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STADGAR 

far Bostadsrattsforeningen Bolmen 1 (org nr) 769618-3008 

FIRMA, SATE OCH ANDAMAL 
1 § 

Foreningens firma ar Bostadsrattsforeningen Bo!men 1 

Styrelsens sate är i Stockholm 

2 § 

Foreningen har till andarnal att framja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i foreningens 

hus upplata bostader far permanent boende och lokaler till nyttjande St medlemmarna utan 

begransning i tiden. En upplatelse med bostadsratt far endast ayse hus eller del av hus. En upplatelse 

far dock omfatta mark som ligger i anslutning till foireningens hus, om marken ska anvandas som 

komplement till nyttjandet av huset eller del av huset. En upplatelse leder till att en medlem far en 

ran till bostad eller lokal, kallad bostadsratt. Medlem som innehar bostadsratt kallas 
bostadsrattshavare. 

MEDLEMSKAP 
3 § 

Fraga om att anta en medlem avgors av styrelsen om annat inte foljer av 2 kap 10 § 
bostadsrattslagen. AnsOkan om intrade i f6reningen ska gOras skriftligen. Styrelsen ska snarast, 
normalt inom en manad fran ansokningsdagen, avgora fragan om medlemskap. Styrelsen har rat att 
som underlag for provningen ta kreditupplysning pa sokanden. Juridisk person far vagras 
medlemskap. 

4 § 

Medlem far inte uteslutas eller uttrada ur foreningen sa lange han eller hon innehar bostadsratt. 

INSATS OCH AVGIFTER 
5 § 

lnsats, andelstal, arsavgift och eventuell uppl5telseavgift for bostadsratten faststalls av styrelsen. 
Andring av insats beslutas av foreningsstamma i enlighet med bostadsrattslagen. 

For att tacka fOreningens kostnader for verksamheten samt for de i 35 § angivna aysattningarna ska 
varje bostadsratt betala arsavgift. Arsavgift ska fordelas i forhallande till bostadsratternas andelstal. 
Om det inbordes forhallandet mellan andelstalen rubbas ska beslutet fattas av foreningsstamma. 

Beslut om andring av stadgarna dar beslutet aven ayser andring av grund for arsavgiftsuttag ska 
fattas av foreningsstamma i enlighet med 9 kap 23 § BRL. 



I grsavgiften ingSende ersattning for varme och varmvatten, elektrisk strom, renhAllning eller 
konsumtionsvatten kan beraknas efter forbrukning. 

Arsavgift ska betalas senast sista vardagen fore varje kalendermAnads borjan eller pA annan tid som 
styrelsen bestammer. 

For tillkommande nyttigheter som utnyttjas endast av vissa medlemmar sasom upplStelse av 
parkeringsplats, extra forradsutrymme och dyl utgSr sarskild ersattning som bestams av styrelsen. 

For bostadsratter forsedda med balkong, altan, mark eller uteplats med egen ingSng skall sarskild 
avgift f6r lopande underhallskostnader tillforas bostadsrattshavaren. Avgiftens belopp bestams av 
styrelsen. 

6 § 

overlatelseavgift, pantsattningsavgift samt avgift for andrahandsupplStelse kan tas ut efter beslut av 
styrelsen. Overlatelseavgift fSr maximalt uppga till 2,5 procent av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 
och 7 §§ socialforsakringsbalken som galler vid tidpunkten for ansokan om medlemskap. 
overlAtelseavgiften betalas av saljaren. Pantsattningsavgift f5r maximalt uppgS till 1 procent av 
samma prisbasbelopp som ovan och som galler vid tidpunkten f6r underrattelse om pantsattning. 

Avgift f6r andrahandsupplStelse, som fr tas ut arligen, Mr for en lagenhet maximalt uppga till 10 
procent per Sr av samma prisbasbelopp som ovan. Om en lagenhet upplAts under en del av ett Sr, 

beraknas den hogsta tillatna avgiften efter det antal kalendermanader soml5genheten Sr upplaten. 

