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'ffi Stoffuias stadgar for
wlannad $rJ lfrr! 200a 3 t X)

Trll dessa korta stadgar tillhar{thhAlls
cat komplcm€'|t med en frval df
paragrafcr i bstadsr|t$lngen och
lagen om ekonomrska lbroringar.
Styrelsen ansvarar lltr o$ etl akitjclla
komplemcnt hAlls tillglngft gt.

577176/08
STADGAR

fiir

Filrcningenr firmn och [ndamlll
$ r
Ftkeningrns firma !r HSB Bosradsrittsfbrcning Karlsvrk 208 i
Stockbolm

Fdreningen har till andamll att i foreningens hus uppllta
bostadsHgenhctcr fbr permanent bocnde och lokaler [t
rncdlcrnmoma lill nyt$ande utan tidsbcgr{nsning och dlrnrcd
tiarnla medlemmamas ekonomrka Intressen. \rrdarc har
fhrcnrngen trll rndamAl an frilnia studic- och fritrdsverksauhel
inom forcnmgcn samt fbr atr st{rka gemcnsliapcn och rrllgorlosc
gemensam ma inlrcssefi och bchov, framl a serviccvcrksarn het
med anknytning trll boendst.
BostaGr[tt A] dcn rfln i fbrcnrnge n, sorn cn medlem har pd

grund ov uppLlltelscn
Medlcm som mneftar bostadsrail kal.las bostadsranshavarc

Fdrrrir8cn! sfltc
$ 2
Forcningcns styrclse har srtt sate i Slockholm.

Samvrkrn
$ 3
F0rcningen skall varamedlcm r en HSB,fbrcnrng, I det fbljandc
kallad HSB. HSB skall vara medlem r fbreoingcn
Foreningens vcrksamhd skall bedrivas i samverkan mcd HSB

Allmtrnna bcstlnrmclsrr om medlemrk*p i fUrcningcn
s 4
Intrdde r fdrcningen kan bcviljas den som kommer a[ crhllla
bostadsrilt genom uppldtclsc r fbrenrngcns hus, ellcrdvcrlar
bostadsrftl r ftircningens hus

$ 5
Frilga om alt anta en medlem avgdrs av styrelsen.
Sryrclscn rr skyldtg an snar&st, normalt inom cn m{nad liltn det

att skrifthg ansdkan om nndlcmskap kom rn ull ibrcningen,
svgora t-regan om mcdlemskap..$om underlag fbr
uedlemskapspr6vningen kan lbrenrngen kornma art begdra
krcrlitupplysnin g nvseendc sdkalden

$ 6
l)c|r som cn boshdsreu ov€rgittt tall fer inlu vig.as intrtdr I
lbrcningen, om de ullkor fbr medlemskap som fbreskrivs i g 4
er rypfllda och tbreningen skrligor bor godta honom som
bostadsrlllshavarc. Om det kan antas att {brvlrvaren Lnte avscr
att hosdtta sig pernanent i bostadsr[nstagenheten har tbronrngen
r enhghet med regleringen r g I r0ll Btl v6gra mcdlemskap
Mcdlanskap l:b rnte vhgras pi dr*rnnurcrande grund slbom t

ex ras, hudflrg nationalilet, etniskt ursprung, religion,
uvertygelse eller scxuell laggning.

q /

F6r att den sonr lbrvffval nndel i bostadsran ltll
bostadsllgcnhet skall bcvilSas rncdlems*ap gltllcr alt
bostadsrltten eftcr fbrvdrvct innehas av mnksr. sambor cller
arrdra mcd varandra varaktigt sammanboende nlrstAsnde
pers0net.

RI krnslopslr oth 6rsredovirni og
$ 8
F0rcnrn6ns rllicnskapsar omfattnr tiden I lanuari - 3l
deccmber.
Fsre mars mlnads urg&rg varjc lr skall slyrelsen till rer'isorema

avlllmna fusrrdovisning Denna besttrr av rcsuhafaknrng
balansrtknrng och fdrvaltningsberaflelsc.

HSB Bostadsriittsltirening Karlsvik 208 i Stockholm
Fdrrni]{$iillmmr
$ e
Ordinarre lbrcningsst8mma skall hfrllas inom scx mdnndcr e ftcr
ufClngffr av vage rf,kenskapsir
Enra sdmma skrll hAllas nAr styrelscn firmsr skAl rrll dct.

