
 

         

  

Välkommen till väg- 

föreningen Ålstorp nr 19! 

E-post: kontakt@alstorp19.se 

 

Facebook: Ålstorp Nr 19 Vägförening 

(https://www.facebook.com/groups/ 

526701370873223) 

 

Hemsida: www.alstorp19.se 

• Inloggning: alstorp2020 

• Innehåll: aktuell 

medlemsinformation, stadgar, 

årsmötesprotokoll, budget mm 

 

https://www.facebook.com/groups/526701370873223
https://www.facebook.com/groups/526701370873223
http://www.alstorp19.se/


 

Vad är en samfällighetsförening? 

En samfällighet består av mark och anläggningar som gemensamt tillhör 

flera fastigheter, samfällighetens ändamål är specificerat i lantmäteri-

förrättning och stadgar. Samfällighetsföreningen har hand om förvalt-

ningen av samfälligheten. Lagen om förvaltning av samfälligheter (SFL 

1973:1150) reglerar vad som får och inte får göras. Medlemskap i för-

eningen är obligatoriskt för alla fastigheter i föreningen. Den årliga 

föreningsstämman beslutar om budget inklusive årsavgift, styrelse-

ledamöter, stadgar, mm. Styrelsen företräder samfälligheten och fattar 

beslut om exempelvis vägunderhåll och tillgångar. 

Hur fungerar vår vägförening – Ålstorp nr 19? 

Vår förening förvaltar samfälligheten Ålstorp ga:3 som innefattar våra 

vägar, belysning samt gemensam mark. Enligt våra stadgar handlar 

styrelsens uppdrag om att förvalta våra tillgångar, att föra räkenskaper 

samt medlemsförteckning. Vår räkenskapsperiod följer kalenderåret och 

vi har normalt årsstämma i maj månad. 

I praktiken sköts styrelseuppdraget via ca 8 möten per år och däremellan 

kommun- och medlemskontakter, leverantörsupphandlingar, 

information till medlemmar via hemsidan och Facebook – samt många 

hundpromenader i området för att se vad som behöver åtgärdas. 

Vad innebär medlemskapet för dig? 

Som medlem ska du meddela styrelsen dina kontaktuppgifter och 

ägandeförhållande för din fastighet, du ska naturligtvis också betala 

årsavgiften i tid. Förutom detta är det också viktigt att alla hjälper till vid 

våra städdagar så att vi på detta sätt kan hålla nere på skötselkostnader. 

Du behöver också engagera dig som styrelseledamot eller som revisor. I 

styrelsen fördelar vi uppgifterna efter kompetens eller intresse inom 

något område t.ex. väghållning, ekonomi eller kommunikation. Varje år 

inför årsmötet är det tyvärr svårt och tidsödande att fylla de stadge-

enliga styrelse- och revisorsplatserna, vi ber därför dig som medlem att 

proaktivt kontakta styrelsen och erbjuda ditt engagemang. Om du vill 

veta mer kontakta gärna någon i styrelsen. 

Kontakta oss i styrelsen 

Vi tar gärna emot dina synpunkter och förslag. Hör av dig till oss via 

kontakt@alstorp19.se 

 

 