F6reningen har rStt till drojsmSlsranta enligt rantelagen (1975:635) pA obetalda avgifter enligt denna 

paragraf och 5 § fran fOrfallodagen till dess full betalning sker samt aven ersattning for 

pAminnelseavgift enligt lag (1981:739) om ersattning for inkassokostnader m.m. 

UPPLATELSE OCH oVERGANG AV BOSTADSRATT 

7 § 

Bostadsratt upplats skriftligen och far endast upplatas St medlem i foreningen. UpplStelsehandlingen 

ska ange parternas namn, den lagenhet upplatelsen ayser, andamalet med upplatelsen samt de 

belopp som ska betalas som insats, Arsavgift och eventuell upplStelseavgift. 

8 § 

Ett avtal om overlatelse av bostadsratt genom k6p ska upprattas skriftligen och skrivas under av 

saljaren och koparen. Kopehandlingen ska innehalla uppgifter om den lagenhet som overlAtelsen 

ayser samt om ett pris. Motsvarande ska galla vid byte eller Ova. 

OverlStelseavtalet ska lamnas till styrelsen. 

9 § 

Nar en bostadsratt har Overlatits fran en bostadsrattshavare till ny innehavare, far den nye 

innehavaren utova bostadsratten endast om han eller hon är eller antas till medlem i 

bostadsrattsforeningen. 



En juridisk person far dock utova bostadsratten utan att vara medlem i foreningen, om den juridiska 

personen har forvarvat bostadsratten vid exekutiv forsaljning eller vid tvangsforsaljning enligt 8 kap 

bostadsrattslagen och cia hade pantratt i bostadsratten. Tre ar efter forvarvet far foreningen 

uppmana den juridiska personen att inom sex manader fran uppmaningen visa att nagon som inte far 

vagras intrade i foreningen har forvarvat bostadsratten och s6kt medlemskap. Om uppmaningen inte 

fOljs, far bostadsratten tvangsforsaljas enligt 8 kap bostadsrattslagen for den juridiska personens 

rakning. 

Ett clodsbo efter en avliden bostadsrattshavare far utova bostadsratten trots att clodsboet inte är 

medlem i foreningen. Tre ar efter dodsfallet far foreningen dock uppmana clodsboet att inom sex 

manader fran uppmaningen visa att bostadsratten har ingatt i bodelning eller arvskifte med 

anledning av bostadsrattshavarens clod eller att flagon som inte far vagras intrade i foreningen har 

forvarvat bostadsratten och sokt medlemskap. Om uppmaningen inte foljs, far bostadsratten 

tvangsforsaljas enligt 8 kap bostadsrattslagen for dodsboetsrakning. 

RATT TILL MEDLEMSKAP VID oVERGANG 
10 § 

Den sonn en bostadsratt har overgatt till far inte vagras intrade i foreningen om de villkor som 
fOreskrivs i stadgarna är uppfyllda och foreningen skaligen b6r godta honom eller henne som 
bostadsrattshavare. Medlemskap far heller inte vagras flagon p5 diskriminerande grund som foljer av 
lag. 

En juridisk person, som har forvarvat bostadsratt till en bostadslagenhet, far vagras intrade i 
foreningen. 

Om en bostadsratt har overgatt till bostadsrattshavarens make far maken vagras intrade i foreningen 
endast om maken inte uppfyller foreningens villkor for medlemskap och det skaligen kan fordras att 
maken uppfyller sadant villkor. Detsamma gaiter nar en bostadsratt till en bostadslagenhet overgatt 
till nagon annan narstaende person som varaktigt sammanbodde med bostadsrattshavaren. 

I fraga om forvary av andel i bostadsratt ager forsta och fjarde styckena tillampning endast om 
bostadsratten efter forvarvet innehas av makar eller, om bostadsratten ayser bostadslagenhet, av 
Adana sambor pa vilka sambolagen (2003:376) ska tillampas. 

En overlatelse är ogiltig, om den som en bostadsratt overgatt till vagras medlemskap i 
bostadsrattsforeningen. Om forvarvet skett vid exekutiv forsaljning eller vid tvangsforsaljning enligt 8 
kap bostadsrattslagen och har forvarvaren i ett sadant fall inte antagits till medlem, ska f6reningen 
losa bostadsratten mot skalig ersattning, utom i fall da en juridisk person enligt 9 § ovan far utova 
bostadsratten utan att vara medlem. 

