
Stadgar för Hedens Vattenledningsförening, ekonomisk förening.  
 
§ 1. 
 
Föreningens firma är HEDENS VATTENLEDNINGSFÖRENING ekonomisk förening. 
 
§ 2 
 
Föreningen har till ändamål att utföra, driva och underhålla anläggning för vattenförsörjning för 
medlemmars fastigheter inom Hedens by i Leksands kommun, Dalarnas län. Intresserade som äger 
fastigheter i Heden har rätt att ingå i föreningen som medlemmar, allt enligt beslutade och fastställda 
taxor. I föreningens uppgift ingår sålunda anskaffande och iordningställande av vattentäkt och, 
framdragande av huvudledningar i mån av byns utbyggnad.  
 
Alla servisledningar, avsedda endast för och liggande inom medlems bebyggda område byggs och 
underhålls av förbrukaren, men disponeras av föreningen. Övriga ledningar tillhör föreningen.  
 
Medlem, som önskar ledning till ny gård eller tomt, äger att, efter styrelsens hörande och efter dess givna 
föreskrifter, bygga ledningen själv. 
 
§ 3. 
 
Föreningens styrelse har sitt säte i Hedens by, Leksands kommun, Dalarnas län. 
 
§ 4. 
 
Ansökan om inträde i föreningen skall göras skriftligen hos styrelsen, som prövar framställningen. Bifalles 
ansökningen har sökanden att inom 30 dagar efter positivt besked om inträde kontant erlägga stadgeenlig 
anslutningsavgift eller lämna ansvarsförbindelser härom. I annat fall anses sökanden utesluten ur 
föreningen. 
 
§ 5. 
 
Ny medlem skall erlägga en anslutningsavgift som vid varje särskilt fall beslutas av föreningsstämman 
och, som högst får motsvara föreningens beräknade kostnad för anslutningen.  
 
Medlem skall på sätt som i § 4 sägs kontant erlägga anslutningsavgift för varje av medlem ägd fastighet, 
som är ansluten till ledningsnätet. De medlemmar, som vid dessa stadgars antagande redan betalt 
anslutningsavgift anses ha fullgjort samtliga sina förpliktelser mot föreningen beträffande erläggande av 
insats- och anslutningsavgift. 
 
§ 6. 
 
För vattenförbrukningen är medlem skyldig erlägga avgift enligt av föreningssammanträde beslutad taxa. 
 
§ 7. 
 
Insatser i form av anslutningsavgift i föreningen kan överlåtas på den som förvärvat ägande- eller 
brukanderätt till den fastighet för vilken anslutningsavgift är erlagd, såvida alla skulder och utbetalningar 
av föregående ägaren är gäldade gentemot föreningen. 



 
§ 8. 
 
Eventuell vinst överföres till en fond för reparationer och omläggning av gamla ledningar.  
 
Skulle för föreningens verksamhet erfordras uttaxering må sådan beslutas av föreningssammanträde. 
Sådant beslut fordrar 2/3 majoritet. 
 
§ 9. 
 
Utträde ur föreningen från medlems sida, annat än i samband med fastighetens övergång till ny ägare, får 
inte ske tidigare än två år efter inträde i föreningen. Den som vill utträda skall till styrelsen ingiva skriftlig 
ansökan härom. Sådan ansökan skall vara egenhändigt underskriven och bevittnad.  
 
Medlem kan uteslutas ur föreningen så vitt denne inte fullgör sina skyldigheter enl. 4, 5 och 6 §.  
 
Fråga om medlems uteslutande skall avgöras vid föreningssammanträde. Beslut fattas med 2/3 majoritet. 
 
§ 10. 
 
Då medlem avgår ur eller uteslutes ur föreningen äger han återfå så stor del av sin insats, som per andel 
räknat motsvarar föreningens behållna tillgångar med avdrag för föreningens anläggningsvärde och 
reservfond, och i övrigt bestämmelserna i 4 kapitlet §1 i Lag om ekonomiska föreningar. 
 
§ 11. 
 
Föreningen bekostar alla huvudledningar. För fastställande av gränsen mellan huvudledning och 
servisledning skall vid prövning av inträdesansökan överenskommelse träffas med föreningens styrelse. 
Utöver detta bekostar föreningen förekommande reparationer av huvudledningar, pumpar och brunnar 
med tillhörande anordningar. Alla huvudledningar, pumpar, brunnar och pumphus m.m. är föreningens 
egendom, förutom i särskilda fall annat bestämmes. 
 
