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STADGAR 

§1 Denna förening som ombildats från Bostadsbolaget N:o 5 benämnes numera 
Bostadsföreningen N:o 5,”utan personlig ansvarighet” och har till ändamål att i 
föreningens fasta egendom N:o 55 efter 1810 års nummerordning (numera Kv 
Rotundan nr 5) i qvarteret Humlegården med adressnummer 4 och vid 
Cardellgatan inom Hedvig Elionora församling i Stockholm (numera 
Engelbrekts församling), bereda bostäder åt sina medlemmar. 

§2 Föreningens fastighet är taxerad till sjuttiofyratusen kronor (74.000 kr) och 
innehåller 19 lägenheter på 1, 2 eller 3 rum jemte kök; hvarje lägenhet har vid 
föreningens bildande åsatts ett bestämdt värde, olika allt efter lägenhetens 
storlek och läge inom egendomen (andelstal). 

§3 Innehafvare af en eller flera lägenheter, är medlem af föreningen. 

§4 Medlem deltager i föreningen med så stor insats, som motsvarar lägenhetens 
värde. Af denna insats har hvarje medlem vid tillträde af sin lägenhet erlagt tio 
procent såsom handpenning hvilket för alla 19 lägenheterna tillsammans utgör 
kronor 7.400. Återstoden af insatsen har hvarje medlem förbundit sig att betala 
genom årlig amortering, hvilka bestämmas af föreningen för hvarje år, till så 
stort belopp, som föreningens skuldförbindelser och lånetransaktioner kräfa, 
dess afbetalningar skola erläggas till styrelsen qvartalsvis mot kvitto i den 
motbok som skall utlemnas till hvare medlem, och hafva för närvarande på 
detta sätt inbetalats ett sammanlagt belopp af trettioåtta tusen tvåhundranittio 
38,290 kronor och 95 öre; dett fortgår till dess föreningens hela skuld å 
egendomen är till fullo betald; medlem eger rätt att i föreningen i förskott 
erlägga ofvanstående qvartalsinbetalningar och få dem afskrifna i sin motbok. 

§5 För föreningens förbindelser häfta endast föreningens tillgångar deri inbegripna 
förfallna men ej guldna amorteringavgifter af medlemmarna. 

§6 Föreningens angelägenheter vårdas och förvaltas av en styrelse, bestående af 
tre inom föreningen utsedde medlemmar, nämligen en ordförande, en 
kassaförvaltare, samt en sekreterare, hvilka inför föreningen svara en för alla, 
och alle för en, jemte en suppleant, som i styrelsen inkallas vid någon af de 
ordinarie ledamöternas förfall; denna styrelse talar och svarar å föreningens 
vägnar i all detsamma rörande frågor och angelägenheter i öfverensstämmelse 
med föreningens stadgar och fattade beslut, samt i enlighet med lag och 
författningar. 
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§7 Mom-1. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. 
 
Mom-2. Ordföranden åligger att ordet föra, såväl i föreningens inom styrelsens 
sammanträden, och noga tillse att alla föreningens beslut blifva i protokollet rätt 
antecknade; 
 
Mom-3. Sekreteraren åligger att vid alla sammanträden med föreningen eller 
styrelsen föra protokoll, hvari antecknas alla beslut som vid sammanträdet 
fattats. Protokoll övfer föreningens förhandlingar skall vara utskrifit så tidigt att 
det kan justeras senast åtta dagar efter sammanträdet. 
 
Mom-4. Kassaförvaltaren åligger; att föra tydliga och lättfattliga böcker öfver 
föreningens alla inkomster och utgifter, samt motbok med medlemmarne som 
tydligt visar hvar och ens såväl amorteringar på lägenhetens totalsumma, som 
öfver återstående skuld, samt införa detta vid hvarje års bokslut i 
medlemmarnas motböcker, som till dem blifvit af föreningens utlämnade, samt 
uppgöra uttaxeringslistor öfver medlemmarnas inbetalningar, samt uppbära 
medlen mot qvitto; samt för öfrigt verkställa alla utbetalningar som för 
föreningen kan ifrågakomma, allt mot qvitto, samt havfa räkenskapen afslutad 
senast den 20 januari hvarje år, för det sist förflutna året, för att till revisorerna 
aflemnas. Förvaltningsredogörelse för de gångna året skall äfven af 
kassaförvaltaren upprättas och af styrelsen undersrifvas, för att samtidigt med 
räkenskaperna till revisorerna aflemnas, samt utskifva kallelse och delgifva 
medlemmarne desamma för sammanträde då sådant blifvit af styrelsen 
beslutat. 
 
