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Föreningen

§ I Firma, ändamåloch säte
Föreningens {irma är fuksbyggen Bostadsrättsfiirening Maimöhus nr 12.

Föreningen har till ändamål att f*inrja *edlemmamas ekonomiska inh.essen genomatt i fiireningens hus, mot ersännirg, fiti r".="äe;;;;"ä". uppråra bostadsrä_genheter ftr permanenr boende, ocI-i fiirekomrände räri ,;dq tilr nl,njande utanbegränsning i tirlen.

Föreningen ska i sin v,erksamhet främja de kooperativa principema såsom de kommertill ,ttryck i dessa stadgar och verka å, 
", ,o.ärt, ekonomist<t octr mirjomässigthållbar ufveckling.

Föreningens styrelse ska ha sitt säte i Malmö kamrnnn.

§ 2 Upplåtelsens omfattning m nr
' upplåtelse och utövande av bostadsrätt sker på de vilkor som anges i. upplåtelseaytale! ftirenirigens ek*nomiJ<a plan, dessa stadgar och bostadsrättsiaser.; - - -s--'

En upplåtelse av bostadsrätt fir endast avse hus eiler der av hus. En uppråterse frr, dock även omfatta mark som rigger i ansrutning tilr foreningens hus, orn marken ska; anvärdas sorn komplemsnt till nl,ttjandet av huset elier del av huset.

§ 3 Definitioner
I Med bostadsr*itt avses den rätt i ltlreningen §om en medlem har.till ltiijd av upplåtel-
i 

sen.

I En lägenhet kan vam en bostadslägenhet eller en lokar. Med bostadslägenhet avses en: lägenhet som liert eilef inte tilr ovilenuig aer äravsedd ut u*åa*. som bostad. Med: iokai avses a*ån lägenhet än bostadsrafrnhet Tilr rägenhet kan höra mark,
Medlem sorn innehar bostadsrätt kallas bostadsräftshavale,

Medlemskap

§ 4 Föreningens medlemrnar
Medlemskap kan beviljas
a) f:aisk ellerjuridisk per§on som kommer att erhålla bostadsräft i foreningen tillfoljd av upplåtelse fi'an frreningen eJler som öve(ar bostadsrätt i forcringens hus,b) Riksbyggen ekonomisk forenini, ; J;; ä-;;ön:i"'"*"'
§ 5 Ållmänna beståmmelser om medlemskap
Fråga om an anta nedrem i foreaingen avgörs av ssreisen med iakttagande av be-stämn:elserna i dessa stadgar och i b*stadJrattslagen.

lrr.y]sen ri's§ldig afi utan dr<ijsmår, dock senasr inom en (r) månad fi.ån det attskriftlig ansökar om inedlemskap irom in till ftire*i,gor, ffi*'ä.a*uo om medlem_skap.

Medlernskap s. inte vägras på grund av kön, könsöverskridande identitet elleruttryck,.etnisk tillhörighet, rÅrigion erier annan trosuppfattning, funktionsrrindersexuell läggning eller ålder. --'rr'*Ll'a'^r8' rL+
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Annan juridisk person än kommun eller landsting som florvävat bostadsrätt till bo-

stadslägenhet fär vägras medlemskap.

Medlem vars medlemskap grundas på viss funldion eller anknytning i ibr*nir:gen,

utiläder sors medlem om denna ftnktion eller anknStxing upphör.

§ 6 Rätt till medlemskap vid övergång av hqstadsrätt
Den till vilken en bostadsrätt övrrgått är inte vägzs inträde i fiireningen om de vill-
kor for medlemskap som anges i dessa stadgar är upp§llda och fiireningen skäligen

bör godta honom eller henne som bostadsrättshavare.

Yid itirvärv av bostadslägenhet är rnediemskap endast beviljas den som gör sannolikt
att han eller hon petmanenl ska bosiitta sig i lägenheten. Vid andeisforvärv, där

bostadsriitten efter fiirvårvet innehas av forä1der/foriildrar och barn, äger dack

styrelsen rätt att bevi§a undantag {iån bosättningskravet och bevilja medlemskap åt

ftirväryare som inte avser att permanent bosätta sig i lägenheten forutsatt att någon av

andelsägama avset'att g&a så. §e dock fil§ande sfycke argående styrelsens rätt att

neka msdlemskap vid andels{irvårv.

Den som ftiwärvat ariclel i bostadsrätt får vägras medleinskap. Om bostadsrätten efter

lorvärvet innehas av makar, eller om bostadsrätten avser en bostadslägenhet sådana

sambor på vilka sambolagen {2AA3376) ä'tillämpiig, gäller dock vad som anges i 2
kap 3 och 5 §§ bostadsriittslagen.

Om en bostadsrätt har övergått till bcstadsrättshavarens make fär maken int* vägras

inträde i {tileningen. Ej he1ler fir medlemskap vägras n}ir bostadsrätt till en bostadslii-

genhet övergått till annan närstående psrson som varaktigt sammanbodde med bo-

stadsrättshavaren vid övergången.

Upplåtelse och övergång av bostadsrätt

§ 7 Upplåtelseavtal
Uppiåtelsa av en lägenhet med bostadsrätt ska ske skliftligen. I upplåtelseliandiingen
ska pafiemas naran anges liksom den lägenhet upplåtelsen avser samt de belopp sorn

ska betalas i insats, årsavgift ach i ö:'ekommande fall upplåtelseavgift.

§ I Förhandsavtal
Foreningen frr i enlighet med bestämmelser:ra i 5 kap bostadsrättslagen ingå avtal om

att i frarntiden upplåta lägenhet med bostadsrätt. Ett sådant avtal kallas florhandsavtal,

§ I Overlåtelseavtal
Ett avtal arn överlåtelse av en bostadsrätt genom köp ska uppriittas skriftligen och

skrivas unrler av säljare och köpale.I(öpehandlingen ska imrehålla uppgift om den

lägenhet so:n överlå,teisen avser samt om priset. Motsvarande gälier i tillämpiiga delar

vid $te eller gåva.

En överiåtelss som inte uppfulter ovan är ogiltig. Väcks inte talan om överlåtelsens

cgiltighet inom två år från den iiag då överlåtelsen skedde, är rätten till sådan talan

förlorad.

Om säi-iaren och köparen vid sidan av köpehandlingen kommit övetens om ett annät

pris än dst som anges i köpehandliagen, ät den överenskommelssn ogiltig. Mellan

sä§aren och köparen gäller i stäilet det pris som ängss i k<ipeliandiingen. Priset fär'

å /?.d\



%**rystuygsmrn
re {*rt44f*tl,,eh {iu*

dock jiimkas, orn det iir oskärigl atr det ska vara bindande. vid denna bedömning skahänqrn tas till köpehandliagens inaehåIl, omståindigheterna vid avtalets tillkomsf
§ö11ä:e inkäffade fiirhåilandrn ash amstii*dighet§Å i sydgt 

- *

§ {0 §gittighetvid vågrat medlemskap
E* överlåtelse är ogiltig om den som ss ba§1dryätt övergått tiil vägras nredremskap iftireningen. Detra gärer daok inte vid exekutiv m*amaä uuio**r**r,io", eger vidtvårgs&ir'sä§ning enli-gt I kap bosfadsriittslagen om ftinårvaren I sådantfall vägrasinhäde i &raningen ska frreningen lösa bostadsrätten mol skälig ersättning utom ifall då en juridisk persorr enlig§Ii 5 unar* *ty*ket är utova bosädsretten stan attyara medlem.

ffi;.rt*se 
som avses i I I s femte stycket iir ogittig am ftheskrjvet samscrco inte

om en bos&dsråitt övergåä gsnom boderaing arv, testamente, boragsskifte ererIiknffide ftirvärv och fnrvlirvaren inte antagits fiil medrem årär=nrogu* rppman*tirväwaren atf inom sex (6) månader fiän ippmaningen visa aft någon, som inte färvägras inträde i fiireningen, har frirvåirvat hosiadsrättJn oeh sökt medlemskap. omuppmaningen inre &rjs, är bosradsrätren fvångsfiirsäG ;fiillap bostads_räftslagen {tir ftirvärvarens räkning.

