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FtRlliA, §ÄrE

ocll ÄlolmAL

§r
Föreningen§ firma ar Bostad.sa storeningen Arenan. styrelsens såte år'vår.rtdÖ komtnun

§r
a

i fÖrening-ens hus
Förenino€n haf till ändamäl att frä!,!{a medlommamö ekonomiska intrEss€n gBnom
utan begrånsning.i:liden En
ä
medlemmarna
n}ttjande
{okaler{ill
och
uoåoe
6håäir"tt"iföipermanent
,ppitiefJe rneO t"iuiasr:åt lår endast avse hus e[er del av'hus. En upplålelse får dock'omfEtta merk Eörll
iiåå"i'i"*irtning'titi forenlngens hue, om merken ska anyåndas-som komplerrantlill nyfijandet av.huset eller
Oäiåu'frrJei- en-uppiåtelge iäder till as en nredbm f*f en r#t tiil bostad eller lokat; kallad bo§tadsrätt' Medlern

som innehar bostädsrätl kalläs, bosbd§råtBiavare,

IIIEDLEIII$ilP

§e
Fråga om att alte qn rnedl,er-n rEvgö. §, av §tyJBl§en om annat int€ öl,erav2 kap 10 § bostedsrättsla.gen,
lnsl,Xan om intrade iftrenirqen-ska gOrae sfrintigen. Styrelsen ska,snefå§t, nonnalt.inom en månad fiån
ansdknngsd;gen, avgöra tr&an qm äedlemskap, Styrdfsän här rät att §om,und€däg ftlr piövningen tå
k-editupplysn ing Iå sö ke nden.

§1
Medlem får inte uteslulås'eller utträdä ul tÖleningen §ä ängF hen eller: hon innshar bostadsrätL

IN§*T§.OCH f,VGIFTEE

5§
ln§atB, sndelslal, årsavgifl och evenuel!.FppBrejse?vg!fr röf §oslad§.f$tEn fa6btåll5.av styrel§efi. Ändrlng av

insate beslutas av föt€ni gs§låmma i enltghet med bostadsråtbtageE'
Varre bostadsrått ska betala årsavgift för fö{aningens \rerksamlet §arnt för do i 35 § angivna.awlttningarne.
Arsävgift sfa iördela§ i fÖrMllande tili bostadsrätternas and6lstal.
Om Uåi inttrO.s.tO*aUanOet mÄlan anOel§lalen rubb# eka bgtslutst fatte§,av för€ningsetllmma.
Be§lut om ändring av sladgarnä dår bslutEt åWn av§sr Andring ev grund fÖr år§åvgift§uthg skå ?attas av
föreniqgs§iåmma i Fniighe! med g käp 23 BRLi åisavgifteq ingående €rsättrrinE tör vårme oeh varmvatten. alsktrisk strÖmr r€nhållning ell6r
konsurntionsvatterl tan beraknas efta.r"fdrbrukning, ssfi* efrer'faktl§k ko§lnad avsdend€ sötning ?y röl*åflaler
för de Llgenheter som har bråskamin.
Årsavgift ska hetalas senåsLEisla.vardagori
besiämmFr.

tört uärre.kalendBrmånads bö4an ell6r på,ånnan tid.som styret8en

§r
Överlåtelseavgift och pantsåtfiingsavgln samt avgift fbr äfldrahändsupplåtelse. kan tas ut efrer beslut av
styreBen. Överlåtelaeavgift Er rnaximalt uppgä..tilt 2,5 % åv d€t priGb€sbelopp enli§t 2 ksp.6 ochT §§
socialf,öEäkrin8§halkdri 6om:gällej Vid tuprtnklon:Nr,ånEökaF om rtiedlems.kaF. Övedåte!§eavgiften beialäs
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av Köparen. Pantsättningsavgift betales av pantsättaren och får
maximalt uppgå till 1 % av samma
prisbasbelopp som ovan och som gåfler vid tidpunkten
för und;rrättetse om'iaitsattningl'

