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1952 den 19 november. 
  
 
 
 
LÄNSSTYRELSENS I KOPPARBERGS LÄN RESOLUTION i fråga om fastställelse av stadgar för 
vägsamfällighet; Given, Falun i landskansliet den 19 november 1952. 
 
Vid sammanträde den 5 juli 1952 jämlikt 35 § siste stycket lagen den 3 september 1939 om 
enskilda vägar hava stadgar antagits för Styrsjöbo vägsamfällighet i Leksands socken. 
 
Stadgarna hava sedermera underställts länsstyrelsens granskning och fastställelse. 
 
 
 
LÄNSSTYRELSEN finner med stöd av 51 § ovannämnda lag skäligt att till efterrättelse fastställa 
ifrågavarande stadgar, vilkas lydelse framgår av härvid fogad bilaga A.  Talan mot förestående 
beslut må föras hos Konungen genom besvär, vilka antingen ingives till Kungl. 
Kommunikationsdepartementet eller ock på klagandens äventyr dit insändas med posten. 
 
Besvären skola vara inkomna till departementet, om enskild part är klagande sist å trettionde 
dagen och, om klagan föres av menighet, sist å fyrtiofemte dagen efter av beslutet erhållen del, 
delgivningsdagen oräknad. 
 
 

År och dag som ovan. 
På länsstyrelsens vägnar: 

 
(Signatur) 
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STADGAR 
  
för Styrsjöbo vägsamfällighet i Leksands socken av Kopparbergs län. 
    
    

I. Vägsamfällighetens uppgift. 
§ 1. 

Styrsjöbo vägsamfällighet har till uppgift att handhava den gemensamma väghållningen och 
därmed förenade angelägenheter beträffande de enskilda vägar inom Styrsjöbo och Hedens byar 
vilka jämlikt en den 5 juli 1952 avslutad förrättning enligt lagen den 3 september 1939 om enskilda 
vägar skola av de väghållningsskyldiga byggas och underhållas gemensamt. 
 

II. Medlemskap. 
§ 2. 

Medlem av vägsamfälligheten är varje ägare till egendom, som ålagts skyldighet att deltaga i 
byggandet och underhållet av vägarna dock att, där jämlikt 5 § lagen om enskilda vägar 
innehavaren av egendomen har att svara för fullgörande av fastighetens väghållningsskyldighet, 
innehavaren i ägarens ställe är medlem av samfälligheten. 
 

III. Vägsamfällighetens styrelse. 
§ 3. 

Ombesörjandet av den gemensamma väghållningen och förvaltningen i övrigt av 
vägsamfällighetens angelägenheter omhänderhavas av en styrelse, bestående av 3 ledamöter, 
vilka jämte 3 suppleanter väljas å ordinarie sammanträde för en tid av två år. Första gången 
styrelseval enligt dessa stadgar äger rum skola dock 1 styrelseledamot och 1 suppleant, efter 
därom mellan de valda verkställd lottning, anses valda för allenast ett år. 
Valbar är ägare, innehavare, brukare och förvaltare av egendom, som ingår i samfälligheten 
ävensom varje i orten bosatt person. Avgående styrelseledamot eller suppleant kan återväljas. 
Då ändring i styrelsens sammansättning skett, skall länsstyrelsen ofördröjligen underrättas därom. 
 

§ 4. 
Mom. 1. 
Styrelsen utser inom sig ordförande och konstituerar sig själv. 
Mom. 2. 
För att styrelsen skall vara beslutför erfordras, att dess ordinarie ledamöter behörigen kallats till 
sammanträdet samt att minst 3 ledamöter, ordinarie eller suppleanter, äro närvarande. För beslut 
erfordras, att minst 2 äro om detsamma ense. Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall 
innehålla uppgift om förekommande ärenden, skall av ordföranden tillställas ledamöterna minst 7 
dagar före sammanträdet. Ledamot, som är förhindrad att närvara, har att ofördröjligen befordra 
kallelsen vidare till suppleant. 
Mom. 3. 
Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll. För styrelsens beslut om åtgärder svare de, 
som i beslutet deltagit, en för alla och alla för en. Ledamot eller suppleant, som närvarit vid 
sammanträde, anses hava deltagit i där fattat beslut, såframt han icke vid sammanträdet till 
protokollet anmält reservation mot beslutet. 
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Mom. 4. 
Styrelsen har att föra noggrann förteckning över medlemmarna samt att till  det årligen 
återkommande ordinarie sammanträdet med samfälligheten avgiva styrelseberättelse 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 för honom vid vägförrättningen 
bestämda andelstalet. 
Då i fråga om skyldigheten att deltaga i kostnaderna skilda regler gälla beträffande olika utgifter, 
skola med hänsyn därtill utgifterna uppdelas i grupper och inkomsterna beräknas särskilt för varje 
sådan grupp; och må i ty fall de medel som inflyta för täckning av utgifter, för vilka vissa 
väghållningsskyldiga hava att svara efter vissa andelstal, icke sammanblandas med andra tillgångar 
eller användas eller tagas i mät för ändamål, till vilket bidrag skola utgå av andra 
väghållningsskyldiga eller efter andra delaktighetstal. Har väghållningsskyldig att bidraga till 
utgifterna inom flera dylika utgiftsgrupper, bör, där så kan ske, uttaxeringen av hans bidrag 
verkställas gemensamt för dessa grupper samt de av honom inbetalda bidragsmedlen, i den mån 
de ej åtgå till infriande av hans andel i förfallen gäld, fördelas mellan utgiftsgrupperna efter 
storleken av de bidrag, han i övrigt har att till dem lämna. 
Bidragen uppbäras av styrelsen och skola, där ordinarie sammanträde icke annorlunda 
bestämmer, erläggas före juni  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 sju 
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 på 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 
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 stående 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 den 1 
februari. 
 