Mom-5. Styrelsen äger sammankalla föreningen till extra sammanträde så ofta 
föreningens angelägenheter sådant fordra, dessa kallelser, liksom kallelse till 
ordinarie sammanträden, sker skriftligen till en hvar medlem, och skall kallelsen 
delgifvas minst sex dagar före sammanträdet, äfven andra styrelsens 
meddelanden skall skriftligen bringas till medlemmarnas kännedom. 
 
Mom-6. Om minst tre (3) af medlemmarne önska ett föreningens sammanträde, 
skola de skriftligen till styrelsen göra framställning härom, med angifvande af 
det ärende som på sammanträdet skall behandlas, då det åligger styrelsen, att 
på sätt som om föreningens sammanträde finnes föreskrifvet inkallar 
föreningen till extra sammanträde. 

§8 Styrelsen sammanträder så ofta den finner behofvet påkalla, då alla styrelsens 
medlemmar skola vara närvarande för att kunna fatta beslut, är styrelsen af 
olika mening i en fråga, afgöres den i den mening som två av dem biträda. 
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§9 Föreningens böcker och räkenskaper afslutas för kalenderår eller en 31 
december hvarje år; Föreningen väljer ibland sig1 tvenne revisorer, och en 
suppleant alla för ett år; Dessa revisorer som ega att i den mon de finna det 
erforderligt besöka och besiktiga lägenheterna i egendommen skola i sin 
berättelse redogöra för inkomster och utgifter, tillgångar och skulder,samt 
afgifva särskilt yttrande huruvida de anser ansvarsfrihet för föregående årets 
förvaltning bör meddelas styrelsen eller icke; Det åligger revisorerna att vid 
fullgörandet af sitt uppdrag ställa sig till efterrättese de särskilda föreskrifter 
som af föreningen meddelas, och ej strida mot lag och författning eller 
föreningens stadgar. Revisorernas berättelse skall aflemnas till styrelsen senast 
den 15 februari året efter det som revisionen omfattar. 

§10 Styrelsen eger deltaga i alla val och voterningar, utom då fråga är om 
styrelsens ansvarsfrihet, eller val af revisorer. 
 
Mom-1. Alla skiftliga afhandlingar af hvilken beskaffenhet som helst, som 
styrelsen ingår för föreningen, skola undertecknas å föreningens vägnar, med 
utsättande af dess antagna firma ” Bostadsföreningen N:o 5, utan personlig 
ansvarighet” vid äfventyr att den eller de som handlingen annorlunda 
underskrifver skola för fullgörandet af föreningens derpå grundade förbindelse 
ansvara såsom för egen skuld, en för alla och alla för en. 
 
Mom-2. All röstning sker med slutna sedlar och hvarje medlem eger en röst. 
Medlem är berättigad att sin rösträtt åt annan medlem öfverlåta, men igen må 
på grund af fullmakt utöfva för mer än en medlem; Såsom föreningens beslut 
gäller den mening, för hvilken de flesta röstena afgifvas. Vid lika röstetal 
afgöres val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes af 
ordföranden vid sammanträdet. 

§11 Föreningens ordinarie sammanträde hålles på styrelsens kallelse i februari 
månad hvarje år och följande frågor skola vid detta sammanträde till behandling 
företagas; 

 1.  Styrelsens förvaltningsredogörelse och revisorernas berättelse uppläses. 
2.  Om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 
3.  Om arfvode åt styrelse för det kommande året. 
4.  Val af styrelse revisorer och suppleanter, hvilka alla väljas för ett år. 
5.  Andra frågor hvilka styrelsen framstäldt, eller som af revisorernas 
 berättelse föranledas, jemte öfriga inkomne ärenden. 

                                                      
1 ”ibland sig” struket, se protokoll från 1942  
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§12 Enkel röstpluralitet afgör alla frågor, förutom ändring af dessa stadgar, och 
upptagendet af penninglån, då de röstande måste vara ense om beslutet. I 
händelse fråga uppstår om försäljning af föreningens fasta egendom, eller 
föreningens upplösning, kan sådant icke ske, med mindre alla föreningens 
medlemmar äro derom ense (frånvarande medlem får att nöja sig med de 
närvarandes beslut.) 