*"''

Avgift för andrahandsupplåtelse, som får tas ut årligen, får för
en lägenhet maximalt uppgå till 10 procent per
år av samma prisbasbelopp som ovan. om en lägenhet upplåts
under en del av ett år, Leiäknas den högsta
tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten
är upplåten.
FÖreningen har rätt till drolsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) på
obetalda avgifter enligt denna paragraf
och 5 § från förfallodagen till dess full beta-lning srei saåt aven
eÅåttning tor f aminnåi."årliiänggt r"g
(1981:739) om ersåttning för inkassokostnadei m_m.

öVERLATELSE AV BosrADsRliTT

§7
Ett avtal om Överlåtelse av bostadsrätt genom-köp ska. upprättas
skriftligen och skrivas under av säljeren och
köparen. Köpehandlingen ska innehålduppgiftei om aen'atennet
sonioveratelsänäieilait om ett pris
Motsvarande ska gälla vid byte eller gåva. -

Överlåtelseavtalet ska lämnas till styrelsen.

§8
När en bostadsrätt har Överlåtits från en bostadsrättshavare till ny
innehavare, får den nye innehavaren utöva
bostadsrätten endast om han efier hon är efler antas tifl medräm i bostadsrattirorening;. ' "-'
En juridisk person får dock utÖva bostadsråtten utan att vara
medlem i föreningen, om den juridiska personen
har forvärvat bostadsrätten vid exekutiv försäljning etter vid tuångsforsatjning
;^tigiä [jf;åäsräftstagen
och då hade pant€tt i bostadsräften. Tre år eirer iörvervet rårioienrngen
p"r"on"n ,tt
inom sex månader från uppmaningen visa att någon som inie tår
vagias intåoe itorenirigen tråi torverat
bostadsrätten och sökt medlemskåp. om uppminingen inte iorjl,
taitosääsrattån ;å;g"Jåö". entigt 8 kap
bostadsråttslagen för den iuridiska personeni rat<nirig.

dd#; ;";ir;äilå

Eft dÖdsbo efter en avliden bostadsrättshevare får utöva bostadsrätten
trots att dödsboet inte är medlem i
fÖreningen. Tre år efter dödsfullet får föreningen oock uppmäna
oodsboet

att inom sex månader från
uppmaningen visa att bostadsrätten har ingåft i bodetnin! eller
arvskifte med anlednino av
bostadsråttshavarens död eiler att någon säm jnte får räöäi.tr$"
bostadsrätten
och,sökt medremskap. om uppmaninöen inte förjs, får bo-stadsrätten
wangsföäarjås e;'iiöiäili
bostadsrättslagen för dödsboets räkning.

;ä;;;i.ö;;;ffiärvat

RIITT TILL MEDLEMSKAP VID öVERGANG

§s
Den som en bostadsrätt har Övergått tillfår inte vägras intråde
iförenlngen om de villkor som föreskrivs
stadgarna är uppfyllda och föreningen skäliger böigodta honom
eller h-ennu
oå"i"o.iatt"i"rrr".
Medtemskap får hefler inte vägras någon p5 diskrim'inerånoe jruno
'!!
som tor;eäv iåf-'---'*'|le'|

io,

i

om det kan antas att fÖrvärvaren inte avser att bosätta sig permanent i
bostadslägenheten har föreningen rätt
att vägra medlemskap.
En juridisk person, som har fÖrvärvat bostadsrätt till
en bostadslägenhet, får vågras inträde i föreningen.

om en bostadsrätt har övergått till bostadsräftshavarens make får maken
vägras inträde iförenlngen endast
om maken inte uppfyller föreningens villkor.för meotemst<ap octriet
staligen"kan ioiJä ai'åäi<en upptyrrer
sädant villkor' Detsamma gäller når en bostadsrätt titt en bäsiadstagenr'"ior"rgätt
tiii,iaä åiiln
närstående person som varaktigt sammanbodde med nostååsrattsnavar"n.