En"iuridisk psrsor sam år mediem i fbreningen är inte utan styrelse.ns samtlrckegsrl*$r *verlåtelse ftrvä,ra en bostadsrätttitt 
"o 

uo*tut-i;;;#;'
§amtycke behövs doc.k inte vid
I ' fiirvärv r;id exekutiv ftixärjning elrer tvåxgsfiirsäsning enligt g kap

bostadsrättslagen, om detj*ridiska personen haa" parit x ibostadsrätten, elierZ. fiirvärv som grirs av ea kommun elår eft landsting. 
-

§ 1t särskitda regter vid övergång av bostadsrätt
Når en bostadsrått sverlåtits fråu en bosfadsrättchavare till an ny innehavare, tärdenne utöva bastadsrätten end*st sm han eller hon är eller antas tilr medrem ibostadsrättsftir.eningea, såvida inte arnat anges nedan.

En juridisk pBr§on fir utöva bostadsriitten utan att vara medlem i ftireningen om denjuridiska personen har ftiruärvat lortuJ*ieitt* vid exekutiv ftirsäsning ellertvåags§irsä$ning enligt I kap bastadsrättslagan och då hade pantriitt i bsstads,riitten.Tre {3} år efterfiirvärvet{arhreringen upprnana denjurioiräp".*orren att iaom sex(6) månader från uppmaningen visaätt någon som,inti fi. räs.å* inträde i fiireringenhar ftirvärvat bostadsrätten *ch söt{r medlJmskap. om uppmarirgen inte ftiss firbostadsräsen tvångsftirsäsas enrigt s kap bostadsrättsragen tir denjuridiskapersonens räkaing,

Etf dödsbo efter en avliden bostadsrättshavare fär utiiva bostedsriitten utan att varamedlem i fisreningen. Tre (3i år efter uoasÅuet rar d;;;;;maaa dödsboet affinom sex {6} rnånader *11urrman:ng"u niua att bostadsrääen har ;rigår i boderningeller arvskifte med anledniaå av uurtärrar*ravarsris aiid eller att någoa, som inte &rvägras infiäde i ffireningen, harfilrviirv,at bostadsriitfen *h ,ökr;;å;rä'ff '"'
uppmaningen intc ftirjs, ffir basradsrätren *angsfiirsa§; #g,s;-pbcstadsrättslag* ftir dödsb*ets räkning.



§ 12 Betalningsansvar efter övergång av bostadsrätt
Den scm lblvärvar en bosladsrätt svarar inte fbr de betalningsfarpliktelser som den

fiån vilken bostads$fien har övergått hade mot bostadsrättsflorenitrgen.

När en bostadsrätt övergatt genotn bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller

liknande forvärv, svarar dock fbrvärvaren tillsammans med den från vilken
bostadsrätten övergått for de fiirpliktelser som rlenne haft som innehavare av

bostadsrätten.

§ 13 Åtgärder i lägenheten sorn vidtagits av tidigare innehavare
Bostadsrättshavaren ansvärar {ör åtgärder i lägenheten som har vidtagits av tidigare

innehavare av bostadstätten.

§ 14 Avsägelse av bostadsrätt
En bostadsrättshavare ffir avsäga sig bcstadsrätten tidigast ef,ter två (?) år fiån
upplåtelsen och därigelom bli fri fi'ån sina fuiplikteiser som bostadsrättshavare. Åv-
sägeise ska göras skriftligen hos styrelsen.

: Vid en avsägelse övergar bostadsrätten till f&eningen vid det månadsskifte som in-

träffar närmast efter tre (3) rnånadel från avsägelsen eller vid det senare månadsskifte

som angefis i derula. Bostadsrätten övergår till ibreningen utan ersättning tili
, bostadsräftshavaren.

§ 15 Hävning av upplåtelseavtalet
: Om bostadsrääshavaren inte i rätt tid betaiar insats eller upplåtelseavgift som ska

: betalas imran lägenheten {är tillträdas oc.h sker inte heller rättelse inom en (1) rnånad

: från anmaning, ffir foreningen häva upplåteiseavtalet, Detta gälier inte am lägenlieten

1 tillträtts med styrelsens rnedgivande. Om avtalet hävs, har foreningen rätt till
: ersättning for skada.

Avg ifter till föreningen

§ f 6 Ä,llmänt om avgifier till föreningen
: För varje bostadsräti ska till foreningea betalas insats och årsavgift samt i fore*

, kommande fall upplåtelseavgift, överiåtelseavgift, panisättningsavgift och avgift for
r andmhandsupplåtelse.

: Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter filr åtgärder scm fiireningen ska

: vi<ita med anledning av bostadsrättslagen eller annan ftirfattning.

, Insats, årsavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift, uppiåtelseavgift samt avgift

i fiir andrahandsupplåteise fastställs av s§a"elsen. Åndring av insats ska alltid besiutas

av {tireningsstämma.

Beslut om ändrade avgifter ska snarast meddelas bostadsrättshavårna'

r Lägenheten är inte tillträdas firsta gången frrrän fastställd insats och i ffirekom-

: nande ä11 upplåtelseavgift inbetalats till firenfurgen, om inte s§relsen medgivit an-

, 
nat.
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§ 17 Årsavgift
Faststållande av årsavgiften
§tyrelsen ska fastställa årsavgiften. Årsavgiften ska fastställas så att ftireningens
ekonomi är lårgsiktigt hållbar.

År'savgiften ska ftirdelas på filreningens bostadsräner i forlållaude till lägenheternas
irsatser satnt, om styrelsen så beslutar for viss kostnad, enligt bestiimrnelsen orn
särskild debitering i Sljande sscke.

Årsavgift enligt sårskild debitering
Om geaom mätnilrg eller på annat sätt viss kostnad direkt kan ftirdelas på sarntliga
eller vissa lägenheter, har styelsen rätt attfbrdela berorda kostnader g"no* ,a.Jila
debitering.

Om det {t}r någon kostnad är uppenbart att viss armån ltirdelningsgrund iin insats bör
tillärnpas har slnelsen rätt att besluta am sådan fi*delningsgurid.

Betalning av årsavgiften
Om inte styrelsen bestämt annat ska bosiadsrättshavärna betala årsavgift i forskott
fordelat på rnånad for bostad och kvartal fur lokal. Betalning ska erlaggas senast sista
vardagen fore vaqi e kalend ermånads respektive kale,derkÅais btirj an.

I Om bostadsrättshavaren betalar sin avgift på post eller bankkontoq aases beloppet ha
: kommit itireningen tillhanda omedelbirt vid betalningen. Lämnar bostadsrättshavaren
: e.tt betalningsuppdrag på avgiften till bank-, post- eller girokontor eller via interne!
' anses beloppet ha kommit foreningen tilihanda när betJningsuppdraget iogs emot a'
: det ftimedlaade kontaret

§ 18 Överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift vid upplåtelse i
andra hand

Om inte s§relsen beslutat annat äger fi)reningen rtitt att vid övergång av bostadsrätt ta
ut en-övedåtelseavgift som ska betalas ay den forväryande bostaåsr*ittshavarcn.
overlåtelseavgifteri uppgår till eö heiopp motsvamnde två och en halv (2,5) pr.ocent
av gällande prisbasbelopp vid tidpunl.ten fiir överlåtelsen.

Om inte stytrlsen beslutat annat äger fiireningen rätt att vid pantsättning av bn-
stadsräfi ta ut en pantsäthringsavgift som skaletalas av bostadsråttshavaren
(pantsättareri). Pantsåittnir:gsavgiften uppgår till ett belopp motsvarande en (1) procenf
av gällande pr:isbasbelopp vid tidpunkten nar foreningen underräuas om
pantsättningen.

om inte styrelsen beslutat annat äger ftireningen fätt att vid upplåtelse av
bostadsrätten i andra hand ta ut en avgift som ska betalas av bostadsrättshavaren.
Alqifton per år uppgår till ett betopp mctsvarande tio (10) prccent av gällande
prisbasbelopp ftir året lägerheten iir upplåien i andra rruni.b* Iägenheten upplåts
u[der del ar'år beräknas avgiften efter detantal kalerdermånader som lagenhåte1 ar
upplåten.