11 § 

Om en bostadsratt overgatt genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande forvary 
och forvarvaren inte antagits till medlem, far foreningen uppmana innehavaren att inom sex 
manader fran uppmaningen visa att nAgon som inte far vagras intrade i foreningen, forvarvat 
bostadsratten och sat medlemskap. lakttas inte tid som angetts i uppmaningen, far bostadsratten 
tvangsforsaljas enligt 8 kap bostadsrattslagen for forvarvarens rakning. 



AVSAG ELSE AV BOSTADSRATT 
12 § 

En bostadsrattshavare far aysaga sig bostadsratten tidigast efter tva ar fran upplatelsen. Avsagelse 
ska goras skriftligen hos styrelsen. 
Vid en aysagelse overgar bostadsratten till foreningen vid det manadsskifte som intraffar narmast 
efter tre manader fran aysagelsen eller vid det senare manadsskifte som anges i aysagelsen. 

BOSTADSRATTSHAVARENS RATTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 
13 § 

Bostadsrattshavaren ska pa egen bekostnad halla lagenheten i gott skick. Detta galler aven mark, 
uteplats, forrad, garage eller annat lagenhetskomplement som ingar i upplatelsen. 
Bostadsrattshavaren är ocks5 skyldig att fella de anvisningar styrelsen meddelat. 

Samtliga atgarder som bostadsrattshavaren utfor eller later utfora i lagenheten ska ske pa ett 
fackmassigt satt. 

Bostadsrattshavaren 
1. Bostadsrattshavaren svarar bland annat for foljande i lagenheten: 

a) ytskikt pa rummens vaggar, golv och tak och underliggande behandling som krays for att 
anbringa ytskiktet pa ett fackmassigt satt. Bostadsrattshavaren ansvarar ocksa for tatskikt, 

b) icke barande innervagg, 

c) glas och bagar i lagenhetens ytter- och innerfonster med tillhorande sprojs, persienn, beslag, 

gangjarn, handtag, spanjolett, lasanordning, vadringsfilter och tatningslist samt all malning, 

aven mellan fonsterbagar. Motsvarande galler for balkong- eller altandorr samt dartill 

horande troskel. 

d) till ytterclorr horande beslag, gangjarn, glas, sprojs, handtag, ringklocka, brevinkast och las 

inklusive nyckel; bostadsrattshavaren svarar aven for all malning nned undantag for malning 

av ytterclorrens utsida; 

e) innerclorr och sakerhetsgrind, 

f) lister, foder, stuckaturer, 

g) inredning och utrustning sasom koks- och badrumsinredning, vitvaror sasom, kyl, frys, spis, 

diskmaskin, tvattmaskin, torktumlare och dylikt samt sanitetsporslin jamte badkar, 

duschkabin och dylikt, 

h) ledningar och &riga installationer for vatten, avlopp, gas, el och informationsoverfbring till 

de delar dessa befinner sig inne i lagenheten och inte tjanar fler an en lagenhet, 

i) anslutnings- och fOrdelningskoppling pa vattenledning samt tillhorande aystangningsventil 

och armatur for vatten exempelvis kran, blandare, duschanordning, inklusive packning, 

golvbrunn inklusive klamring till den del det är atkomligt fran lagenheten, 



j) rensning av golvbrunn, vattenl5s och ledningar, till de delar ledningarna befinner sig inne i 

lagenheten och inte tjanar fler an en lagenhet, 

k) elradiator; i fr5ga cm vattenfylld radiator svarar bostadsrattshavaren endast for malning av 

radiator och varmeledning, 

I) elektrisk golvvarme och elhanddukstork, sakringsskAp och darifran utg3ende elledningar i 

lagenheten, strambrytare, jordfelsbrytare, eluttag och fast armatur, 

m) eldstad och kakelugn, 

n) koksflakt jamte kSpa, cm flakten inte ing5r i husets ventilationssystem. 

