














































tillkommande befogenhet eller eljest uppsåtligen eller av vårdslöshet 
tillskyndat delägarna skada, svare för skadan en för alla och alla för en. 

... . r-

OM RÄKENSKAPSÅR OCH RE VI SION 

23 § 

Räkenskapsår är kalenderår. Samfällighetsstyrelsens förvaltning och 
räkenskaper skola granskas av två revisorer. 

Till revisor må ej utses den, som är i delägares, ordförandes eller 
styrelseledamots tjänst. 

Revisorerna, vilka åtnjuta ersättning enligt samfällighetsstämmans 
beslut, väljas för ett år i sänder å ordinarie samfällighetsstämman på 
hösten för granskning av påföljande års räkenskaper och förvaltning. 

Revisor må, ändock att den tid, för vilken han blivit utsedd, ej gått 
till ända, skiljas från uppdraget genom beslut av samfällighetsstämman. 

Avgår revisor innan den tid, för vilken han blivit vald, gått till ända 
och finnes ej suppleant, åligger det samfällighetsstyrelsen att ofördröj
ligen föranstalta om val av ny revisor. 

24 § 

Samfällighetsstyrelsen skall ber.eda revisor tillfälle när som helst 
inventera under styrelsens förvaltning ställda kontanta medel och 
övriga tillgångar samt granska alla till förvaltningen hörande böcker, 
räkenskaper och andra handlingar. Av revisor begärd upplysning an
gående förvaltningen må ej av styrelsen förvägras. 

Vid fullgörandet av sitt uppdrag hava revisorerna att ställa sig till 
efterrättelse de särskilda föreskrifter, som av delägarna meddelas och 
ej avse inskränkning i revisorernas i lag stadgade befogenhet eller eljest 
strida mot lag eller författning eller mot reglementet. 

25 § 

Det åligger revisorerna att för varje räkenskapsår inom nedan före
skriven tid över granskningen avgiva och till samfällighetsstyrelsen 
överlämna en av dem underskriven berättelse. 
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26 § 

Hava revisorerna i sin berättelse eller annan handling, som fram
lägges å samfällighetsstämma, mot bättre vetande lämnat oriktig upp
gift eller uppsåtligen underlåtit att göra anmärkning mot dylik upp
gift i handling, som av dem granskats, eller vid fullgörandet av sitt 
uppdrag visat vårdslöshet, vare de, som låtit sådant komma sig till last, 
delägarna ansvariga för all därav uppkommande skada en för alla och 
alla för en. 

27 § 

Samfällighetsstyrelsens förvaltningsberättelse skall jämte avslutade 
räkenskaper senast den 1 mars överlämnas för granskning till reviso
rerna. Revisorerna skola däröver senast den 30 i samma månad avgiva 
sin berättelse, i vilken ansvarsfrihet bestämt tillstyrkes eller avstyrkes. 

OM GÄLD ANDE AV KO STNA DERNA FÖR FÖRVALTNINGEN 
OCH OM ANVÄNDANDE AV VINSTEN DÄRAV 

28 § 

Delägare må icke, utan att han därtill samtyckt, påföras kostnad för 
förvaltningen, överstigande hans del i avkastningen jämte den vinst, 
som kan visas genom kostnaden hava tillförts hans enskilda egendom, 
för vilken han har del i samfälligheten. 

29 § 

Den behållna avkastningen av förvaltningen bör antingen användas 
till företag, som lända till gemensam nytta för de fastigheter, vilka 
hava del i samfälligheterna, såsom skogskultur, anläggning och under
håll av vägar och broar eller dylikt, eller ock till fondering eller utdel
ning till delägarna efter delaktighet i samfälligheterna. 
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1 

Beslut: 

Länsstyrelsen medger, med stöd av 40 § lagen (1952: 167; 40 § ändrad 
1990:91), om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna (AskL), nedan 
nämnda ändring i (tillägg) reglementet för Tran.strands sockens 
besparingsskog. 

Nuvarande lydelse Ny lydelse 

16 § 16 §
D,et åligger allmänningsstyrelsen Det åligger allmänningsstyrelsen 

att på ett ekonomiskt tillfreds- att på ett ekonomiskt tillfreds-
ställande sätt, i överensstämmelse ställande sätt, i överensstämmelse 
med gällande skogsbruksplan, med gällande skogsbruksplan, 
förvalta besparingsskogen och förvalta besparingsskogen och 
jordägarnas övriga gemensamma jordägarnas övriga gemensamma 
fastigheter samt besluta i vilken fastigheter samt besluta i vilken 
ordning försäljning av virke eller ordning försäljning av virke eller 
annat må ske, bestämma köpevill- annat må ske, bestämma köpevill-
kor, pröva säkerheter för köpeskil- kor, pröva säkerheter för köpeskil-
Iings erläggande samt indriva och lings erläggande samt indriva och 
mottaga köpeskillingar, mottaga köpeskillingar, 

att förvalta till besparingsskogen att förvalta till besparingsskogen 
hörande skogsmedelsfond, hörande skogsmedelsfond, 

sam.t att på sätt 23 § lagen om samt att på sätt 23 § lagen om 
allmänningsskogar i Norrland och allmänningsskogar i Norrland och 
Dalarna stadgar företräda del- Dalarna stadgar företräda del-
ägarna i frågor rörande besparings- ägarna i frågor rörande besparings-
skogen. skogen. 

Allmänningssryrelsen äger besluta 

om inköp mfast egendom i den 

omfattning som delägarna 

beslwar. 
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