§ 19 Rånta och inkassoavgift vid försenad betalning
Om inte årsavgiften eller annan avgift. till öreningen belalas i rätt tid gtgår dröjs-
måisränta enligt räntelagen (1975:635) på den obetalda avgiften från fiirfallodägen till
dess att full betalning sker.
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vid forsenad betalfiiag av avgift elier annan lorpliktelse rnot f,öreningen ska

bostaclsrättshavaren arä U"tilu påminnelseavgift samt i furekommande fall

i,rkuruorvgift enligl lag (1981:7i9) om ersättning for inkassokostnader m m'

§ 20 Övriga avgifter
För tilll<ommande n$igheter som utnl,ttjas endast av vissa medlemmar såsom

uppfar"fr" av parkerirrgq:plats, extm fbirå,dsutryrnrne o dyl utgår särskild ersättning

som bestäms av s§rclsen'

§ 2{ Föreningens legala Panträtt
Föreningen har panträtt i bostadsrätten för sin fordran på obetalda avgifter i form av

insats, åisavgift, upplåt*1s"rrgift, över1åtelseavgift, pantsåittningsavgift och avgift for

andrÅands,rpplåtelse. ViC uåatning elier konkurs jänstä1ls sådan panträtt med

handpanträtt'och den lial foretr'är1e fi'amftir en pantr'ätt sorn har'-upplåtits av en

inn"havar" av bostadsrätten om inte annat foljer av 7 kap 3i § bostadsrättslagen'

Användning av lägenheten

§ 22 Avsett ändamål
Bostadsrättshavaren är inte arwända lägenheten lor något annat ändamål än det

avsedda. Föreningen får dock endast åberopa awilcelse som är av avsevärd betydelse

for ftrreningen elier någon annan medlern i foreningen'

' 
Det avs"dda ändamålet med en bostadslägenhet i for"eningen iir permanentbostad fbr

bostadsrättshavaren såvida inte annat särskilt anges i upplåtelseavtalet'

: Bostadslägenhet som innehas med bostadsrätt av en juridisk pamofi fä'endast

; användas är att i sili helhet uppiåtas i andra hand som permanentbostad, om inte

något arutat har avtalats.

Om bostadsrättshavaren, med eller utan iöreningens tillstånd, använder lägeniieten {br

annat än avsett ändamål svarar bostadsrättshavaren fornedan angivna kostnader

såvida inte annat avtalats;
. kostnader för lägenhetens iordningställande for annat än avsett ändamåi,

. kostnader för äiäringar i lägenh"t"n toro påfordras av berörda myndigheter'

. ökade kostnader for foreningen solIi ib§er av den äidrade 'anväudningen av

lägenheten, samt
. ka"stnader för lägenhetens återställande i ursprungligt skick.

§ 23 Sundhet, ordning och skick
, När bostadsrättshavaren unoÄd", lägenheten ska han eller lon se till att de sorn bor i

, ;;ilili,;in* *ran. ibr störningar som i sådan grad kan vara skadliga {br hiilsan

, eile, urrnÅ forsämra deras bostadsmi§ö att de inte skäligen bör tålas.

I Bostadsrättshavaren ska iiven i övrigt uia tin användning av ltigenheten iairtta allt som

, iordras för att bevara'sundhef ordning och gott skick inom eli-er utanfor huset' Om

, foreningen antagit ordningsregler är bostadirättshavaren s§ldig att rätta sig efter

, dessa.

I Bostadsrättshavaren ska hålla noggraiul tillsyn Över aff ovan angivna åligganden

, fullgörs oc.kså av dem som han eller hon svarar for eniigt bostadsrättslagen'

, O* U*, forekommer störningar i boendet ska forcningen

I (24)



I ' ge bostadsrättshavaren tillsägelse aft se till att störiringama omedelbarl upphör,
och

2' om det är fråga öfi en bostadslägenhel underrätta socialnämnden i den kommun
där lägenheten ä.belägen om stömingarna.

Vid storningar som är särskilt allvarliga rned hänsyn till deras ad elier omfattning har
frreningen rätt att säga upp bostarrsrättshavä'er utan tilsägerse.

orn bostadsrättshavaren vet efier har anledning att misstänka att ett fiiremål ä.
behäftat med ohyra är detta inte tas in i lägenheten.

§ 24 Upplåtelse av lägenheten iandra hand
En bostadsrättslravare farupplåta sin lägenhet i andra hand till annan Iör självstiindigt
trlukande endast om sfyreisen ger sitt sarnycke.

: Styrelsens samscke krävs dock inte
; 1' om en bostadsrätt har §bryärvats vid exekutiv fursä{jning eller tvångsfrrsä$ning
I enligt I kap bostadsrätfsiagen av enjulidisk pelson som hade panträtt i trostads-I rätten och som i,te antagits tilr medrem i foreningen, efier
'. 2' om lägenhetel är avsedd ftirpermanentboende oJh bostacJsråuen till lägenlieten: inneha§ aY en kornmun etier ett iandsting. Ssrelsen ska dock genast underrättas

' "* uppiåtelsen.

I vägrar styreisen att ge sitt samtycke tilr en andrahandsupptåtelse far.
: bostadsrättshavaren- ändå upplåta sin iägenhet i andra hand om hyresnämnden liimnar
. tillstånd till upplåtelsen. rliktana ska lå'mnas, om bostadsrätfshavaren har skäl for
' upplåtelsen och örenfurgen inte har någon befogad anledning att vägra samsrcke,
: Tillstandet ska begränsas till viss tid.

' 
t rregu om en bostadslägenhet som innehas av en j,ridisk person krävs det for

, tiiisiårid endast att fti'eninger inte har någon befogad aniedning att vägrasamscke.: Tillståndet kan begränsas till viss tid. 
i

:

r Ett tillstånd till andraliandsupplåtelse kan förenas med villkor.

§ 25 lnneboende
; Bostadsrätfshavarcu ffir inte inrymma ntomstående personer i lägenheten, om det kani medfo.a men för ftireningen elier någon annan rnediem i fi)reningen.

Underhåll av lägenheten

\§ Ze) Allmänt om bostadsrättshavarens ansvar
Bö'§fladsrättshavaren ska på egen bekostnad hål1a lägenheten rned tillhöriga utrymmen
i gotf skick. Med ansvaret fiiijer såväl under.hålls- sän repamtio,sskyldighet
Bostadsrättshavaren iir skyldig att ftilja de anvisningu. r*, forelingån länaar
beträffande i,stallationer avseende avlopp, värme, gas, elektricitet, vatten oeh
ventiiation i lägenheten sflnt att tilise a* dessa instaua-tioner utftirs
fackmannamässigt. Bostadsrätishavarens ansvar avser även rnar.k, om sådan ingår i
uppiåtelsen' IIan eller hon ä'skyldig att fiilja de anvisningar som meddeiats rorande
skdtsein av marken. Föreningen svarar i <iviigt fijr att fasägheten är väl underhållen
och hålis i gott slrick.

Bostadsrättshavarens ansyar for Iägenheten omfattar bl a;



' j3;edoing och utrustning i kök, badrum och övriga utrymmsn tillhorade lägenhe-

r ytskiktel samt underiiggande skikt som krävs ftir att anb.inga pberäggningen påett fackrnannamässigl sätt på rilmmens väggar; golv och tak samt undertak,' Iedningar'{iir avlo_pp, gas, vaffen, erekh.icile], uårirution o.r,informationsöverftidng som endast {anar bostaa*aorirå.-ns lägenhet, til dedelar dessa iir synliga ilägenheten
' säkrtngsskåp, str'ömbry.ta,e, eluttag amaturer samt anordningar ftirinfonnationsÖverforing to* 

"oouJigänar 
bostads*tt r.*ä*rs iägenhe! till dedelar dessa är synliga ilagenheten

' radiatorer (beträffande vattenftllrta radiatorer svalar bostadsrättshavaren endastftir målning)

' varmvattenberedare (for"Lrtsatt att de, inte är integr.erad med anordning somfi)reningen svarar ftir enligl § 29). brandvarnare
. eldsfåder

' lägenhetens irnerdöffil med tirihörande karmar och säkelhetsgrindarr ]ister, foder, socklar och stuckaturer. glas i itinstei; dörar och inglasningspartierr ltterdorar med tillhörande kannarl 
'

' till dörrar' ftinslel och inglasningspaftier hör'ande beslag handtag, Iåsanordningar,brevinkast, ringkl ocka, *ia.i n grä f t"r och tätningsl i ster.