Medlem är utan särskild ersättning skyldig att upplåta mark för anläggning, reparation och förnyelse av 
erforderliga ledningar. 
 
§ 12. 
 
Medlem är skyldig underkasta sig bestämmelserna i de reglementen som är fastställda för föreningens 
anläggning. 
 
§ 13. 
 
Medlem får inte hindra föreningens representant eller av föreningen utsedd kontrollant att öva tillsyn för 
besiktning av servisledningar och anslutningsobjekt m.m. 
 
Medlem är skyldig att iaktta de försiktighetsmått och följa de föreskrifter, som utarbetats av styrelsen till 
befrämjande av anläggningens skötsel och fortbestånd. 
 
Klagomål skall anmälas till styrelsen. 
 
§ 14. 



 
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av tre ledamöter, som för en tid av två år i 
sänder utses på ordinarie föreningsstämma. Vid första gångens val skall dock efter lottning två ledamöter 
avgå efter ett år. Årligen väljs två suppleanter för styrelsen. 
 
§ 15. 
 
Styrelsen utser vid första sammanträdet efter ordinarie föreningssammanträde inom sig ordförande, vice 
ordförande och kassaförvaltare samt föreståndare för föreningens anläggningar. 
 
Vid förfall för ordförande och vice ordförande väljs ordförande för tillfället. Firman tecknas av den eller 
de ledamöter av styrelsen som därtill utses. 
 
§ 16. 
 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutmässig då minst två ledamöter är 
närvarande och eniga om beslutet.  
 
Vid styrelsesammanträde skall protokoll föras, vars riktighet kontrolleras genom vid sammanträdet utsedd 
justeringsman. Protokoll kan också justeras vid nästkommande sammanträde. 
 
§ 17. 
 
Styrelsen skall i sin förvaltning följa gällande stadgarna och andra bestämmelser och beslut som är 
fastställda eller beslutade på föreningssammanträde. 
 
Styrelsen skall årligen före maj månads utgång avge verksamhetsberättelse över föregående års 
verksamhet. 
§ 18. 
 
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper, vilka avslutas för kalenderår, väljas 
av föreningssammanträde årligen två revisorer samt suppleanter för dessa. Revisorerna skola senast före 
april månads utgång till styrelsen avlämna skriftlig berättelse över granskningen. 
 
§ 19. 
 
Årligen skall hållas ett ordinarie föreningssammanträde före maj månads utgång. Extra sammanträde hålls 
när föreningens styrelse därtill finner anledning eller när minst en tiondel av föreningens röstberättigade 
medlemmar gjort en framställan. Förslag eller fråga som medlem önskar behandla på sammanträde skall 
minst åtta dagar före sammanträdet skriftligt vara styrelsen tillhanda.  
 
Alla föreningssammanträden hålls på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till sammanträde 
och andra meddelanden till medlemmarna sker genom anslag inom Hedens by, Leksands kommun, och 
utfärdas kallelse till ordinarie sammanträde minst 14 dagar före dess hållande och till extra sammanträde 
minst 14 dagar före sammanträdet. 
 
§ 20. 
 
Rösträtt på föreningens sammanträde tillkommer varje medlem. Varje medlem har en röst.  
 
§ 21. 



 
Vid föreningssammanträde skall föras protokoll, vilket undertecknas av ordföranden och justeras av två 
därtill utsedda justeringsmän. 
 
§ 22. 
 
Vid ordinarie föreningssammanträde skall följande punkter behandlas: 
1. Val av ordförande intill nästa års ordinarie sammanträde. 
2. Fråga huruvida sammanträdet blivit i laga ordning kungjort. 
3. Val av justeringsmän. 
4. Styrelsens berättelse. 
5. Revisorernas berättelse. 
6. Fråga om ansvarsfrihet. 
7. Överskottsfördelning. 
8. Beslut om arvode till styrelse, revisorer och föreståndare. 
9. Val av styrelse jämte suppleanter. 
10. Val av revisorer. 
11. Styrelsens förslag. 
12. Beslut om årets vattenavgift. 
13. Andra förslag som inkommit i vederbörlig ordning. 
 
§ 23. 
 
Beträffande sådana förhållanden som inte regleras i stadgarna ovan, tillämpas bestämmelserna i Lagen om 
ekonomiska föreningar (SFS 1987:667). 
 
§ 24. 
 
Om föreningen upplöses, sedan föreningens förbindelser lagligen avvecklats, skall föreningens tillgångar 
fördelas mellan medlemmarna i förhållande till av envar inbetalt insatsbelopp. 