I fråga om fÖrvärv av andel i bostadsräft åger första
och fiärde styckena tillämpning endast om bostadsrätten
efter fÖrvärvet innehas av makar eller, om-bostadsrättän ävser
oåstaosragennåt,
pa vitt<a
sambolagen (2003:376) ska tillämpas.
"", "äää""läÄior
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En överlåtelse är ogiltig, om den som en bostadsrätt övergått till vågras medlemskap i bostadsrättsföreningen.
Om förvärvet skett vid exekutiv försäljning eller vid Wångsförsäljning enligt I kap bostadsrättslagen och har
förvärvaren i ett sådant fall inte antagits till medlem, ska föreningen lösa bostadsrätten mot skälig ersättning,
utom ifall då en juridisk person enligt I § ovan får utÖva bostadsrätten utan att vara medlem.

§10
Om en bostadsrätt övergått genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv och
förvärvaren inte antagits till medlem, får föreningen uppmana innehavaren att inom sex månader från
uppmaningen visa att någon som inte får vägras inträde i föreningen, förvärvat bostadsrätten och sökt
medlemskap. lakttas inte tid som angetts i uppmaningen, får bostadsräften tvångsförsäljas enligt 8 kap
bostadsrättslagen för förvärvarens räkning.

BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

§11
Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Detta gäller även mark, uteplats,
fönåd, eller annat lägenhetskomplement som ingår i upplåtelsen. Bostadsrättshavaren är också skyldig att
följa de anvisningar styrelsen meddelat.
Samtliga åtgärder som bostadsrättshavaren u6ör eller låter utföra i lägenheten ska ske på ett fackmässigt sätt.

Bostadsrälbhavaren
1, Bostadsrättshavaren svarar bland annat för fÖljande i lägenheten:

a)

ytskikt på rummens väggar, golv och tak och underliggande behandling som krävs för att anbringa
ytskiktet på ett fackmåssigt såft. Bostadsräftshavaren ansvarar också fÖr taltskikt,

b)

icke bärande innervägg,

c)

glas och bågar i lägenhetens ytter- och innerfönster med tillhörande sprojs, persienn, beslag,
gångjärn, handtag, spanjolett, låsanordning, vädringsfilter och tältningslist samt all målning, även
mellan fönsterbågar. Motsvarande gäller för balkong- eller altandörr samt därtill hörande tröskel.
bostadsrättshavaren svarar ftir skadan, även om den skett genom inbrott eller annan åverkan.

d)

till ytterdörr hörande beslag, gångjärn, glas, spröjs, handtag, ringklocka, brevinkast och lås inklusive
nyckel; bostadsrättshavaren svarar även för all målning med undantag för målning av ytterdörrens
utsida. bostadsrättshavaren svarar fiir skadan, även om den skett genom inbrott eller annan åverkan.

e)

innerdön och säkerhetsgrind,

D

lister, foder, stuckaturer,

g)

inredning och utrustning såsom köks- och badrumsinredning, vitvaror såsom, kyl, frys, spis,
diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare och dylikt samt sanitetsporslin jämte badkar, duschkabin och
dylikt,

h)

ledningar och övriga installationer för vatten, avlopp, gas, el och informationsöverföring till de delar
dessa befinner sig inne i lägenheten och inte tjänar fler ån en lägenhet,

i)

anslutnings- och fördelningskoppling på vattenledning samt tillhörande avstängningsventil och armatur
för vatten exempelvis kran, blandare, duschanordning, inklusive packning, golvbrunn inklusive
klämring till den del det är åtkomligt från lägenheten,

j)

rensning av golvbrunn, vattenlås och ledningar, till de delar ledningarna befinner sig inne i lägenheten
och inte tjänar fler än en lägenhet,

k)

elradiator; ifråga om vattenfylld radiator svarar bostadsrättshavaren endast för målning av radiator
och värmeledning,
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l)