Bostadsrättshava'en svarar vidare 1tir mårning av insidan av ltier_ barkong- ochaltandörrar, ftinsterbågar, dörr- o"rr ninri"r't urmar samt ingrasningspartier.

Bostadsrättshavaren,svarar därtiil fiir all egendom som bostadsrättshavaren ellertidigare bostadsrättshavare tillfrfi lagenheten.

121. Balkong, altan, takterrass, uteplats
om lägenheten är utrustad med balkong, 

"rtun, 
tarr.terrass erler *teprats svaral.bostadsrättshavaren ror renhålrning o"iirntirkottning. yidare svararbostadsräffshavaren frir golvens ytIi.il.t, *tiuna,i.rr. med tillhörande karmar ochinsidan av sidopartier, fronter tÅt t"t.'o* lägenheten a. ui.,otuo med takterrass skabostadsrättshavaren även se tir att av'inning fiir cragvatten inte hindras.

§ 28 Våtutrymmen och kök
Betr'äffande våhrtrymmen och kök gärler utöver.vad som ovan sagts attbostadsrättshavaren svarar for a, inl=Jning och utrustning såsom br a:' ytskikt samr underriggande rätskikt (fr"ktisorerand;;fik0;tgorv och väggar samtklämring runt golvbrunn. inredningochbelysningsarmatur"er
. elelffriskhanddukstolk
. vityaror och sanitetsporslin

' rensning av golvbrunn, sil och vattenlås
' fviitt- och diskmaskin inrtrusive redningar och ansr,tningskoppringar påvatteniedningen

" kanar inklusive kranbröst, blan.are och avstängnirrgsventiler. vifvaror

' köksfläkt och ventilaticnsdon {om fläkten ingåri husets ventilationssystem svararbostadsrättshavaren fiir armafurer och str-ombry,tar€ samt for rengöri,g av dessaoch byie av tilter).



§ A§ Föreningen$ å$syår
Bostadsrättsfrreningen svarar fiir underhålloch reparationer ay nedan inredning och
installatianer ftirutsatt att foreningen &rsett lägenhetm med deesa:

' Iedr:ingar för avlopp, gas, elektricite! vetten och iilfsrmåtio*söverfiiri$g ssmt
ventilationskanaler vilka liiinar mer åin en lägeah*t. ledningar{br avlopp, gas, elekkicitet, vä,tte$ ach isfsrmationssverfiringsamt
ventilationskanaler som inte är synliga i lägenheten

r värmepan*a/vänxepump

' vafienfyllda radiatorer ooh värmeiedningar (bnstadsrättshavarsn svarar,dack frr
målning)

. golvbrunn

. balksngtitl dedelarsom inte anges i § ZT

. ftinsterbågarochfiinsterkarmar

. målning sv utsidan av balkong- och altandömar, fiinster.bågar, dön oc.h
ftnsterkarmar sarnt ingla*ringsparliar

. rökkanaler

. fastighetsboxar, brevlådor
r staket,

§ 30 Reparationsr p g a brand- eller vattenledningsskada
För reparationer på grund av brand- eller vattsnredningsskada syarar
bsstadsrättshavaren e*dast cm skadan *ppkommit ge§om
1. egen vårdslöshet eller fiirsummelse, eller
2. vådslöshet eller fhrsummelse av

a) någon ssm hör till hushåtlet eller som besö,ker detsamma som gäsl
b) någon a$t]än som är inrymd i lägenheten, eller
c) någan som ut$r arbete i l*igenheten fiir bostadsrättshayärsls råikning

!ör rcparation på grund av brandskada som uppkommit genom vårdslöshot eller
fi:rsummelse av någon ännan än bostadsrättshavaren s.;atv X dock bostadsräftshavaren
ansvarig endast om han eiler hon brustit i omsorg och tillsyn.

§ 31 Bostadsrättshavarens skyldighet att anmäla hrister
Bostadsråttshavaren är skyldig a* utan dröjsmål till fiireningen anmäla fel och brister
i sådån lå§enhetsukustnir:g sam fireaingen svarar Sr enligtavaa

§ 3g Föreningen får utföra underhållsåsärd som
-bostadsrättshavaren sva rar för

Föreningen ffir åta sig att utfirra underhållsåtgärd sorn bostadsriittshavaren åBsval.ar"
flir enligt ovan. Beslut härom ska fattas på foreningsstiimma och bör endast avse
åtgärder som frretas i samband med omfattande underhåll eller ombyggnad av
f&'eningens hus scrn ber.ör bostadsrilttshavarens lägenhet.

§ 33 E;sättning för intråffad skada
Om ftiraning*r vid inaräffad skada blir ersättningss§idig gextemot bastadsräffsha-
vare fiir lägenketsutrustnirg eller personligt l$s§re ska ersättningen beräknas med
hiinsy* till den skadade egendomens viirrle omedelba* *ire slaOetiN*illet. §zirskilda
regier gäller dock fisr brand- elier vattenledningsskad4 se § 3S ovan.

§ 34 Avhjälpande av hrist på bostadsrättshavarens beksstnad
Om bostadsrättshavaren fiirsummar sift ansvar'fiir lägenhetens skick enligt s§ 26-2A i
sådan utstriickning aä ann*ns säker:het äveasras eiier det frnns risk {tir omfaäaade
skador på anr:ans egendom och inte efter uppmaniag avhjälper bristen i iägenhetax
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shick så snart som mojligt, får foreningen avhjälpa bristen på trostarisrättshavarcns

bekostnad.

§ 35 Föreningens rätt till tillträde till lägenhet
Företrädare ftir foreningen har rätt att {ä komma in i lägenheter när det behövs for
tillsyn elier for att utfora arbete som ft;reniugen svarar Sr eiler har rätt att utfola

enligt § 34. När bostadsrättshavaren har avsagt sig bostadsriitten eller när bostads-

rätten ska tvångsfiirsälias är bostadsriittshavaren skyldig att låta lägenheten visas på

Iämplig tid. Föreningen ska se till att bostadsriittshava!'en inte drabbas av stön'e

oiägenhet än nödvändigt.

Bostadsrättshavaren iir skyldig att tåla sådana inskränkningar i nyttjanderätten som

fiiranleds av nödvändiga åtgåirder ftir att utrota oh1'ra i huset eller på marken, även otn

hans lägenhet inte besväras av ohyra.

Orn bastadsrättshavaren inte lännar tillfuäde til1 lägenhetsr när ftireningen har rätt till
det är Kronofogdemyndigheten besluta sm särskild handräckning'

§ 36 Ändring av lägenhet
Bostadsrättshavaren ffir inte utan styrelsens tillståld i lägsnheten utfbra åtgärd som

innsfattar
f . ingepp i en bärande konstruktion,
2. ändring av befintliga ledningar ftir avlopp, vätme, gas eller vattea, elier
3. ännan väsentlig forändring av lägenheten.

Ssrelsen {år bala vägra att ge tilistånd till en åtgärd som avses i fiirsta s§cket orn

åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet for floreningen. Förändringar i
lägenheten ska alltid utftiras fackmannamässigt.

Underhåll av fastigheten och underhållsfonder

§ 37 Underhållsplan för föreningens fastighet med byggnader
§tyrelsen ska upprätta och årligen lii§a upp underhållsplan ftir genomlbrande av

underhåil et av itir enin gens fasti ghet/er med tillhörznde byggn ad er.

§ 38 Fonder för underhåll
Inom frreningen ska bildas en fond fir det planerade underhållet av frreningens

fastigheVer med tilihörande byggnader. Dämtöver kan bildas bostadsriittshavatnas

individuella fonder fär underhåli av lägenheterna.

Fond för planerat underhåll

Avsättning till ftireningens underhållsfond sker årligen med belopp som ftir första årct

anges i ekonomisk plan och därefter i underhå.llsplan enligt § 37 ovan.

