, dock att då styrelseval första gången äger
rum enligt dessa stadgar två styrelseledamöter
och två suppleanter skola anses valda för allenast
ett år.
4

"

Valbar till ledamot av styrelsen är i riket
bosatt person. Avgående styrelseledamot
eller
suppleant kan återväljas.
Ändå att den tid, för vilken styrelseledamot
blivit utsedd, ej gått tillända, må han skiljas från
uppdraget genom beslut av föreningen. Styrelse
ledamot, utsedd av länsstyrelsen, må dock endast
c v densamma skiljas från sitt uppdrag.
Anmälan om val av styrelse eller ändring i
dess sammansättning
skall ofördröjligen
göras
hos länsstyrelsen.
Har styrelseledamot avgått eller den tid, för
vilken han blivit vald, gått tillända utan att an
mälan om nytt val skett, och är styrelsen med
kvarstående ledamöter ej beslutför, eller saknas
eljest behörig styrelse, skall länsstyrelsen
på
yrkande av någon, vars rätt kan vara beroende
av att styrelse finnes, förordna syssloman att in
till dess efter inkommen anmälan om verkställt
val förordnandet återkallas, antingen ensam eller
jämte de styrelseledamöter,
som må finnas, för
valta föreningens angelägenheter
och företräda
föreningen på sätt om styrelse finnas nedan stad
gat. Syssloman njute av föreningen arvode, som
bestämmes av länsstyrelsen.
Då styrelse utsetts eller ändring i dess sam
mansättning skett samt då förordnande av sysslo
man ägt rum, skall på vägföreningens bekostnad
underrättelse
därom intagas i länskungörelserna.
Styrelse för vägförening äge att i enlighet med
lagen om enskilda vägar, stadgarna och för
eningens beslut, där detta ej är mot stadgarna
eller mot lag stridande, ombesörja den gemensam
ma väghållningen
och i övrigt förvalta sam
fällighetens angelägenheter.
Styrelsen äge att i

allt vad som rör den gemensamma väghållninger
själv eller genom ombud ej mindre i förhålland
till tredje man handla
föreningens vägnar än
även inför domstolar och andra myndigheter·före
träda samfälligheten.
å

§ 4.

M o m. 1. Bland styrelseledamöterna utse med
lemmarna i föreningen ordförande. I övrigt kon
stituerar styrelsen sig själv.
Mo m. 2. Styrelsen är beslutför, då dess ordi
narie ledamöter behörigen kallats och minst tre
äro om beslutet ense.
·
Ordföranden skall minst åtta dagar före styrel
sesammanträde utfärda ej mindre kallelse till de
ordinarie ledamöterna än även underrättelse till
,styrelsesuppleanter
om sammanträdet
och där
förekommande
ärenden. Ledamot, som är för
hindrad att närvara,
har att ofördröjligen be
fordra kallelsen vidare till suppleant.
Utan hinder av vad sålunda stadgats om kallelse
skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst
därest samtliga
ordinarie ledamöter tillstädes
kommit till sammanträdet.
Såsom styrelsens beslut gälle, där ej annorlunda
är i dessa stadgar bestämt, den mening, om vilken
vid styrelsesammanträde de flesta röstande förena
sig, men vid lika röstetal den mening, som biträ
des av ordföranden vid sammanträdet.
Ledamot av styrelsen äge ej deltaga i behand
ling av fråga rörande avtal mellan honom och
föreningen, ej heller angående avtal mellan för
eningen och tredje man, där han i frågan äger ett
väsentligt intresse, som kan vara stridande mot
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föreningens. Vad sålunda stadgats äge motsva
rande tillämpning beträffande rättegång eller an
nan talan mot styrelseledamoten
eller tredje man.
M o m. 3. Vid styrelsens sammanträden
skall
föras protokoll. Ledamot eller suppleant som när
varit vid sammanträdet
anses hava deltagit' i där
fattat beslut, såframt han icke till protokollet
anmält reservation mot beslutet.
Ledamöter av styrelse för väg.förening, vilka
genom att överskrida sin befogenhet eller eljest
uppsåtligen
eller av vårdslöshet tillskynda för
eningen skada, svare för skadan en för alla och
alla för en; svare ock på sätt nu nämnts för
skada, som de genom överträdelse av bestämmelse
i lagen om enskilda vägar eller i dessa stadgar
tillskynda tredje man.
M o m. 4. Styrelsen har att föra noggrann för
teckning över medlemmarna
i föreningen, upp
tagande för varje fastighet eller med fastighet
här jämställd egendom jämväl dess andelstal i
föreningen.
Styrelsen skall dessutom tillse. att
förteckning finnes över de vägar, som förklarats
skola vara föreningens. Vidare har· styrelsen att
till det årliga återkommande
ordinarie samman
trädet med vägföreningen
avgiva styrelseberät
telse för det gångna verksamhetsåret,
uppgöra
förslag till vägarbeten att 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 det f_ör densamma gällande
andelstalet.
Bidragen uppbäras av styrelsen och skola, där
ordinarie sammanträde
icke annorlunda bestäm
mer, erläggas före juni månads utgång å sätt
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styrelsen anvisar. Efter sagda tid skall styrelser
upprätta restlängd och omedelbart föranstalta om
indrivning av resterande bidrag jämte indrivnings
kostnad.
Mo m. 5. Styrelsen skall i god tid förbereda de
ärenden, som skola förekomma vid förenings
sammanträde.
Styrelseberättelsen
och övriga
handlingar i förekommande ·ärenden skola minst
sju dagar före sammanträdet
hållas tillgängliga
plats, som angives i kallelse till sammanträdet.
M o m. 6. Styrelsen äger rätt avfordra medlem
marna nödigt förlag enligt bestämmelserna i 92 §
första stycket lagen om enskilda vägar.
Ej må styrelsen upptaga lån för föreningen i
annan ordning än som i 92 § andra stycket lagen
om enskilda vägar stadgas.
Mo m. 7. Styrelsen skall tillse, att under dess
förvaltning stående egendom är till betryggande
belopp försäkrad samt att för föreningens kassa
förvaltning f'innes betryggande garantiförsäkring.
Kontanta tillgångar skola, i den mån de icke
omedelbart
tagas i anspråk för utbetalningar,
placeras på sätt som blivit godkänt av ordinarie
föreningssammanträde.
Mo m. 8. Det åligger styrelsen att över sin
förvaltning
föra noggranna räkenskaper,
vilka
skola avslutas per den 31 december årtigen. Rä
kenskaperna
skola håldas till revisorernas för
fogande senast en.rnånad därefter.
å