Bostadsrattshavaren svarar alltid f6r kApans armatur och str6mbrytare samt reng6ring och 

byte av filter, 

o) brandvarnare, 

P) egna installationer savida inget annat framgar av dessa stadgar. 

2. Ar lagenheten fOrsedd med balkong, altan, mark eller uteplats med egen ingSng, aligger det 
bostadsrattshavaren att svara for renhallning och sn6skottning samt att avrinning av dagvatten inte 
hindras. Bostadsrattshavaren f5r inte utan styrelsens tillstand anbringa annat ytskikt an det 
ursprungliga. 

3. Om bostadsrattshavaren forsummar sitt ansvar for lagenhetens skick enligt denna paragraf i sadan 
utstrackning att annans sakerhet aventyras eller det finns risk far omfattande skador p annans 
egendom och inte efter uppmaning avhjalper bristen i lagenhetens skick s snart som majligt, fAr 
foreningen avhjalpa bristen pa bostadsrattshavarens bekostnad. 

4. For reparationer pa grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrattshavaren endast 
cm skadan uppkommit genom 

a) hans eller hennes egen vardslashet eller forsunnmelse, eller 
b) vardsloshet eller farsummelse av 

• nAgon som kir till hans eller hennes hushAll eller som besoker honom eller henne som 
gast, 

• n5gon annan sonn han eller hon har inrymt i lagenheten, eller 
• flagon som for hans eller hennes rakning utfor arbete i lagenheten. 

5. For reparation p5 grund av brandskada som uppkonnmit genom vArdslashet eller forsummelse av 
n5gon annan an bostadsrattshavaren sjalv är dock bostadsrattshavaren ansvarig endast om han eller 
hon brustit i omsorg eller tillsyn. 

Om det finns ohyra i lagenheten galler de tv5 ovanst5ende styckena cm brand- eller 
vattenledningsskada i tillampliga delar. 

6. Bostadsrattshavaren bar snarast till foreningen anmala fel och brister pa s5dant som omfattas av 
foreningens ansvar. 



Foreningen 
7. Foreningen svarar for fastigheten och alit som medlemmen inte svarar far, sasom 

a) ledningar for avlopp, varme, gas, el och vatten, om foreningen har forsett lagenheten med 
ledningarna och dessa tjanar fler an en lagenhet 

b) vattenfylld radiator, forutom malning, ventilationskanal och ventilationsdon 

c) i frAga om ledning far el svarar foreningen fram till lagenhetens sakringsskAp 

d) ytbehandling av ytterclorrs utsida och for utifr5n synliga delar av fonster och balkong- eller 
altandorr samt utbyte av ytterdorr, fanster, balkong- eller altandorr 

e) vattenburen handdukstork 

f) rokgAng (dock inte rokgAng i kakelugn) 

g) ventilationskanal och ventilationsdon samt koksflakt jamte kapa om flakten ingar i husets 
ventilationssystem. 

h) Bostadsrattsfareningen ansvarar for underh5llav balkongplatta samt balkongracken. 

8. Foreningen f5r ata sig att utfora s5dan underhallsatgard som enligt vad ovan sagts 
bostadsrattshavaren ska svara for. Beslut om detta och som berth- bostadsr5ttshavarens lagenhet ska 
fattas p5 foreningsstamma och kan ayse 5tgarder som foretas i samband med omfattande 
underh5lIsarbete eller ombyggnad av foreningens hus. 

14 § 

Bostadsrattshavaren bar teckna hemforsakring och bostadsrattstillaggsforsakring. 

15 § 

Bostadsrattshavaren far inte utan styrelsens tillstand i lagenheten utfora 5tgard som innefattar 

1. ingrepp i en barande konstruktion, 
2. andring av befintliga ledningar for avlopp, varme, gas eller vatten, eller 

3. annan vasentlig forandring av lagenheten. 

Styrelsen far inte vagra att medge tillstind till en 5tgard som ayses i forsta stycket om inte atgarden 

är till pataglig skada eller olagenhet for foreningen. 

