
Motion till Samfälligheten i Loddby 

Från Bostadsrättsföreningen Lötby, Loddby 

 

En årsavgift en röst. 

Vi i Bostadsrättsföreningen Lötbys styrelse, vill lämna följande motion. Röstförfarandet i 
Loddby Samfällighet bör ändras och bli rättvist fördelat och beräknas på en röst för varje fullt 
betalande hushåll i Loddby. 

 

Vi anser därmed att varje fullt årsavgiftsbetalande hushåll i Loddby samfällighet också ska 
inneha en röst, vid alla förekommande röstningar. 

 

”En årsavgift en röst ” 

 

Med vänlig hälsning  

Bostadsrättsföreningen  Lötby ,genom styrelsen  

Loddby 15 februari 2022                

 

Styrelsens förslag till beslut: 

Informationen hämtad från REV Riks (Riksförbundet Enskilda Vägar) 

Hur stämmobeslut fattas regleras i föreningens stadgar och i lagen om förvaltning av 
samfälligheter. Hur omröstning ska genomföras och vem som har rösträtt regleras i 48 §, 49 §, 51 § 
och 52 § i lagen oms förvaltning av samfälligheter. 

”49 §  Röstberättigad medlem, som är närvarande vid föreningsstämma, har, oavsett om han äger 
en eller flera delägarfastigheter, en röst. I fråga som har ekonomisk betydelse skall medlemmarnas 
röstetal i stället beräknas efter delägarfastigheternas andelstal, om medlem begär det. Dock får 
medlems röstetal ej överstiga en femtedel av det sammanlagda röstetalet för samtliga närvarande 
röstberättigade medlemmar.” 

Grundregeln är att huvudtalsmetoden används vid omröstning. Huvudtalsmetoden innebär enkelt 
uttryckt "en medlem en röst", men det finns flera parametrar att ta hänsyn till och begrepp att 
förstå. 

För det första måste man vara medveten om att medlemsbegreppet i 
en samfällighetsförening utgår från fastigheter. Det är alltså fastigheterna som är medlemmar i 
föreningen, men medlemskapet företräds av fastigheternas ägare. 



Grundregeln är att huvudtalsmetoden används vid omröstning. Huvudtalsmetoden innebär enkelt 
uttryckt "en medlem en röst", men det finns flera parametrar att ta hänsyn till och begrepp att 
förstå. 

Om den fråga som ska avgöras har ekonomisk betydelse ska andelstalsmetoden användas, om någon 
medlem begär det. 

Andelstalsmetoden innebär att varje fastighet har ett röstetal (antal röster) som exakt motsvarar 
det andelstal som fastigheten har. På så vis är egentligen andelstalsmetoden i princip enklare att 
tillämpa än huvudtalsmetoden även om den ställer större krav på att hålla reda på varje fastighets 
andelstal inför omröstningen samt kräver en del räknearbete för att summera utfallet i 
omröstningen. 

Det finns dock en begränsningsregel även i andelstalsmetoden, ingen medlem får använda ett 
sammanlagt andelstal som är större än 20% av de närvarande röstetalet enligt upprättad röstlängd. 

Stämmobeslut fattas alltid baserat på avgivna röster, det vill säga de som aktivt avger en röst. De 
som är närvarande men avstår från att rösta räknas inte alls. Medlemmar som inte är närvarande 
eller företrädda via fullmakt räknas inte heller. 

Teoretiskt kan man alltså fatta ett giltigt stämmobeslut exempelvis på följande sätt; i en förening 
med 68 medlemmar är 12 närvarande men bara 3 röstar "Ja" och 2 "Nej". Då har stämman på ett 
korrekt sätt sagt "Ja" till förslaget, trots att bara 3 av 68 medlemmar aktivt ställt sig bakom det. 

Exempel: 
Om det sammanlagda antalet närvarande andelar/röster är 80 och en medlem (genom ägande av en 
eller flera fastigheter) själv representerar 25 andelar/röster så får denne medlem bara använda 16 
andelar/röster vid en omröstning enligt andelstalsmetoden (20% av 80 = 16). 

Även vid omröstning enligt andelstalsmetoden gäller att en förutsättning för att en 
ägarkonstellation ska kunna avge sin röst är att samtliga delägare är överens om hur de gemensamt 
ska rösta. 

______________________________ 

Med anledning av ovanstående information anser styrelsen att frågan besvarad och att vi inte kan 
tillmötesgå förslaget från BRF Lötby om ”en årsavgift, en röst”.  Grundregeln gällande 
huvudtalsmetoden säger "en medlem en röst” . Exemplet ovan med flerägda fastigheter kan dock 
inte appliceras på BRF Lötby då det här istället handlar om en fastighetsägare men flera medlemmar 
i föreningen som betalar en varsin årsavgift. Men enligt exemplet måste samtliga delägare vara 
överens om hur de gemensamt ska rösta, vilket även ska gälla i denna fråga.  

Varje medlem i BRF Lötby har en röst dock inte på själva årsstämma i samfälligheten. Det handlar 
då istället om att medlemmarna får göra sin röst hörd på årsstämman i bostadsrättsföreningen 
istället och via röstning (flest röster) beslutar om hur man gemensamt ska rösta från BRF Lötby. 



Detsamma gäller även om man är flera ägare på en fastighet i exempelvis villorna. Där har man 
också bara en röst per fastighet vilket gör att man måste gemensamt bestämma hur man ska rösta.  

Vi förstår problematiken med att 30 stycken hushåll som i BRF Lötbys fall ska komma överens om 
hur man ska rösta och att det kan tyckas orättvist då varje boende betalar en årsavgift.  

Lagen om samfälligheter är det som styrelsen men också hela samfälligheten har att förhålla sig till 
och går på så vis inte att frångå. 