§13 Delegare som till fullo betalt sin lägenhet är likväl skyldig att derefter till 
föreningens styrelse årligen betala hvad på hans del kommer af ornera, 
renhållning, styrelsens arfvode mm. Hvarje lägenhetsinnehavare är skyldig utan 
avseende på lägenhetens storlek deltaga lika uti alla utgifter rörande gården 
och gatans renhållning, lyshållning i förstugor samt styrelsens arfvode för 
egendommens förvaltning2. Inköp av böcker och skriftmaterialier mm. Lösen av 
handlingar rörande förnyelse eller dödande af inteckning eller afgifter för 
inregistrering mm. Snöskottning och bortföring deraf då sådant påfordras. 
Målning af dörrar och stryckning av taken, på afträdenhusen med hvad dertill 
hörer, utvändigt reparera och underhålla. Målning och underhåll av staket på 
gården. Regöring och bortförandet af sopor från källartrapporna, vind och 
källargångar, samt anskaffning af sand då sådan erfordras. Lagning och 
rensning af gas-, vatten- eller afloppsrör och trummor med dess underhåll, 
jemte vattenkran på gården. Underhåll af trappuppgångar och förstugor med 
allt hvad dertill hörer (utom dörrar som räknas till hvarje lägenhet enskildt.) 
Underhåll af källare och vindsdörrar, hufvudporten, dörrar som leda till 
förstugorna på nedra botten. Port- och dörrfjedrar samt lås till desamma, jern- 
och träluckor öfver källaröppningarne på gården. För upprustning af grannarans 
brandmurar mot gården. Sotning af skorstenar. Vattenafgiften betasas efter 
antal rum3. Underhållet af tvättsugan och torkvinden samt inventarier dertill, 
anskaffas för tvättstugans egna medel4. Utgifter efter olika beräkning af 
underhållet för föreningens egendom skola höra: Fastighetsskatten, 
boningshustes yttersidor af hvad namn och beskaffenhet det vara må, såsom 
väggar och tak, skorstenar, stuprännor, droppbläck, fönsterbläck och 
takfönster, källarluckor mm. samt då lagning å det ena eller andra, eller då 
gammalt förbrukat skall ersättas med nytt af dessa föremål, äfvensom 
ommålning af fönsterbågar och karmar, samt allt annat underhåll af 
egendomen som kan ifrågakomma för att hålla densamma i ett snyggt och 
solidt skick, skall kostnaden härför ersättas af delegarne i förhållande till hvarje 
lägenhets uppskattade värde. 

§14 Hvarje lägenhetsinnehavare skall på egen bekostnad invändigt underhålla sina 
rum i snyggt och ordentligt skick och underkasta sig årlig syn, som af styrelsen 
företages, samt att derefter ställa sig till skyndsam efterrättelse gjorda 

                                                      
2 Varje lägenhetsinnehavare är skyldig enligt beslut å sammanträde 29 okober 1942, härefter deltaga 
uti alla utgifter i förhållande till varje lägenhets uppskattade värde. 
3 Efter stambyte 1992, sker utdebiteringen individuellt preliminärt efter förbrukat varmvatten genom 
avläsning av installerad varmvattenmätare som sedan justeras efter verklig förbrukning genom 
självavläsning. Utdebitering sker för kallvattenförbrukning baserad på förhållande mellan föreningens 
åtgång av varmt och kallt vatten och varmvattenuppvärmning efter förbrukat varmvatten. 
4 Efter stambyte 1992, uttages en avgift för användande av tvättmaskin på 10 kr per tvätt i tvättsugan. 
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anmärkningar, vare lag samma angående mat- eller vedkällare, vindskontor 
jemte afträde som hörer till egen lägenhet. 

§15 Skulle delegare försumma qvartas- eller hvilken annan beslutad inbetalning 
som helst, får respittiden ej öfverskrida 30 dagar och skall föreningen godtgöras 
med 6 procents ränta per år, å det felande beloppet, till full betalning sker5. 
Delegare som ej fullgjort sina inbetalningar, men önskar öferlåta sin lägenhet åt 
annan person, måste anmäla detta hos styrelsen, och bör denna öfverlåtelse 
ske skriftligen i styrlesens närvaro, på det att denna må kunna öfvervaka att 
föreningen blifver godtgjord för den skuld öferlåtaren åsamkat sig. Om den 
försumlige ej kan få köpare till sin andel i föreningen under loppet av sex 
månader efter sedan han bevisligen blifvit av styrelsen kräfd för felande 
inbetalning, och han hvarken inbetalar det felande eller ställer nöjaktig säkerhet 
härför, så eger föreningen rätt att genom styrelsen på offentlig auktion låta 
försälja denna bostadsandel till den mestbjudande efter att den 3:ne gånger i 
2:ne af Stockholms större annonstidningar varit kunngjord till försäljning, och 
godtgöres föreningen för den fordran den eger jemte ränta, samt om öfverskott 
uppstår öfverlämna detsamma till den afträdande delegaren som är skyldig att 
från lägenheten genast afflytta, och den som förvärfvat sig rätt till den sålunda 
försålda bostadsandelen inträder i föreningen i den förutvarandes ställe, med 
samma rättigheter och skyldigheter densamma innehaft. 