elektrisk golwärme och elhanddukstork, säkringsskåp och därifrån utgående elledningar i lägenheten,
strömbrytäre, jordfelsbrytare, eluttag och fast armatur,

m)

braskamin, eldstad och kakelugn'

n)
'

köksflåkt jämte kåpa, om flåkten inte ingår i husets ventilationssystem'
Bostadsråttshavaren svarar alltid for kåpans armatur och strömbrytare samt rengöring och byte av
filter,

o)
p)

brandvarnare,
egna installationer såvida inget annat framgår av dessa stadgar'

med egen ingång, åliggel det
2. Är lägenheten försedd med balkong, altan, ta!(terras:s, mark eller uteplats

hindras'
no.irOJratt"nrr"ren att svara för renilånning ocn snöskottning samt att avrinning av dagvatten inte

aLstaasrattsnavaren får inte utan ssrelsen§ tillstånd anbringa annat ytskikt än det ursprungliga.

p-aragraf i sådan
3. Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick enligt denna
på
annans egendom och
skador
risk
för
omfattande
finns
det
eller
äventyras
utstracinn! aft annans säkerhet
;ft;r dprr.ing avhjätper bristen i lägenhetens skick så snart som möjligt, får fÖreningen avhjälpa bristen
på bostadsrättshavarens bekostnad.

;6

om
4. För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsråttshavaren endast
skadan uppkommit genom
ObstaasrattsinnetravarensegenvårdslÖshetellerförsummelse,eller
vårdslöshet eller försummelse av
gäst,
någon som hör till bostadsrättshavarens hushåll eller som besÖker bostadsrättshavaren som
för
som
någon
eller
i
lägenheten,
inrymt
har
nåion annan som bostiadsrättshavarens
bosta,srättshavarens råkning utfÖr arbete i lägenheten'

a)
b)

.
.

någon
S. För reparation på grund av brandskada som uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse av

brustit i
annan än bostadiräti-shavaren själv är dock bosådsrättshavaren ansvarig endast om han eller hon
omsorg eller tillsyn.
i
Om det finns ohyra i lägenheten gäller de två ovanstående styckena om brand- eller vattenledningsskada
tillämpliga delar.

6. Bostadsrättshavaren ska snarast till föreningen anmåla fel och brister på sådant som omfattas av
föreningens ansvar.

Föreningen
7. Foreningen svarar för fastigheten och allt som medlemmen inte svarar fÖr, såsom

a)

ledningar för avlopp, värme, gas, el och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna
och dessa tjånar fler än en lågenhet

b)

vattenfylld radiator, förutom målning, ventilationskanal och ventilationsdon

c)

i fråga om ledning för el svarar fÖreningen fram till lägenhetens säkringsskåp

d)

ytbehandling av yfterdörrs utsida och för utifrån synliga delar av fönster och balkong- eller altandörr
samt utbyte av ytterdörr, fÖnster, balkong- eller altandÖrr

e)

vattenburen handdukstork

0

rökgång (dock inte rökgång i kakelugn)

c)

ventilationskanal och ventilationsdon samt köksfläkt jämte kåpa om flåkten in9år i husets
ventilationssystem.

g. Föreningen får åta sig att utföra sådan underhållsåtgärd som enligt vad ovan sagts- bostadsrättshavaren ska
svara för. Eeslut om detta och som berör bostadsrättshavarens lågenhet ska fattas på fÖreningsstämma och
kan avse åtgärder som företas i samband med underhållsarbete eller ombyggnad av fÖreningens hus.
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§12
Bostadsrättshavaren ska teckna hemfÖrsäkring och bostadsrättstilläggsfÖrsäkring.
Styrelsen kan besluta om gemensamt bostadsråttstillägg fÖr alla lägenheter'

§13
Bostadsrättshavaren får inte uten styrelsens tillstånd i lägenheten utfÖra åtgärd som innefattar
1. ingrepp ien bärande konstruktion,
z. ariOrih! av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
3. annan väsentlig förändring av lägenheten.

om inte åtgården är till
Stvrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket
påtaglig skada eller olägenhet fÖr föreningen.