IV. Sammanträden. 
§ 5. 

Mom. 1.  
De väghållningsskyldigas rätt att besluta i vägsamfällighetens angelägenheter utövas å 
sammanträde med samfälligheten. Ordinarie sammanträde skall årligen hållas under april  månad 
på tid och plats som styrelsen bestämmer. Extra sammanträde skall utlysas, då styrelsen eller 
revisorerna därtill finna anledning, ävensom då minst en femtedel av samfällighetens 
röstberättigade medlemmar i framställning till styrelsen sådant påkalla. 
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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 betalningen 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 frågan äger ett väsentligt intresse, som kan vara stridande mot 
samfällighetens. Vad sålunda stadgats äger motsvarande 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 rösträtt. 
Mom. 3.  
För beslut vid sammanträde erfordras enkel pluralitet i röstetal, beräknat på ovan angivet sätt. Vid 
lika röstetal avgöres genom lottning; i andra frågor gäller den mening som biträdes av de flesta 
röstande eller, om jämväl antalet röstande är lika, av ordföranden vid sammanträdet. 
Mom. 4.  
Alla val ske med slutna sedlar. Vid röstsedelns avgivande antecknar ordföranden på densamma det 
röstetal, för vilket den gäller. 
Sammanträdet kan dock genom enhälligt beslut bestämma annan ordning för val. 
 

§6. 
Tillkännagivande om sammanträde med vägsamfälligheten skall ske  
dels genom kungörelse som minst sju dagar före sammanträdet införes i den eller de ortstidningar 
som vid sammanträde bestämts, 
dels genom kungörelse som minst sju dagar före sammanträdet anslås på de anslagsplatser som 
vid sammanträde bestämts. 
 
Andra meddelanden skola bringas till de väghållningsskyldigas kännedom vid sammanträde eller 
genom skrivelse till envar av dem. 
 
 

§ 7. 
Vid ordinarie sammanträde skola följande ärenden förekomma: 
1. Val av ordförande vid sammanträdet. 
2. Styrelseberättelsen för det gångna året. 
3. Revisionsberättelsen jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 
4. Behandling av inkomna ärenden och motioner. 
5. Beslut om vägarbeten att utföras eller påbörjas under arbetsåret. 
6. Fastställande av utgifts- och inkomststat och granskning av debiteringslängden. 
7. Beslut om arvode till nästkommande års styrelse och revisorer. 
8. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 
9. Val av revisor och suppleant. 
10. Val av justeringsmän. 
11. Beslut huruvida och på vad sätt verkställd protokollsjustering skall tillkännagivas. 
12. Vad styrelsen eljest vill hänskjuta till sammanträdet. 
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§ 8. 
Motioner skola, för att kunna upptagas till behandling vid ordinarie sammanträde, vara styrelsen 
tillhanda före den 15 mars. På yrkande av medlemmar med ett sammanlagt röstetal, som 
överstiger hälften av samfällighetens hela röstetal, må dock jämväl senare väckt fråga upptagas till 
behandling vid sammanträdet. 
 

§ 9. 
Genom styrelsens försorg skall vid sammanträde föras protokoll. 
Justering av protokollet verkställes senast sju dagar efter sammanträdet å tid, som ordföranden 
bestämmer och vid sammanträdet tillkännagiver, av ordföranden och två därtill för varje gång å 
sammanträdet utsedda närvarande ombud. Justering må ock genast verkställas å sammanträdet. 
Protokollet underskrives, med anteckning om justeringen, av ordföranden och de utsedda 
justeringsmännen, varefter kungörande därom sker på sätt, som vid ordinarie sammanträde må 
hava bestämts. 
 

V. Revision. 
§ 10. 

Mom. 1.  
För granskning av styrelsens åtgärder och räkenskaper skola å ordinarie sammanträde utses 
revisorer jämte suppleanter för dessa. Första gången val äger rum, väljas två revisorer med två 
suppleanter, av vilka en revisor och en suppleant efter därom verkställd lottning anses valda för 
ett år, de övriga för två år; därefter väljas årligen en revisor och en suppleant för två år. 
Avgående revisor eller suppleant kan omväljas. 
Mom. 2.  
Revisionen skall vara verkställd före den 1 mars 
Mom. 3.  
Revisionsberättelsen skall under minst sju dagar före det ordinarie sammanträdet hållas tillgänglig 
för medlemmarna på plats som skall angivas i kallelse (kungörelse) om sammanträdet. 
  

VI. Ändring av stadgarna. 
§ 11. 

Ändring av dessa stadgar skall för att bliva gällande antagas av två på varandra följande 
sammanträden, varav minst ett ordinarie, samt därefter fastställas av Länsstyrelsen i Kopparbergs 
län. 
 
 
 
 
Att stadgar med ovanstående lydelse antagits av de väghållningsskyldiga vid samsammanträde 
inför undertecknad den 5 juli 1952 betygar; 
 

På tjänstens vägnar: 
 

(Bertil Fahlèn) 