§16 Delegare, som ordentligt fullgjort sina inbetalningar, eger rätt att sälja eller 
öfverlåta sin lägenhet till annan välfräjdad person, och den tillträdande ingår i 
samma rättigheter och skyldigheter som den afgående innehafvaren ägt i 
föreningen. 

§17 Mom-1. Afliden medlems make eller arfvinge, är berättigad att i den aflidnes 
ställe inträda såsom medlem i föreningen. 
 
Mom-2. Skulle medlem aflida utan kända arfvingar föranstaltar styrelsen om 
kunngörelse införande i ”Post och inrikes Tidningar” tre gånger derom, att 
möjligen varande arfvingar skola inom natt och år, räknat från den dag 
kungörelsen varit tredje gången i tidningen införd, anmäla sig hos styrelsen och 
lagligen styrka sin rätt till lägenheten, i annat fall tillfaller den föreningen. 
 

                                                      
5 Enligt beslut 1992, utgår en förseningsavgift på minst 100 kr vid utebliven betalning för varje 30 
dagars period som passeras. 
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Mom-3. Skulle medlem från orten afresa eller afvika, utan att hafva 
befullmäktigat någon att omhändertaga eller svara för lägenheten, sker 
eftrelysning med dess följder som i föregående moment sägs. 
 
Mom-4. Afreser medlem och har befullmäktigat annan person att i sitt ställe 
svara och tala i föreningen, inträder denne i medlemmens rättigheter och 
skyldigheter. Denna fullmakt gäller dock ej för mer än fem år, efter hvilken tid ny 
fullmakt måste företes, sker ej detta förfares såsom i föregående moment sägs. 

§18 Lån i föreningens namn och med dess firma får icke af styrelsen upptagas så 
framt icke vid föreningens sammanträde derom beslutats på sätt som i § 12 
finnes föreskifvit, och anteckning härom blifvit intagen i den dagens protokoll. 

§19 Föreningens fasta egendom får icke tagas i mät för medlems enskilda skuld. 

§20 Vill enskild delegare till föreningens sammanträde framställa förslag i något 
ärende, åligger det honom, att till styrelsen göra det skriftligen, samt inlemna 
detsamma minst fem dagar före sammanträdet. 

§21 Kan styrelsen ej anträffa medlem med kallelse till föreningen eller med annan 
handling som bör komma medlem tillhanda, delgifvas detsamma den person 
som bebor lägenheten och vare då så ansett, som om medlemmen vore 
personligen underrättad. 

§22 Föreningens räkenskaper och andra handlingar skola styrelsen hållas 
tillgängliga för delegarne, som deraf önska taga kännedom. 

§23 Eldfarliga inrättningar får ej finnas inom egendommen samt ej något bullrande 
eller störande företag, såsom verkstad för plåtslagare, eller kopparslagare med 
flera dylika yrken, ej heller må några upplagsplatser för salta och våta varor, 
eller eldfarliga ämnen finnas inom egendomen, likaledes vare det förbjudet att 
upplåta någon lägenhet till försäljning af spirituösa drycker. 

§24 Innan föreningens sammanträde afslutas, utses tre6 af de närvarande för att 
justera det dervid förda protokollet. 

                                                      
6 Ändrat till två av de närvarande. 
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Att förestående förnyade stadgar för bostadsföreningen N:o 5 blifvit af föreningen vid sammanträde 
den 15 sistlidne November antagan och gillade, samt skola träda i laga kraft och lända 
Bostadsföreningen N:o 5 till efterrättelse från och med den 1 januari 1897, betygar 

 
Claes Forsberg Th Gust Behrens Sven Wallman 

 
 

År 1897 den 23 januari blef Bostadföreningen N:o 5 utan personlig ansvarighet införd i 
föreningsregistret för Stockholms stad. Stockholm i Öfversåthållar-embetets kansli som ofvan. 

 
E. von der Laneken. 

 
 

Att dessa stadgar är rätt avskrivna intygar: 
 
 

Hannes Schmied 
Ordförande 1995 