§{4
inte utsåtts för
När bostadsrättshavaren använder lägenheten ska hen se till att de som bor iomgivningen
att de inte
bostadsmiliö
deras
försämra
i sådan grad kan vara-skadliga förhälsan eller.annars
allt
som
lägenheten.iaktta
av
användning
"iorningåi.o,
.i,arigå'n boitarr". Bostädsrattshavaren ska-åven iövrigt vid sin
ska
rätta
Bostadsrättshavarens
huset.
utanför
gott
inbm
eller
skick
iorarås ior att bevara sundhet, ordning och
meddelar.
med
ortens
sed
i
överensståmmelse
sig åtter de sarsfilda regler som föreningen
som han eller
äåstaOsrattsnavaren skä hålla noggrann- tillsyn Över att dessa åligganden fullgÖrs också av dem
'll
4
b.
hon svarar för enligt
§ Punkt
ska fÖreningen
Om det förekommer sådana störningar i boendet som avses i första stycket första meningen,
och
1. oe bostadsrättshavaren tillsägelse aft se till att stÖrningarna omedelbart upphÖr,
lägenheten är
2. h-d"t tirås" om en bostadilägenhet, underrätta socialnämnden iden kommun där
belägen om störningarna.
störningarna är
Andra stycket gäller inte om föreningen säger upp bostadsrättshavaren med anledning av att
omfattning'
art
eller
deras
sarskift ällvarliga med hänsyn tlll
får detta
Om bostadsrättshavaren vet eller har anledning att misstänka att eft fÖremål är behäftat med ohyra
inte tas in i lägenheten.

§r5
eller fÖr
Företrådare för bostadsråttsföreningen har rått att få komma in i lägenheten när det behÖvs fÖr tillsyn
har
När
bostadsrättshavaren
13
enligt
rätt
att
utföra
har
eller
för
§.
att utföra arbete som föreningen svärar
enligt
tvångsförsäljas
ska
bostadsrätten
när
€ller
bostadsrättslagen
11
+
fap
entigt
§
årsagt sig bostadsrätten
på
FÖreningen
tid.
lämplig
A fiiLåärJ"ått"lagen, ar bästadsrättsliavaren skyldig att låta.lägenheten visas
nödvändigt.
än
olägenhet
större
av
inte
drabbas
bostadirättshavaren
till
att
skäie
Om bostadsråttshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten när fÖreningen har rätt till det, får
fronåiogdåmynaigheten efter ansökan besluta omsårskild handräckning. I fråga om sådan handråckning
finns be-stäm;elsär i lagen (1990:746) om betalningsförläggande och handräckning.

§16
endast om
En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet iandra hand till annan fÖr självständigt brukande
får ta ut en
fÖreningen
om
att
går sitt samtycke. TiltsEnOet sia tiOsbegrånsas. Styrelsen kan besluta
per år.
prisbasbeloppet
max
10
%
av
får
vara
aJgrft av b-ostadsråttshavare som hyr ut i andra hånd, Avgiften

;tr"d;

Om styrelsen inte ger sitt samtycke till en andrahandsupplåtelse får bostädsrättshavaren ändå upplåta sin
tågenliet iandra händ, om hyresnämnden lämnar tillstånd till upplåtelsen. Tillstånd ska lämnas om
bo-stadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra
samtycke. Tillståndet ska begränsas till viss tid och kan förenas med villkor'
Samtycke behövs dock inte
om en bostadsrätt har förvärvats vid exekutiv försål.ining eller tvångsfÖrsäljning enligt 8 kap
1
bostadsrättslagen av en juridisk person som hade panträtt i bostadsrätten och som inte antagits till
medlem i föreningen, eller

.
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2.

om lägenheten är avsedd för permanentboende och bostadsrätten till lägenheten innehas av en
kommun eller ett landsting.