Fond for bostadsråttshavarnas underhåll

Bostadsrättshavarnas individuella underhållsfonder kan bildas genom årliga avsätt-

ningar fi'ån bostadsrättshavarn*. Beslut om avskaffu:rde, inrättande av och år1iga

avsätfningar tiIl bostadsräfishavarnas irdividuelia uaderhållsfonder fattas av sfyreisen.

.t1Ild\
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Förverkande av nyttjanderätten till lägenheten

§ 39 Förverkandegrunder
Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas rned bostadsriitt och som tillträtts är, med
de begränsningar sorn frljer av §§ 40 och 41 nedan, forver'liad,oeh ftrcningen har:"ätt
att säga upp bostadsrättshavaren till,avflyttning,

1. Drojsrnål med insats eller upplåtelseavgift
om bostadsriittshavaren dröjer med att betala insats eller upplåtelseavgift utöver två
veckor från det att foreningen efter ftirfallodagen anmanalhonom eller henne atf
fu IIgöra sin betalningsskyldighet,

1 a. Drojsmål med årsavgift eller avgift för andrahandsupplåtelse
om bostadsriittshavarcn &öjer med att betala årsavgift eller avgift fiir
andrahandsupplåtelsg när det gäller en bostadslägenhet mer än en veeka efter
forfallodagen och när det gäller en lokal mer än två vardagar efter ftirfaltodagell,

2. Olovlig andrahandsupplåtelse
om bostadsrättshavaren utan behövligt samscke eller tillstånd upplåter lägen§eten i
andra hand,

3. Annat åndamål eller inneboende till men för föreningen eller medlem
om lägenheten använts i strid med avsett ändamål eller am bostadsrättshavaren har
inneboende till rnen ftir fbreningen eller annan medlem,

4. Ohyra
i om bostadsrättshavaren ejler dan som lägenheten uppiåtits till i andra hand, genom
: vårdslöshet ä'vållande till att det furns ohyra i rageniieten eller om bostads-
, rättsiravaren genom att inte utan oskäligt ir ;smat underätta styrelsen om att det
: finns ohyra i lågenheten bidrartill attolilran sprids i huse!

5. Vanvård, störningar, brott mot sundhet, ordning och goti skick
i om lägenheten på annat siitt vanvåt'das eller om bostadsrtittshavaren åsidosätter sina
I skyldigheter enliS 23 § vid anväudning av lägenheten eller orn der som lägenheten
; upptatits till i andra irand vid anviindning av denna åsidosiitter de ssldigheter som en

bostadsråttshavare en ligt samm a para graf h ar,

6. Vägrat tillträde
om bostadsrättsiravaren inte lännar tillaäde till lägenheten eniigt 35 § och han eller
hon inte kan yisa an giitig ur-säkt {ör detta,

7. Skyldighet av synnerlig vikt
om bostadsriittshavarcn inte ful§ir en s§ldighet som går utöver det han eller hon ska
göra enligt bostadsdttslagen, och det måste anses varå Bv synnerlig vikt for ärening-
en att s§ldiglreten fuligörs, samt

8. Brottslig födarande rn m
orn lågenheten helt eller tiil väsentlig del används ftir nä.ingsverksamhet eller därmed
likartad verksamhe! vilken utgör eiler i vilken tin en inte oväsentlig del ingår
brottsligt frirfaraude, eller fiir tillfrlliga sexuella florbindelser mot ersättning.
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§ 40 Hinder för föruerkande
Nyttjanderätten är inte ftirvet*ad, om det som ligger bostads$ttshavaren till last är av
ringa beffdelse' lnte heller är nyttjanderätte:r tilien bostadslägenhet ftirverkad på
grund av att er s§ldighet som avsss i § 39, punkt T ovan intJfu[gor.s, om
bostadsrättshavaren är en kommun eller ett ländsting och skyldigheteu inte kan
fullgöras av en kornmun eller ett landsting. En skylJi$ret nir UJtaasrätfshavaren att
inneha anstäilning i ett visst ftiretag eller någon til"ranO. sfuldigtret får inte heijer
läggas till grund fbr {tjrverkande.

§ 41 Möjlighet att vidta rättetse m m
Uppsägning på grund av ftirirållande som avses i 39 § punkter:na 2, 3 eller 5-T far ske
endast om bostadsrättshavaren låter bli aff efter tilhagelse vidta rättelse utan drrijsrnå1.

I fi'aga om bostadsläg*q:t far uppsägning inre ske på gr.und av orovrig
andrahandsilpplåtelse enligt 39 § punl« 2 om bostad-sräffshavar.en efter tillsägelse utan
dr'öjsmål ansöker om tillstånd till upplåtelsen och {är ansökan bevisad. Vid Jlovlig
andrahandsupplåtelse måste fbreningen säga till bostadsrättshavar€n att vidta rätfelse
inom två (2) månader fi-zn den dag foreningen fick reda på den orovriga
andrahandsupplåtelsen flor att bostadsrättshavaren ska äskiljas från lågenLeten på
den grunden.

uppsägning av bostadslägenhet på grund av strirningar i boendet enligt 39 § punkt 5
far inte ske ftirän socialnämnden har underrättats.

Yid särskilt allvarliga 
$örni,gar i boendet gä1ler 39 § punkr 5 även om någon

tillsägelse om rättelse inte har skett. vid såäana striÅnga, fär uppsagning som gäger
en bostadslägen}et ske utan foregående undenätfelse tiiisocialnämnå*n.-gn mflu uu
uppsägningen ska dock skickas till socialnämnden. Rättelseanmaning och
underättelse till sociainämnden la'ävs dock orn störningana inkäffat pnder tid då
Iägenheten varit upplåten i andra hand på sätt som uog", i E Z+.

Ä'nl4tjanderätten forverkad på grund av för'hållande, som avses i 39 § punktema 1-3
elier 5-7 oYan lnen sker tättelse innan foreningen har sagt upp bostadsrättshavaren till
avfl1'ttning, får han eller hon i,te därefts. skiljas fiän lalenhåten på den grunden.
Detta gäller dock inte orn nyttjanderätisn är fiirverirad pä grund av sådana särskilt
allvarliga störningar i boendet soln avses i § 23 fiärde,tyJt"t.
Bostadsräftshavaren fir inte heller ski§as från iägenheten om fiirenilgen inte har sagt
tupp bostadsrättshavareltill avfll,ttning inom tr.e i:; månader {i.ån den dag då
ftireningen fick reda på fiirhåilande som avses i 3g s punkt 4 eller 7.

En bostadsrättshavare kan skiljas fiån lägenheten på gr.und av forhållanden som avses
i 39 § punkt 8 endast om fbreningen hariag upp bosiadsrättshayaren till avfl3,ttning
inom två {2) mimader fiån det au fore,ingen fieireda på ftirhållandet. om den
brottsliga verksamheten har angetts tiI åå1 eiler om ltinrndersökning har inletts iirom
samma tid, har fiireningen dock kvar sin rätt till uppsägning intill dess att två {2)månader har gått från det att domen i blottmålet f,rui ,,*nitluga kraft eller det rattsliga
fofarandet har avslufats på något annat sätt.

§ 42 Återvinning vid försenad årsavgiftsbetalning eller avgift fdr
andrahandsupplåtelse

År nyttjanderätten e,iigt:g s r a örverkad på grund av drojsmål med betalning av
årsaygift eller avgift fbr andrahan<isupplåte1ie, och har nrerring*n med anledling av
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defta sagt upp bostadsrättshavaret till avflyttning, fär han eller hon på gruud av
dröjsmålet inte ski§as fi'ån lägenheten

1. orrr avgiften - när det är fiåga ofii erl bostadslägenhet - betalas inom tre (3) veckor
från det

a) att bostadsriittshavaren på sådant siitt som angos i ? kap 27 *ch 28 §§
bostadsrätlslagen har delgetts anderättelse om möjligheten aä fi tillbaka
lägenheten genoff att betala avgi{ten inorx de*na tid, *ch

b) nreddelande om nppsägriingeu och anledningen til1 denla har lämnats till
sociainiimnden i den kornmun där lägenheten är belågen, eller

2. om avgiften - när det är fråga om en lokal - betalas inom två (2) veckor från det att
bosta.dsrättshavaren på sådant sätt som ar:ges i 7 kap 77 och 28 §s bostadsrättslagen
har delgetts turdenättelse om möjligheten att få tillbaka lägenheten genom att betala
avgiften inom denna tid.