16 § 

Nar bostadsrattshavaren anvander lagenheten ska han eller hon se till att de som bor i omgivningen 

inte utsatts for storningar som i s5dan grad kan vara skadliga for halsan eller annars farsamra deras 

bostadsmiljo att de inte skaligen bor. tAlas. Bostadsrattshavaren ska aven i ovrigt vid sin anvandning 

av lagenheten iaktta alit som fordras for att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanfor 

huset. Han eller hon ska ratta sig efter de sarskilda regler som foreningen i overensstammelse med 

ortens sed meddelar. Bostadsrattshavaren ska h51Ia noggrann tillsyn over att dessa Sligganden 

fullgors ocks5 av denn som han eller hon svarar for enligt 13 § punkt 4 b. 



Om det forekommer sadana storningar i boendet som ayses i forsta stycket forsta meningen, ska 

foreningen 
1. ge bostadsrattshavaren tillsagelse att se till att storningarna omedelbart upphor, och 

2. om det Jr fraga om en bostadslagenhet, underratta socialnamnden i den kommun dar lagenheten 

är belagen om storningarna. 

Andra stycket galler inte om foreningen sager upp bostadsrattshavaren med anledning av att 

storningarna är sarskilt allvarliga med hansyn till deras art eller omfattning. 

Om bostadsrattshavaren vet eller har anledning att misstanka att ett foremal Jr behaftat med ohyra 

far detta inte tas in i lagenheten. 

17 § 

Foretradare for bostadsrattsforeningen har ratt att fa komma in i lagenheten nar det behovs far 

tillsyn eller for att utfora arbete som fbreningen svarar for eller har ratt att utfora enligt 13 §. Niar 

bostadsrattshavaren har aysagt sig bostadsratten enligt 4 kap 11 § bostadsrattslagen eller nal-
bostadsratten ska tvangsforsaljas enligt 8 kap bostadsrattslagen, är bostadsrattshavaren skyldig att 
lata lagenheten visas pa lamplig tid. Foreningen ska se till att bostadsrattshavaren inte drabbas av 
storre olagenhet an nodvandigt. 

Om bostadsrattshavaren inte lamnar tilltrade till lagenheten nar foreningen har ratt till det, far 
kronofogdemyndigheten efter ansokan besluta om sarskild handrackning. I fraga om sadan 
handrackning finns bestammelser i lagen (1990:746) om betalningsforlaggande och handrackning. 

18 § 

En bostadsrattshavare far upplata sin lagenhet i andra hand till annan for sjalvstandigt brukande 
endast om styrelsen ger sitt samtycke. Tillstandet ska tidsbegransas. 

Om styrelsen inte ger sitt samtycke till en andrahandsupplatelse far bostadsrattshavaren anda 
upplata sin lagenhet i andra hand, om hyresnamnden lamnar tillstand till upplatelsen. Tillstand ska 
lamnas om bostadsrattshavaren har skal for upplatelsen och fOreningen inte har nagon befogad 
anledning att vagra samtycke. Tillstandet ska begransas till viss tid och kan forenas med villkor. 

Samtycke behoys dock inte 
1. om en bostadsratt har forvarvats vid exekutiv forsaljning eller tvangsforsaljning enligt 8 kap 

bostadsrattslagen av en juridisk person som hade pantratt i bostadsratten och som inte 
antagits till medlem i foreningen, eller 

2. om lagenheten är aysedd for permanentboende och bostadsratten till lagenheten innehas av 
en kommun eller ett landsting. 

Styrelsen ska genast underrattas om en upplatelse enligt tredje stycket. 

19 § 

Bostadsrattshavaren far inte anvanda lagenheten for nagot annat andarnal an det aysedda. 
Foreningen far dock endast aberopa avvikelse som är av aysevard betydelse for foreningen eller 
nagon annan medlem i foreningen. 



20 § 

Bostadsrattshavaren far inte inrymma utomstaende personer i lagenheten, om det kan medfora men for foreningen eller nagon annan medlem i foreningen. 