Styrelsen ska genast underrättas om en upplåtelse enligt tredje stycket.

§17
Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda. Föreningen får
dock endast åberopa awikelse som är av avsevärd betydelse för föreningen eller någon annan medlem i
föreningen-

§18
Bostadsrättshavaren får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för
föreningen eller någon annan medlem i föreningen.

FöRVERKANDE AV BOSTADSRÄTT

§{e
Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt och som tillträtts är förverkad och föreningen
således berättigad att säga upp bostadsrättshavaren till avflyftning,

1)

om bostadsrättshavaren dröjer med att betala insats eller upplåtelseavgift utöver två veckor från det
aft föreningen efter förfallodagen anmanat honom eller henne att fullgöra sin betalningsskyldighet,

2)

om bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift eller avgift för andrahandsupplåtelse, när det
gäller en bostadslägenhet, mer än en vecka efter förfallodagen eller, när det gäller en lokal, mer än
wå vardagar efter förfallodagen,

3)

om bostadsräftshavaren utan behövligt samtycke eller tillstånd upplåter lägenheten i andra hand,

4)

om lägenheten används i strid med 17 eller 18 §§,

5)

om bostadsrättshavaren eller den som lägenheten upplåtits till i andra hand, genom vårdslöshet är
vållande till att det finns ohyra i lägenheten eller om bostadsrättshavaren genom att inte utan oskäligt
dröjsmål underrätta styrelsen om att det finns ohyra i lågenheten bidrar till att ohyra sprids i huset,

6)

om lågenheten på annat sätt vanvårdas eller om bostadsrättshavaren åsidosätter sina skyldigheter
enligt '16 § vid användning av lägenheten eller om den som lägenheten upplåts till iandra hand vid
envändning av denna åsidosätter de skyldigheter som enligt samma paragraf åligger en
bostadsrättshavare,

7)

om bostadsrättshavaren inte låmnar tillträde till lågenheten enligt 15 § och han eller hon inte kan visa
en giltig ursäkt för detta,

8)

om bostadsrättshavaren inte fullgör skyldighet som går utöver det hen ska göra enligt
bostadsrättslagen och det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att slryldigheten fullgörs,
samt

9)

om lägenheten helt eller till väsentlig del används för nåringsverksamhet eller därmed likartad
verksamhet, vilken utgör eller i vilken till inte ovåsentlig del ingår brottsligt förfarande, eller för tillfälliga
sexuella förbindelser mot ersättning.

Nyttjanderätten är inte förverkad, om det som ligger bostadsråttshavaren till last är av ringa betydelse. Vid
bedömningen ska det särskilt beaktas om det som ligger bostiadsrättshavaren till last har sin grund i att en
närstående eller tidigare närstående har utsatt bostadsrättshavaren eller någon i bostadsråttshavarens hushåll
för broft.
Uppsägning på grund av förhållande som avses i första stycket p 3, 4 eller 6-8 får ske om bostadsråttshavaren
låter bli att efter tillsägelse vidta rättelse utan dröjsmå|.
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Uppsägning på grund av förhållande som avses i första stycket p 3 får dock, om det är fråga om en
bostadslägenhet, inte ske om bostadsrättshavaren utan dröjsmål ansöker om tillstånd till upplåtelsen och får
ansökan bevil.iad.
Är det fråga om särskilt allvarliga störningar i boendet gäller vad som sägs i första stycket p 6 åven om någon
tillsägelse om rättelse inte har skett. Detta gäller dock inte om störningarna inträffat under tid då lägenheten
varit upplåten i andra hand på sätt som anges i 16 §.
Om föreningen såger upp bostadsråttshavaren till avflyttning har föreningen rätt till ersättning för skada.

RÄKENSKAPSAR

§20
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o-m. den 31 december.