År det fiåga om en bostadslägenhet får en bostadsrättslravare inte heller ski§as från
Iäge*heten om han eller han liar varit frrtrindrad att betals avgiften inom den tid som
anges i forsta stycket 1 på grund av sjukdom el]er liknands ofiirutsedd omständighet
och avgiften har betalats så snart det var möjligt, dock senast när tvisten am
avhysning avgör's i forsta instans,

Första s§,cket gäller inte om bostadsrättshavaren, genom att vid upprepade tillfdllen
inte betala avgiften inam den tid sorn alges i 39 § punkt I a, har åsidosatt sina
forylikteiser i så hög grad atr han eller hon skäligen inte bör fä behålla lägenheten.

Beslut om avhysning {är meddelas tidigast tredje vardagen efter av den tid
som anges i fiirsta sffcket 1 eller 2.

§ 43 §kyldighet att avflytta
Sägs bostadsrättshavaren trpp till avflyttniag av någon orsak som anges i 39 § punkt
1, 4*6 eller 8, iir ha,tr elier hon skyldig att fl1tta ge*åst.

sägs bastadsrättshavaren upp av någcn orsak som anges i 3g s punkt ?,3 sller 7,far
han eller hon bo kvar till det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader
fiån uppsägningen, om inte rätten ålägger honom eller henne att fl3.tta tidigare.
Detsamma gä1ler orn uppsägningen sker av orsak som anges i 39 § punkt I a och
bestämmelserna i 42 § tredje stycket är tillämptiga.

Yid lppsägning i andra fali av orcak som anges i 39 § punkt 1 a tiliärnpas övriga
bestärumelser i 42 §.

§ 44 Rätt til, ersättning för skada vid uppsägning
Om föreningen säger upp bostadsrättshavarcn till avflSttning, har fiireningen rätt till
ersättning for skada.

§ 4§ Förfarandet vid uppsägning
En uppsägning ska vara skriftiig och delges den som söks fiir uppsågning.

§ 46 Tvångsförsäljning
Har bastadsrättshavaren blivii skild från lägenheten till frljd av uppsägning i fall sorn
avses i 39 § ovan, ska bostadsrätten tvångsibrsä§as enlig I kap bostadsrättsia.gen så
snart som mtijiigt, om inte {tireningen, bostadsråittshavarsn och de kända borgenärer
va::s rätt berörs av örsäijningen kommer överens om något arutat. Försiiliningen fär



I 9::l skjutas upp till dess att blister som bostadsättshavaren svar?r fiir blivit
argardade.

l

, Tll§-ft:äljning genomftirs av Kronofogdemyndigheten efter ansökan av bostads_I rättsftireningen.

Styrelse och valberedning

§ 47 Ailmänt
' Förcningens angelägenheter ska handhas av en ssrreise vars uppgift är att for.eträda; ftireningen och ansvara ft;r aft frreninge,s orga'isation, ekonåmi och andmi angelägenheter sköts på ett tillfredsstäilande sätt.

styrelsen ska artreta ftjl utbildning av och information till medlemnarna samt lösafrågor i sambarid med skötseln av fiireningens egendom så att med.lemmamas kivseloch al*tiva deitagande i verksamheten främjas.

S§r'elsen ska med hänsyn till bostadsrättshavarnas olika fbrutsättningar skapaIikvädiga möjligheter ftir alla att nyt(ia bosradsrätten.

§ 48 Ledamöter och suppleanter
Mandatperiod
s§relseledamöter ocri s'ppreanter vä$s ft5r er period av högst tvä {z)fu.. ssrel-seledamot oeh suppreant kan omväljar. or."n 

-rrelt 
ny styreise väljs på fi;renings_stämma ska mandatfiden for hälften, eller vid udda ä nårmast högre antal, vara ett år.

suppleanter inträder i den crdning de är valda såvida inte stäinman har valt personligasuppleanter.

För det fall vakanse. uppkommer efter redamöter efier suppreanter under man-datperioden ska dessa ersättas senast vid närmast drirpå ftlsande ordinarie Itirenings-stämma' vid val efter vakanser gäiieratt ny iedamot L[". rrpfi"ant utses av den somutsåg den ledamot eller suppleant som ska ersättas.

Antalet styrelseredamöter och suppreanter samt utseende därav
styrelsen ska bestå av 3-7 s{'l'elseledamöter och 3-? styrelsesuppieanter vilka utsesenligt ftiljande,
a) fibreni,gsstämma, värjer tvä tz) tiI sex (6) ledamöter samt minst två (2) ochhögst sex (6) suppleanter,
b) Riksbyggen utser en (1) Iedamot och en (l ) suppleant.

s§relseledamöterna oeh suppleant€rxa som väljs av stämman ska vara medremmar iforeningen elier tillhöra bostådsrättshavares farnisehushåll och rrarz bosatt iftireningens hus- vidare är person som utsetts av fuksb5rggen behörig attvaraledamoteller suppleant.

?":.r-o* är underårig efler i konk'rs efier har örvaltare enrigt 1 I kap 7 §fträldrabalken kan inte vara ssrelseledamot eller suppleant.

§ 49 Ordförande, sekreterare m fl
om inte {tireningsstämman beslutar annat, ska sfyrelsen inom sig utse ordfiirande vicidet sry'reisesammanträde som hålls i ansiutning titl d"n ordinarie"foreningsstämman
eller i anslutning titl extra {tireningsstämma i dln mån stl.relseval har frrekommit på
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sådan stärnma. Om stämma* vä§er att utse ord{tirarde ska ssrelsen inom sig utse en
vice ord{iirande. vid samma styrelsesamraanträde ska även sekreterare,
bran dskyddsansvarig, och i forekommande fa Il, utbildnin gsansvarig samt
miljöaasvarig utses.

§ 50 Sarnmanträden
: Ordfrranden ska se till att sammanträde hålls när så behövs.
:

' §lyrelseledarnot har rätt att begär'a ail: styrelsen ska sammankallas. Sådan begä'an ska

, framställas_skrtftligen med angivande av vilket ärende ledamoten vill att styielsen ska
, behandla. ord{tiranden är om sådan framställan görs ssldig afi'sammankallai s§rclsen.

§ 51 Styrelsens beslutsförhet
i Styreisen är beslutsfbr om rner iin hälften av antalet ledamöter är niirvarande vid
I samrnantrådet- Som s$relsens beslut gälier den mening itir vilken mer än hälftel av
r de näruarande röstat, eller vid iika nistetal den rnening som biträds av ordltiranden. I
: det fall styrelsen inte är fiilltalig när ett besiut ska fattä gä1ler for beslutsfur.heten att
: mer än 113 av hela antalet ledamöter har röstat for beslutet.

, Styrelsen elle| en ställfireträdare får inte fiilja sådana ftireskrifter av forcningsstäm-
i man som står i sh'id rned bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska foreningaielier

dessa stadgar.

§ 52 Protokoll
Yid s§relsens sammanträden ska protokoll föras. Protokollet ska undertecknas eller
justeras av ordföranden och en 3,tterligar.e ledamot som sszrelsen utser.

Tid frr sammanträdet, vilka som närvarat samt vilka beshit som fattats ska anges i
pi'otokollet. Styrelseledamöterna har rätt att fi awikande mening antecknad i
protokollet' Protokollen ska foras i nummerfoljd och fbrvarar på b"tryggunde såitt.

§ 53 Vissa beslut
Beslut om inteckning m m
St}relsen eller av styelsen befulhnailctigad foreträdare fiir föreningen fär besluta om
inteckning eller annan inskrivning i öreningens fasta egendom elier tomträtt.

Beslut om bostadsrättstillägg
S§relsen eller av s§relsen befullmäk:tigad foreträdare fiir fiireningel fir.beslgta att
teckna frrsäkring som omfattar bostadsrättshavarens underhålls- och
reparationsansval, s h bostadsrättstiilägg.