FORVERKANDE AV BOSTADSRATT 
21 § 

Nyttjanderatten till en lagenhet som innehas med bostadsratt och som tilltratts ar forverkad och 
f6reningen saledes berattigad att saga upp bostadsrattshavaren till avflyttning, 

1) om bostadsrattshavaren drojer med att betala insats eller upplatelseavgift utover tv8 veckor 
fran det att foreningen efter forfallodagen anmanat honom eller henne att fullgora sin 
betalningsskyldighet, 

2) om bostadsrattshavaren drojer med att betala arsavgift eller avgift for 
andrahandsupplatelse, nar det galler en bostadslagenhet, mer an en vecka efter 
forfallodagen eller, nar det galler en lokal, mer an tv8 vardagar efter forfallodagen, 

3) om bostadsrattshavaren utan behovligt samtycke eller tillstand uppl5ter lagenheten i andra 
hand, 

4) om lagenheten anvands i strid med 19 eller 20 §§, 

5) om bostadsrattshavaren eller den som lagenheten upplatits till i andra hand, genom 

vardsloshet ar vallande till att det finns ohyra i lagenheten eller om bostadsrattshavaren 

genom att inte utan oskJligt drojsmal underratta styrelsen om att det finns ohyra i 

lagenheten bidrar till att ohyra sprids i huset, 

6) om lagenheten pa annat satt vanvardas eller om bostadsrattshavaren Asidosatter sina 

skyldigheter enligt 16 § vid anvandning av lagenheten eller om den som lagenheten upplats 

till i andra hand vid anvandning av denna Asidosatter de skyldigheter som enligt samma 

paragraf aligger en bostadsrattshavare, 

7) om bostadsrattshavaren inte IJmnar tilltrade till lagenheten enligt 17 § och han eller hon inte 

kan visa en giltig ursakt f6r detta, 

8) om bostadsrattshavaren inte fullgOr skyldighet som gar utover det han eller hon ska Ora 

enligt bostadsrattslagen och det nnaste anses vara av synnerlig vikt for foreningen att 

skyldigheten fullgors, samt 

9) om lagenheten helt eller till vasentlig del anvands for naringsverksamhet eller darmed 

likartad verksamhet, vilken utgor eller i vilken till inte ovasentlig del ingar brottsligt 

forfarande, eller for tillfalliga sexuella forbindelser mot ersattning. 

Nyttjanderatten Jr inte forverkad, om det som ligger bostadsrattshavaren till last ar av ringa 

betydelse. Vid bedomningen ska det sarskilt beaktas om det som ligger bostadsrattshavaren till last 

har sin grund i att en narstaende eller tidigare narstaende har utsatt bostadsrattshavaren eller nagon 

i bostadsrattshavarens hushall for brott. 



Uppsagning pa grund av forhallande som ayses i forsta stycket p 3, 4 eller 6-8 far ske om 

bostadsrattshavaren later bli att efter tillsagelse vidta rattelse utan drojsmal. 

Uppsagning pa grund av forhallande som ayses i fOrsta stycket p 3 far dock, om det är fraga om en 

bostadslagenhet, inte ske om bostadsrattshavaren utan drojsmal ansoker om tillstand till upplatelsen 

och far ansokan beviljad. 

Ar det fraga om sarskilt allvarliga storningar i boendet galler vad som sags i forsta stycket p 6 aven 

om nagon tillsagelse om rattelse inte har skett. Detta galler dock inte om st6rningarna intraffat under 

tid da lagenheten varit upplaten i andra hand pa satt som anges i 18 §. 

Om fOreningen sager upp bostadsrattshavaren till avflyttning har foreningen ratt till ersattning for 

skada. 

RAKENSKAPSAR 
22 § 

Foreningens rakenskapsar omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december. 

STYRELSE 
23 § 

Styrelsen bestar av minst tre och hogst sju ledamOter och minst en eller hogst tre suppleanter, vilka 
samtidigt \fags av foreningen pa ordinarie st5mma till nasta ordinarie stamma Walks. 