STYRELSE

§21
Styrelsen består av minst tre och högst fem ledamöter samt högst tre suppleanter, vilka väljs av föreningen på
ordinarie stämma till nästa ordinarie stämma hållits.
Till ledamot eller suppleant kan förutom medlem även väljas person som tillhör medlemmens familjehushåll
och som är bosatt iföreningens hus. Stämma kan dock välja en (1) ledamot som inte uppfyller kraven i
föregående mening.

§22
Styrelsen konstituerar sig själv.

S§relsen är beslutför när antalei närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av samtliga
styrelseledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstat
eller vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden. Om minsta antalet ledamöter för beslutförhet är
närvarande, fordras enighet om besluten.

§23
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening eller av en
styrelseledamot i förening med annan person som styrelsen dårtill utsett.

§24
Utan föreningsståmmans bemyndigande får styrelsen eller firmatecknare inte avhända föreningen dess fasta
egendom eller tomträtt. Styrelsen eller firmatecknare får inte heller riva eller besluta om väsentliga
förändringar av föreningens hus eller mark såsom väsentliga ny-, till- eller ombyggnader av sådan egendom.
Styrelsen får dock inteckna och belåna sådan egendom eller tomträtt. Vad som gäller för ändring av lägenhet
regleras i § '13.

§25
Det åligger styrelsen blend annat

att
att
att

aft
att

avge redovisning för förvaltningen av föreningens angelägenheter genom att avlämna
årsredovisning som skall innehålla beräftelse om verksamheten under året
(förvaltningsberåttelse) samt redogörelse för föreningens intäkter och kostnader under året
(resultaträkning) och för ställningen av räkenskapsårets utgång (balansräkning)
upprätta budget och fastställa årsavgifter för det kommande räkenskapsåret,
minst en gång årligen, besiktiga föreningens hus samt inventera övriga tillgångar och i
förvaltningsberättelsen redovisa vid besiktningen och inventeringen gjorda iakttagelser av
särskild betydelse,
minst sex veckor före föreningsståmma, på vilken årsredovisning och revisionsberättelse skall
framläggas, till revisorerna lämna årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret samt
senast två veckor före ordinarie föreningsstämma hålla årsredovisningen och
revisionsberättelsen tillgånglig för medlemmarna.
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att
att

protokollföra alla sammanträden, protokollen ska föras i nummerordning, justeras av
ordföranden och ytterligare en ledamot senast efter fyra veckor samt fOrväras på ett
betryggande sätt.
om fÖreningsstalmma ska ta ställning till förslag om ändring av stadgarna, måste det fullständiga
fÖrslaget hållas tillgängligt hos föreningen från tidpunkten för kallelsen enligt § 28 fram till
föreningsstämman Om medlem uppgivit annan adress ska det fullst€hdiga förslaget istället
skickas till medlemmen.

MEDLEMS. OCH LÄGENHETSFÖRTECKNING

§26
Styrelsen ska föra förteckning över bostadsrättsföreningens medlemmar (medlemsförteckning) samt
förteckning över de lägenheter som är upplåtna med bostadsrätt (lägenhetsförteckning).

REVISORER

§27
Minst en och högst två revisorer samt högst två suppleanter väljs av ordinarie föreningsståmma till nästa
ordinarie stämma hållits. Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag. För sådan revisor utses
ingen suppleant.
Det åligger revisor att:

verkställa revision av föreningens räkenskaper och förvaltning, samt senast tre veckor före ordinarie
föreningsstämma framlägga revisionsberäft else.

FÖRENINGSSTÄMMA

§28
Ordinarie föreningsstämma ska hållas en gång om året före juni månads utgång.
Extra stämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det. Extra stämma ska även hållas när revisor eller minst

en tiondel av samtliga röstberäftigade skriftligen begär det hos styrelsen med angivande av ärende som

önskas behandlat på stämman.

Kallelse till föreningsstalmma och andra meddelanden till föreningens medlemmar ska tillställas medlemmarna
genom utdelning, genom brev med posten eller genom e-post till uppgiven eller annan för styrelsen känd
postadress eller e-postadress. Kallelse till stämma ska tydligt ange de ärenden som ska förekomma på
stämman. Medlem, som inte bor i huset, ska skriftligen kallas under uppgiven eller annan för styrelsen känd
postadress eller e-postadress.