Beslut om avyttring av foreningens fastigheUtomträtt m m
Styretrsen eller annan ställforeträdarc ftir fiireningen får inte utan fiireningsstämmans
beinyndigande avirända foreningen dess fasta egendom eller tomträt.

Styrelsen ffir inte heller besluta om rivning, om väsentiiga florändringar.elier till-
ochleller ombyggnad av ftireningens egendom utan fiireningsstänmans godkännande.

Kollektivanslutning bredband, telefoni, TV m m
S§relsen eiler av styrelsen befutlmäktigad foretr'ädare fiir lbreningen får inte utan
foreningsstämmans bemyndigande träffla ar.tal om att ansluta lägenheterna till
bredband, telefoni, TY-betalkanaler eller liknande ftirmedlade tj änster.

18 {241
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§ 54 Firmateckning
Förcningens firma tecknas, ftirutom av sfyrelsen i sin helhet, av ssrelsens ledamöter
två i fiirening,

§ 5§ Besiktningar
§tyrelsen ska fortltipande ltireta erforderliga besiktningar av ftireningens egardom
som fbreningen har unde'hållsansvaret fiiioch i årsleJovisningens
ftirualtningsberättelse avge redogörelse frr kor:mande underhillsbehov och under
året vidtagna underhållsåtgärder av störe omfattning.

§ 56 Likhetsprincipen
: §§relsel eller annatr stä]lfiireträdarc ftir ftlreningen far inte foreta en handling eller
: annan åtgär'd som är ägnad att bereda en otiilbörlig fiirdel åt en medlem eller någon: annan till nackdel &r &reningen eller annån mediem.

§ 57 Valberedning
vid orditarie fiireningsstämma utses årligen minst två {2) ledamöter till
valberedningen. Deras uppdrag gäiler for tiden fram tili jess nästa ordinarte srämma
håIlits.

valberedaingens uppgift är att ftireslå valbara och lämpliga ka,didater till
fortrcendeposter som ftireningsstämman ska väs a.

Föreningsstämma

§ 58 När stämma ska hållas
. ojinlie ftireningsstiimma ska håilas inom sex (6) månader efterutgången av varje
; räkenskapsår, dock tidigast två (?) veckor efter dei att revisorema överlämnat sin
; berättelse.

, !|* stämma ska hållas när styrelsea finner skältill det. Sådan stämma ska även
hålla.s Iär det ftir uppgivet ändamåi skriftligen begärs av en revisor eller av minst en
trondel av samtiiga rdstbe$ttigade rnedlemmar. I(allelse ska utfiirdas inom två i2), veckor fi'ån den dag då sådan begäran kom in till frrenirgen.

§ 59 Dagordning
Yid rrdinsde stärnma ska ftj,rekomrna:

a) Stämmans öppnande
b) Fastställande av röstläng
c) Y al av stämmoordforande
d) Anmäian av stämmoordforandens val av protokollftrareei val av en person som jämte stämmoordltiranden ska juster.a protokolletf) Val av rnsträknare
g) Fr'åga om ståmman blivit i stadgeenlig ordning utssthi Framlåggande av ssrelsens årsredoviuoirg
i) F:am}äggande av revisorernas berättelsej) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
k) Beslut om resultatdisposition
t) Fråga om ansvarsfrihet ftir ssrelseledamöterna
m) Besiut angående afltalet sfyrelseledamöter och suppleanter
n) Fråga om arvoden åt styrelseledamoter och suppllanter, revisor.er och

valberedning
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o) Beslut om stäinman ska utse s§relseordf?irande samt i ftj,rekommande fall val av

ssrelseordforande
p) Yal av sfyrelseiedamöter och suppleanter
q) Val av rcvisorer och reyisorssuppleanter

* Yal av vaiberedning
s) Åv s§relseu till stämman hänskjutna liågor samt av medlemmar anmälda

älerden (motioner) som angetts i kallelsen
t) Stiimmans avslutande

Vid extra ftireningsstämma ska fonrtom ärenden enligt a-g samt t ovaa frörekomma
endast de ärenden ftir vilka stämman utlysts osh r.ilka angivits i kallelsen.

FöreEingsstämman öppnas av s§relsens ordforande eller, vid ftjr.f3l| itir den1e, affrafi
percon som s§,relsen därtiil utser.

§ 60 Kallelse
Ordinarie stämma
Kallelse tiii ordinade foreniirgsstämma ska tidigast fyra (4) veckor och senast två (2)
veckor flire stämman anslås på väl synlig plats inom ftreringens fastighet eller
läurnas genom s}«"iftligl rteddelande i medlemmarnas
brevinkast/brevlådory'fastighefsboxar. Därvid ska genom hänvisning till § 59 i
stadgarna eller på anfiat sätt anges vilka ärenden som ska ftirekomma tiii behandlilg
vid stärnman" orn frrslag till åndring av stadgarna ska behandlas, ska det
huvudsakliga innehållet av ärdririgen anges i kalleisen.

om det krävs for ati fiireningsståmmobeslut ska bii giltigt att det fattas på två
stämmcr är kallelse till den senarö stämman inte utfiirdas innan den forsia stämman
har hållits. I en sådan kallelse ska det anges vilket beslut den fiirsta stämman har
fattat.

Extra stämma
Kalleise till extra fiireningsstämma ska på motsvarande sätf ske tidigast fyra (a)
veckor och senast en (1) vecka fbrc stämman, varvid det eller de äenden fiir vilka
siämmal utiyses ska anges.

§ §1 Motioner
Medlem som önskar ffi visst ärcnde behandlat vid ordinarie fiireningsstämma ska
sl«'iftligen anmäla ä'endet till sfyrelsen senast en (1) rnånad efter rlikenskapsårets
utgång. Ärendet ska tas med i kallelsen till stämman.

§ 62 Rösträtt, ombud och biträde
På foreningsstämma har varje medlem en röst" lnnehar flera medlemrnar bostadsrätt
gemensamt h*r de dock endast en röst tillsarnnans.

Röstråitt på föreningsstärnman har endasi den medlem som fullgiort sina firplildelser
mct fiireningen enligt dessa stadgar och lag.

En medlems rätt vid foreningsstämrna utövas av medlemmen personligen eller den
som är medlernmens ställ{tirekädare eniigt lag eller genom ombud med skr.iftlig
dagteeknad fullmakt. Fulhnakten gäller högst ett (1) år från utfiirdandet. Ingel hr
som ombud {breträda mer än en rnedlem.

Ombud får endast vara:
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§

i ännan medlem {innshar flem medlemmal bostadsrätt gemensamt får endast en av

dsm foretr-äda annar medlem sorn ombud)

. medlemmens make/registrelad pa*ner

. sambo

. fiiräidrar

' syskon
. barn.

Er:medlemffirvidfiireningsstärnmamedforahögstettbitrade'

Biträde fir endast vara:
. anran medlem
. medlemmens make/registrerad partner

. sambo

. loräldrar

' sy§kon
. batn.

§ S3 Beslut oeh omröstning
För.eningsstämmun, m*nirrg är den som har fätt mer än hälft*r av de avgivna rös-

terua, eller vid lika röstetal?en mening som stämmoordfrrandefi biträder' Vid val

anses den vald som har fätt de flesta röstsrna. Yid iika röstetal avgörs valet genom

lottning.