IV Fö'i-eningssammanträden.
§ 5.
· M o m. 1. Föreningsmedlemmars
rätt att be
sluta i föreningens angelägenheter utövas
sam
e .

å
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manträde med föreningen, Ordinarie sammanträde
skall årligen hållas senast under mars månad
dag och i lokal inom Norrköping som styrelsen
bestämmer. Extra sammanträde skall utlysas, då
styrelsen eller revisorerna därtill finna anledning,
ävensom då minst en femtedel av föreningens
röstberättigade
medlemmar
i framställning
till
styrelsen för uppgivet ändamål påfordra sådant.
å

M o m. 2. Vid sammanträde äger envar medlem
rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande
för egendomens delaktighet i väghållntngsskyldlg
heten. Vid sådan röstning skall ordföranden an
teckna det röstetal för vilken medlems avgivna
röst gäller
vederbörandes röstsedel, där sådan
förekommer och eljest på annat kontrollerbart
sätt.
Medlem, som icke gäldat förfallet bidrag, är
förlustig sin rösträtt intill dess betalningen full
göres. Ej må någon utöva rösträtt för mer än
en tiondel av medlemmarnas
sammanlagda,
sammanträdet
företrädda
andelstal.
Ej heller
må någon själv eller genom ombud eller såsom
ombud för annan deltaga i behandling av fråga
rörande avtal mellan honom och föreningen eller
angående avtal mellan denna och tredje man, där
han i frågan äger ett väsentligt intresse, som kan
vara stridande
mot föreningens.
Vad sålunda
stadgas äge 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,
tillkomme endast dessa väghållningsskyldiga
röst
rätt.
å

å
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sedd styrelse, då skall kallelse, som utfärdas av
minst en femtedel av medlemmarna, äga· samma
giltighet som kallelse av styrelsen.
§ 7.
Vid ordinarie sammanträde skola . följande
ärenden förekomma:
1.  Val av ordförande för sammanträdet.
2. Val av justeringsmän.
3. Styrelseberättelsen för det gångna året.
4. Revisionsberättelsen jämte frågan om an
svarsfrihet för styrelsen.
5. Behandling av ärenden och inkomna motioner.
6 .. Granskning av styrelsens, förslag till väg
arbeten att utföras eller påbörjas under
arbetsåret.
.
· . ·
7. Granskning av styrelsens förslag till utgifts
och inkomststat och till debiteringslängd.· ·
8. Beslut om · arvode till nästkommande års
styrelse och revisorer.
.
9. Va] av styrelseledamöter och suppleanter.
10. Val av revisorer och suppleanter.
11. Bestämmande av sättet för kungörande av
verkställd protokolljustering.
12. Vad styrelsen eljest vill hänskjuta till sam
manträdet.
§ 8.