Styrelseledamoter och suppleanter valjs av foreningsstamman for hogst tva ar. Ledamot och 
suppleant kan omvaljas. Till styrelseledamot och suppleant kan forutom medlem valjas aven make till 
medlem eller sambo till medlem samt narstaende som varaktigt sammanbor med medlemmen. 
Valbar är endast myndig person som är bosatt i forenings fastighet. Den som är underarig eller i 
konkurs eller har forvaltare enligt foraldrabalken kan inte valjas till styrelseledamot. Om foreningen 
har statligt bostadslan kan en ledamot och en suppleant utses i enlighet med villkor f6r lanets 
beviljande. 

24 § 

Styrelsen konstituerar sig sjalv. 

Styrelsen är beslutsfor nar antalet narvarande ledamoter vid sammantradet overstiger halften av 
samtliga styrelseledamoter. Som styrelsens beslut galler den mening for vilken mer an halften av de 
narvarande rostat eller vid lika rostetal den mening som bitrads av ordforanden. Om minsta antalet 
ledamoter for beslutsforhet är narvarande, fordras enighet om besluten. 

25 § 

F6reningens firma tecknas, forutom av styrelsen, av styrelsens ledamoter tv5 i forening. 



26 § 

Utan foreningsstammans bemyndigande f5r styrelsen eller firmatecknare inte avhanda foreningen 
dess fasta egendom eller tomtratt. Styrelsen eller firmatecknare far inte heller riva eller besluta om 
vasentliga forandringar av fiireningens hus eller mark s5som vasentliga fly-, till- eller ombyggnader av 
s5dan egendom. Styrelsen far dock inteckna och belana s5dan egendom eller tomtratt. Vad som 
galler for andring av lagenhet regleras i § 15. 

27 § 

Det Sligger styrelsen att bland annat, 

avge redovisning over forvaltningen av foreningens angelagenheter genom 
att avlamna 5rsredovisning som ska inneh51Ia berattelse om verksamheten 
under 5ret (forvaltningsberattelse) samt redogorelse for foreningens intakter 
och kostnader under 5ret (resultatrakning) och for stallningen vid rakenskaps-
5rets utg5ng (balansrakning), 

uppratta budget for det kommande rakenskapsaret, 

minst sex veckor fore den fi5reningsstamma, p5 vilken Arsredovisningen och 
revisorernas berattelse ska framlaggas, till revisorerna lamna 5rsredovisningen for det 
forflutna rakenskapsaret samt 

protokollfora alla sammantraden. Protokollen ska foras i nummerordning, justeras av 

ordforanden och ytterligare en ledamot som styrelsen bestammer samt forvaras pa 

betryggande satt. 

MEDLEMS- OCH LAGENHETSFIDRTECKNING 

28 § 

Styrelsen ska fora forteckning over bostadsrattsforeningens medlemmar (medlemsforteckning) samt 

forteckning Over de lagenheter som är upplatna med bostadsratt (lagenhetsforteckning). 

REVISORER 
29 § 

Minst en och hogst tv5 revisorer samt ingen eller hogst tv5 suppleanter valjs av ordinarie 

fOreningsstamma till nasta ordinarie stamma h5llits. Till revisor kan aven utses ett registrerat 

revisionsbolag. For s5dan revisor utses ingen suppleant. 

Det 5ligger revisorn att: 

verkstalla revision av foreningens rakenskaper och forvaltning, samt 

senast tva veckor fore ordinarie foreningsstamma framlagga 

revisionsberattelse. 



FORENINGSSTAMMA 
30 § 

Ordinarie fOreningsstamma ska hallas en gang om aret fore maj manads utgang. 

Extra stamma ska Wallas nar styrelsen finner skal till det. Extra stamma ska aven hallas nar revisor 
eller minst en tiondel av samtliga rostberattigade skriftligen begar det hos styrelsen med angivande 
av arende som onskas behandlat pa stamman. 

el% 

#44 

Kallelse till foreningsstamma och andra meddelanden till foreningens medlemmar ska tillstallas 
medlemmarna genom utdelning, genom brev med posten eller genom e-post till uppgiven eller 
annan for styrelsen kand postadress eller e-postadress. Kallelse till stamma ska tydligt ange de 
arenden som ska forekomma pa stamman. Medlem, som inte bor i huset, ska skriftligen kallas under 
uppgiven eller annan for styrelsen kand postadress eller e-postadress. 