Kallelse får utfårdas tidigast sex veckor före stalmma och ska utfärdas senast två veckor före st€tmma.

§2s
Medlem som önskar få ett årende behandlat vid stalmma ska skriftligen eller via e-post framställa sin begåran
hos styrelsen senast den 1 mars.

§30
På dagordningen för ordinarie föreningsstämma ska förekomma:
1. Öppnande

2. Val av stämmoordförande
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

4. Godkännande av dagordningen
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7, Faststållande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
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9. Föredragning av revisorns beräftelse
10.Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
1 l.Beslut om resultatdisposition
'12.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
13.Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14.Val av styrelseledamöter och suppleanter
15.Val av revisorer och revisorssuppleant
16.Val av valberedning
17.Av styrelsen till staimman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

lS.Avslutande
På extra föreningsstämma ska utöver punkterna 1-7 och 18 ovan endast förekomma de ärenden för vilka
stämman blivit utlyst och vilka angetts i kallelsen till stämman.

§31
Protokoll vid föreningsståmma ska innehålla röstlängden eller biläggas protokollet, stämmans beslut skall
föras in i protokollet samt att om omröstning skett ska resultatet anges i protokollet.
Senast tre veckor efter stämman ska det justerade protokollet hållas tillgängligt hos föreningen för
medlemmarna. Protokollet ska förvaras betryggande.

§32
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt har de
tillsammans endast en röst. lnnehar en medlem mer än en bostadsrätt iföreningen har medlemmen ändå
endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.
Medlem får utöva sin röstrått genom ombud som antingen ska vara medlem i föreningen, make eller sambo.
Ombud ska förete skriftlig och dagtecknad fullmakt. Ombud får inte företräda mer än en medlem.
Medlem får medföra ett biträde som har yttranderått.
Omröstning vid föreningsstämma avseende val sker öppet om inte närvarande röstberättigad påkallar slulen
omröstning.

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, medan i andra frågor gäller den mening som biträds av
ordföranden vid ståmman.
Föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa
förhandlingama vid föreningsstilmman. Ett sådant beslut är giltigt endast om det beslutas av samtliga
röstberättigade som är närvarande vid föreningsstlmman.

UNDERHALLSPLAN OCH FOND

§33
Styrelsen ska upprätta underhållsplan för genomförande av underhållet för föreningens hus och årligen
budgetera samt genom beslut om årsavgiftens storlek säkersttllla erforderliga medel för att trygga underhållet
av föreningens hus.
Avsättning till yftre fond görs enligt underhållsplan.

ÄNDRING AV STADGAR

§34
Ett beslut om ändring av en bostadsräftsförenings stadgar är giltigt om samtliga röstberättigade i föreningen är
ense om det. Beslutet år åven giltigt, om det har fattats på två på varandra följande föreningsstalmmor och
minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet. Om beslutet avser ändring
av de grunder enligt vilka årsavgifter skall beräknas, fordras dock att minst tre f,ärdedelar av de röstande på
den senare stämman gått med på beslutet. Om beslutet innebär att en medlems rätt till föreningens behållna
tillgångar vid dess upplösning inskränks, fordras att samtliga röstande på den senare stämman gått med på

beslutet.
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UPPLöSNING OCH LIKVIDATION

§35
om fÖreningen upplÖses ska behållna tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till lägenheternas insatser.

övnror
§36
UtÖver dessa stadgar gäller för föreningens verksamhet vad som stadgas i bostadsrättslagen, lagen om
ekonomiska föreningar och övrig tillämplig tagstftning.

Ovanstående stadgar har antagits vid årsstämma den 17 maj och extrastämma den 16 september 201g
lntygar undertecknade s§relseledamöter. Gustavsberg 2018-09-16
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