Första stycket gäller inte lor sådana beslut som ftir sin giltighet kräver särskild ma-

joritet enligl dessa stadgar eller enligt lag'

Alla omrdstningar vid foreningsstämma sker öppet, om inte närvarande röstberåttigad

msdlem vid pemonval begär sluten omröstning'

§ 64 Särskilda villkor för vissa beslut

För att ett beslut i ftåga som anges i denna paragraf ska vara giltigt krävs att dot har

il;;t; tio"i";rtamma o=ch atr foljaride besrämrnelser har iakttagits:

1. Ändring av insats §öm rubhar inbÖrdes förhållanden

; om beslutet inaebth'ändri§g av någon insats och rnedfrr rubbning av det inbördes

I ärlra[-"J"t rneltan insatserna, ska samtliga bostadsrätts1""11? som berörs av

; äfidringen ha gått rned på beslutet. Om erighet inte uppnås,-blir beslutet ändå giltigt

, om minst två tredjedetar av de berörda bosiadsrättshavat:ra har gått med på beslutet

: och det dessutom har godkänts av hyresnärnrrden'

1 a. Okning av samtliga insatser utan rubbning av inbördes förhållanden

: om besiutet innebär un ot nirg av sarntliga insatser Utan.att fbrhållandet meilan de

: inbördes insatserna rubbas, ska alla baståsräthhavarna ira gå§ med på beslutet' om

, enighet;nt" uppoar, uii, t"rtut*t iinrtå giltigt cm miNst två trsdjed€lar av de röstande

. U"."g* **a på besiutet cch det dessutom har godkänts av hyresnärnnden'

, fiyrlurra*ndån ska godkäruia besiutet om detta inte frarnstfu'som otillborligt mot

: någon bostadsrättshavår§'

?,FÖråndringellerianspråktagandeaVbostadsrättslägenhet
I om beslutet innebär att en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt kommer att

: fbräurlras elter i sin heihet båova tas i ansiråk av foreningcl r*d anledning av en

, ä -fi* tiiitvsgsuA, ska bostadsrättshavarcn ira gått med på beslutel Om

zl \Lql
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, bostadsrättshavaren inte ger sitt samffcke till ändringen, biir beslutet ändå giltigt om

: minst tvä tr"edjedelar av de röstande har gått med på treslutet och det dessutom har

. godkänts av hyresnämnden.

3. Utvidgning av föreningens verksamhet
Om beslutet innebär ulvidgning av iöreningens verksamhet, ska minst två tredjedeiar

; av de röstande ha gått merl på beslutet.
;

4. Överlåtelse av hus med bostadsrått
; Om besiutet innebär överlåtelse av ett hlrs som tillhör föreningen, i vilket det finns en

' eller flera lägenheter som är upplåtna med tlostadsriitt, ska beslutet ha fattats på det

: sält sorn gäller ftir beslut om likvidation enligt 1 I kap 1 § lagen (i987:667) om
ekonorniska foreningar. Minst två tredjedelar av bostadsrättshavarna i det hus som

: ska överlåtas ska dock alltid ha gått rl:ed på beslutel
l

, Föreningen ska genast underriitta den som har panl i bostadsrätten och sam är känd
: ftir fbreningen om ett beslut elligt punkt 2 eller 4 ovan.

§ 65 Andring av stadgarna

Majoritetskrav

: Efi beslut orn ändring av foreningens stadgar är giltigt om samtliga rostberiittigade är
: ense om det. Beslutet är även giltigt, om det faffas av två på yarandra loljande
; fiireningsslärnmor och rninst 2/3, el1er dei högre antal sorn anges nedan, av de

I röstande på den serlare stiimman gått med på beslutet,

: Om beslutet avser ändring av de grunder eniigt vilka årsavgifter ska beräknas fordras
; att minst 3/4 av de röstande på den senare stämman gåu med på beslutet.
;

; Om beslutet innebär att en medlems riitt till föreningens behålina tillgångar vid dess

; upplösning inskränks, fardras att samtliga röstande på den senare stämman gåU rned
. på besiutet.
l

; Ett beslut scm innebär att en medlems r'ätt att överlåta sin bostadsrätt inskränks är
, giltigt endast om samtliga bostadsrättshavare yars rätt bereirc av ändringen gått med

i på beslutet.

Godkånnande av Riksbyggen och registrering
Utöver vad som krävs enligt ovan gäller for att beslutet ska vara giltigt att fuksbyg-
gen godkänner detsamma.

Ett beslut orn ändring av stadgarna ska genast anmälas ft)r rcgistrering hos
r Bolagsvertet. Beslutet fir inte verkställas forriin regish'edngen har skstt.

Årsredovisning, räkenskaper och revision

§ 68 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår omfattar tidsn fiån och med 1/9 cch med 3118.

§ 67 Årsredovisning och fdrdelning av överskott
S§relsen ska senast inorn §ra (4) månader fiån varje riikenskapsårs utgång till
ftireningens revisorer överlämna en årsredovisning innehållande fbrvaltr:ingsberåt-
telse, resuitat- cch balansråkning,
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Eventuellt överskoit i ftireningens verksa::rhet sla avsättas till fond ftir planerat

unde:'hå!1, dispositionslond eller balalseras i ny räkni:rg.

§ 68 Reviso:er
För glanskning av ssrelsens forvaltning och foreningels räkelskape: utses årlige::

vid ordinarie ftireningsstämma ltir tiden fram till dess nästa ordinarie stämma hållits

tvä (2> reviso:'er och två (2) revisorssr:ppleanter, av vilka en revisor och e:: suppleant

bör vara auktoriserad eller godkänd revisor.

Om registrerat revisionsbolag utses till revisor ska ingen suppleanl rtses *ir den

ret,isot'n.

§ 69 Revisorernas granskning
Revisorcrna ska i den oxfa:tning:cx följer av god revisionssed granska foreningens

års:edovisni::g jämte räkenskapema sarrt styrelsens §:valtni::g. Revisoren::a ska fblja

de sä:shilda loreskriftel sorn beslutats på forel:ingsstämman, om de ilte stridc mot

lag, dessa stadgar eller god revisionssed.

Revisorerna ska för va{e råike::skapsår avge et: i enlighet med lag o:: ekonoxiska
§reningar tireskr iven revisionsberii§else till öreningsslämman.

Revision ska vam verkställd och berättelse dä§yer inlämnad lill s§relsen inon": trettio
(3§) dagar efie: det styrelsen avlämnal å'sredovislingen iill revisorerna.

För det fall reviscrerna i sin revisionsberifielse har gjofi anmärknir:gar mot slyrelsens

foxaltning ska styrelsen avge skrifllig ftirtlaring till stämman.

§ 70 Årsredovisningen och revisorerte§ beråtlelse
§srelser::s årsredovis;:ing, revisionsberåttelsen såst i forekommande fall s§relsens

yttralde öve::svisionsbe:ättelsen ska hållas tillgängliga ior::':edlemma§1a sönast en

(1) vecka fore ordinarie öreningsstämma.

Ovrigt

§ 71 Medlemskap i Riksby3gen intresseförening
För r:.redlernskap i Riksbyggel ekonomisk forening l«'ävs att bostadsrättsföreningen är

med I em i intressellorcningel iir Riksbyggens bostad sriittsären ingar där

bostadsrättsforeningen har sin ve:ksamhet och via dema är andelsägare i Riks3yggen

ekonomisk forening.

Beslut sorr innebär' att föreninger: begär sitt utkäde ur intressefo:e::ingen blir gilfigt
om samtliga röstberättigade är ense om det. Beslntet är även giltigt, om det har fattats

på två på varandra loljande föreningsstälnmor och ninsl 713 av de röstalde på den

serare stämman gått med på beslutet.

§ 72 Meddelanden till medlemmarna
Om i::le annal anges i dessa stadgar eller lag ska meddelanden tili :':::edlem::rarna she

genom anslag på väl synlig plats inom forcni:rgens åstighet eller ge:rom utdehiing i

uedlemxanas brevilkast/brevlådorlfastighelsboxar.

§ 73 Fördelning av tillgångar om förenirgen upplö§§§

Upplöses fö:"eninge: ska, seda:r verksamhete:r lagligen awecklats, ;ppkornnret

överskott tilllalla bosiad:rättshayålra oc! lordelas i ftirhållands iill ir:salserna.

23 {24\
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§ 74 Annan lagstiftning
I allt som rör foreningens verksamhet gäller utöver dessa stadgar, bostadsrättslagen,
lagen om ekonomiska föreningar, liksorx annan lag som berör fiireningens
vetksamhet. Om bestämmelser i dessa stadgar framledes skulle komma att stå i strid
med tvingande lagstiftning gäller lagens bestiimmelser.

undertecknade insgar att ovanstående stadgar antogs vid foreningsstämma
den 2015-02-01 samt 2015-10-26.

&dr--C e-&*4d-'J*

Ovanstående stadgar har godkänts av Riksbyggen.

Stockholm den la §
Riksbyggen ekonomisk forening

§ofia Berg Horner

4llitäri- r,e.s {rtr"r'§

Enligt $lknakt