Motioner skola för att kunna upptagas till be
handling vid ordinarie sammanträde vara styrel
sen tillhanda senast den 15 februarL På yrkande
av medlemmar med ett sammanlagt röstetal; som
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överstiger hälften av föreningens hela röstetal,
må dock jämväl senare väckt fråga uppptagas
till behandling vid sammanträdet.
§ 9.
Genom styrelsens försorg skall vid samman
träde föras protokoll.
Justering av protokollet verkställes senast 14
dagar efter sammanträdet
å tid och plats, som
ordföranden bestämmer och vid sammanträdet
tillkännagiver. Därvid underskrives protokollet,
med anteckning om justeringen, av ordföranden
och justeringsmännen.
Menar medlem av vägförening, att beslut, som
fattats
sammanträde, icke i behörig ordning till
kommit eller eljest strider mot lag eller för
fattning eller mot stadgarna eller kränker hans
rätt såsom medlem av föreningen, äge han hos
länsstyrelsen föra talan mot beslutet genom be
svär, som jämte det överklagade beslutet skola
vara dit inkomna inom trettio dagar från beslutets
dag. Försummas det, vare rätt till talan mot be
slutet förlorad. Andå att talan föres mot beslutet,
gånge det i verkställighet,
där ej länsstyrelsen
annorlunda förordnar. Talan, som nu nämnts, må
i fall då rösträtt å sammanträde
för fastighet ut
övas av dess innehavare, föras ej mindre av denne
än även av fastighetens
ägare. Samma befogen
het tillkomme nyttjanderättshavare,
som enligt
avtal har att fullgöra ägares förpliktelser
mot
föreningen.
Förmenar medlem av vägföreningen eller nytt
janderättshavare, som ovan omförmäles, att verk
ställd uttaxering eller fördelning
medlemmarna
å

å
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av uttaxerat belopp ej ar med lag överensstäm
mande, äge han hos länsstyrelsen söka rättelse
i den gjorda debiteringen
genom besvär, som
jämte styrkt avskrift av debiteringslängden sko
la vara dit inkomna inom trettio dagar efter det
sammanträde,
å vilket längden varit framlagd
för granskning. Ändå att besvär sålunda anförts,
skall å tid, som av föreningens styrelse bestämts,
uttaxerat bidrag inbetalas, vid äventyr att, där
ej länsstyrelsen annorlunda förordnar, beloppet
må utökas i enahanda ordning som om betalnings
skyldighet
vore genom lagakraftägande
dom
ålagd.
V. Revision.
§ 10.
M o m. 1. För granskning
av styrelsens åt
gärder och räkenskaper
skola
ordinarie sam
manträde utses revisorer jämte suppleanter för
dessa. Första gången val äger rum, väljes två
revisorer med två suppleanter, av vilka en re
visor och en suppleant efter därom verkställd
lottning anses valda för ett år; de övriga för två
år; därefter
väljes ärligen en revisor och en
suppleant för två år.
Avgående revisor och suppleant kan omväljas.
å

M o m. 2. Revisionen skall vara verkställd före
den 15 februari.
M o m. 3. Revisionsberättelsen
skall under minst
sju dagar före det ordinarie sammanträdet
av
ordföranden hållas tillgänglig för medlemmarna,
I kallelse till det ordinarie sammanträdet skall
angivas den plats, där revisionsberättelsen hålles
tillgänglig.
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VI. Ändring av stadgarna.
§ 11.
Beslut om ändring av dessa stadgar vare ej
giltigt, med mindre samtliga röstberättigade
för
enat sig därom eller beslutet fattats
två på var
andra följande sammanträden,
varav minst ett
ordinarie, samt därefter fastställts av länsstyrel
sen i Östergötlands län.
Att förestående
stadgar för Ensjöns vägför
ening antagits
vid sammanträde
med vägför
eningen den 28 oktober 1960 betygar.
å

På tjänstens

vägnar:

Ingemar Svensson
Förrättningsman

Resolution.
Jämlikt 88 § lagen om enskilda vägar fastställer
länsstyrelsen
i östergötlands
län dessa stadgar
för Ensjöns vägförening.
Linköping

i landskansliet
På länsstyrelsens
Carl

den 6 augusti

1963.

vägnar

Wellander

/Arne Be·SkQW
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