Kallelse far utfardas tidigast fyra veckor fore stannma och ska utfardas senast tva veckor fore 
ordinarie stamma och senast en vecka fore extra stamma. 

31 § 

Medlem sonn onskar f5 ett arende behandlat vid stamma ska skriftligen framstalla sin begaran hos 
styrelsen senast den 1 februari, eller den senare dag som styrelsen meddelar. 

32 § 

PS ordinarie foreningsstamma ska forekomma: 

1. Stammans 6ppnande. 
2. Val av stammoordforande. 
3 God kannande av dagordningen. 
4. Anmalan av stammoordforandens val av protokollforare. 
5. Val av tva justerare och rostraknare. 
6. Fraga om stamman blivit i stadgeenlig ordning utlyst. 
7. Faststallande av rostlangd. 
8. Foredragning av styrelsens arsredovisning. 
9. Foredragning av revisorns berattelse. 
10. Beslut om faststallande av resultat- och balansrakning. 
11. Beslut om resultatdisposition. 
12. Fraga om ansvarsfrihet for styrelseledamoterna. 
13. Fraga om arvoden St styrelseledarnoter och revisorer for nastkomnnande 

verksamhetsar. 
14. Val av styrelseledamoter och suppleanter. 
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 
16. Tillsattande av valberedning. 
17. Arenden som styrelsen upptagit i kallelsen for beslut eller som medlem anmalt 

enligt 31 §. 
18. Stammans ayslutande. 

PS extra foreningsstamnna ska utover punkterna 1-7 och 18 ovan endast forekomma de arenden for 
vilka stamman blivit utlyst och vilka angetts i kallelsen till stamman. 



33 § 

Senast tre veckor efter stamman ska det justerade protokollet hallas tillgangligt hos foreningen for 
medlemmarna. 

34 § 

Vid foreningsstamma har varje medlem en rost. Om flera medlemmar har en bostadsratt gemensannt 
har de tillsammans endast en rost. lnnehar en medlem mer an en bostadsratt i foreningen har 
medlennmen arida endast en rost. Rostberattigad är endast den medlem som fullgjort sina 
ekonomiska forpliktelser mot foreningen 

Medlem far utova sin rostratt genom ombud som antingen ska vara medlem i foreningen, make eller 
sambo. Ombud ska forete skriftlig och dagtecknad fullmakt. Ombud far inte foretrada mer an en 
medlem. 

Omrostning vid foreningsstamma ayseende val sker oppet om inte narvarande rOstberattigad 
pakallar sluten omrostning. Vid lika rostetal avgors val genom lottning, medan i andra fragor galler 
den mening som bitrads av ordforanden vid stamman. 

De fall — bland annat fraga om andring av dessa stadgar — dar sarskild rostovervikt erfordras for 
giltighet av beslut behandlas i 9 kap bostadsrattslagen. 

UNDERHALLSPLAN OCH FOND 
35 § 

m orn foreningen ska Styrelsen skall bildas foljande fonder: 
- Fond for yttre underhall 
- Dispositionsfond 

Till fond for yttre underhall skall arligen aysattas ett belopp motsvarande 0,15% av fastighetens 
taxeringsvarde. 

VINST 
36 § 

Den vinst sonn kan uppsta pa foreningens verksamhet skall aysattas till dispositionsfond eller 
disponeras enligt lag. 

UPPLoSNING OCH LIKVIDATION 
37 § 

Om fOreningen upploses ska behallna tillgangar tillfalla medlemmarna i forhallande till lagenheternas 
andelstal. 



oVRIGT 
38 § 

Utover dessa stadgar galler for fOreningens verksamhet vad som stadgas i bostadsrattslagen, lagen 
om ekonomiska f6reningar och ovrig tillamplig lagstiftning. 

Ovanstaende stadgar har antagits vid foreningsstamma den 

intygar undertecknade styrelseledamoter. 

• 

• 
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