Sldan st&nma skall ocksil hlltas om dct skrrfthgen bcgirs av en
revrsor ellcr av minst en tiondd av samtliga r0stbcrulrigndc. I
begAran angcs vllket trcnde som skall behandlas

Kallelse
$ t 0
Styrelsen kallsr ttll fbrenirrgsstAmma.
Kallclsc till stf,mma skall rnnehllla uppgrff orn de &cndeD sorfi

skall ftrekornma pl slBmman.
Knllclse fAr utfIrdas tidigast fin"a veckor fbrc stlimman och

skall utfhrdas senast Ne veckor llhe ordinarrc och scnast crr
vecka fdre.cxtra slflrrulra Kallclse utflrd as genom ans lBg pA
lamplig plats rnom ftlreningcns fasrghet. Sknfthg kallelse skall
dock sllttd tvs{ndas till varjc medlcm vars posradrcss 0r kmd
f[r 1[rcningcn om

I ordrnarie abrtringssltmma skall hlllas pe annan trd tn som
f0rcsknrn I stadgamo, cllcr

2. {brenrngsstamma *all behandla frf,gaom
a filrcningcns ftlrsilttande ilikvrdatron cllcr
b flrcningcns uppgAende i annan fbrenrng gcnom

fusron.
Andra nreddclanden trll rncdlcrnmarna delges gcnorn nnshg pd

l[mplig plats rnom fOrcningars fastrghet etlcr genom brev

ilotaonsrfllt
$  l l
\4edlem, som dnskar visst drende bchandlat pi ordherig
fbrentlrgsstdmma, skatl skrrtlligen anm6ln lrendet till styrclsen
fbre lSjanuari

Dagordning
[ 1 2
Pd ordinarir: sl6mma skall lbrckomnrn:

I val llv stilmrnoordJhrande
2 anmillan av stammoordfdrandens val av protokollfOrare
3. godkinnandc av rGdangd
4. frstdlandc av dagordningcn
5. vol A\. tr-l persorer ott J[mte summoordforandetl juskrs

protokollel samt val a!. rosfaknarc
6 frlgaonr kallelsc behorigea skeu
7 st:/relscnsfrsrcdovrsning
8. rcvrsorcmBsb€rnttelsc
9 beslut om faststlllcrde av rcsultrtr0knrngen oelr

balansr[kningcn
10 bcshrt i rnlednrng av llrenrngors vlnst elkr fdrlusl enlryt

dcn faslst{ltda balansr[kn ingen
I l. beslut i friga orn ansvarsfiift.et flr styretssledam0tcrns
12. lriga om arvodcn fbr styrelseledandler och revisorcr lbr

nrandatperioden till nssta ordrnarie stdmma sant prinspcr
fbr andra ekonomrskr crsdnnlngar f0r styrclseledim0rer

| 3 val av styrelseledant0ler och tuprrleanrcr
| 4. vll av rcvisor/cr och srrppleanr
I 5 val av vnlbcredning
l6 erfonlcrhgt val av rcprcsenrarioo i l.lSB
I ? 0vriga I kallelsen anm[lda lrcrdcn

P6 exka fthenrngsstlmmo flr rnte beslut t'attas I andra firenden
tn de som angivits i kallelsen.

Registrerades av Bolagsverket
2009-01-07I



Boatadsrtttshavaren skall fbl.1a de anvisningar som f0rcningcn
lannu beirdffandc iostallrtioner st'secrtde avlopp, vdrmc, gas,
€I, vatt6n, vcnlilalion och anordning fbr rnformations6vcrllf;ing
Andringsr i ridana rnstdlationcr som f0reningeo lbrsett
ldge$hctco med skall i {brvtg godkannss av
bosladsr$tefbrcoingcn r dcn mfu de iolc omfa[6 a!.
bcstlmmclscn I g 30. Atgardcma skall alltid utft ras faclimasstgt

fustadttfttshaturetlr underhlllls- och rcparationsansvr f0r
Itgcnhc.tcn ornfanar bland annar.

r ytrkikt pl rummenr vaggar, golv och tak jIrnte drn
undcrliggandc hchondling som lo[vs fbr att anbringo
ybkiktct pi ert fackm$sigt stt. boiradsreflshavaren
msvaar ocksi ftts frj<lisolcrande skrk I badrum och
vltrum,

r ickc blrandc mneft.lggar, slxckarur,
o inredning i l8genhetenoch 0vrrtB utrym|rrcn titlhcrande

ttgenheten cxonpclrns. sarirctsporslin, k0lainrcdning
vttvaror sAsom kyUfrys och tvtrlnosktn,
bostadsr&tshavaren svarar ocksi lbr cl- och r,ettentcdningar,
avstingningsvortrlcr och i f0rekommundc fall
anslutningskopplingar pA vartcnlcdniry till dcnna rnredning.

. lflgcnhetens yttcr- och innerdonnr nud tillhOrandc listcr.
fudcr, karm, titningslrster, l0s irklusive nycklar mm;
bo*arlsriltsfdrenrngcn svarar dock lbr milning av
Itcrdorrcns yttcrsrda Vid byte av tugcnhercns '1|crd0n
skall dcn nya d0rrcn motsir.ara de normcr soot vid utblte!

.. galler fbr brandklassnlng och ljuddtmprrng
r glas r fbnstcr och ddrrur saml snrdjs pl fUnstcr.
. til[ fdnster och {hnsterdon httanrle beslag hmdtog,

Eangtar4 Utntngslislcr mm samt mllning;
bostadsrf,rtslbrcoingen svarar dock fttr millnmg av utifrln
synliga delar av fbnsEr/tbnsrcrdon,

e mllnmg av radiatorcr och v&mclcdningar,
r lcdningar fbr avlopp. gas, och l'attcn till de drlar de ttr

synhga i l{genheten och bctjioar erdas( den alituells
ligcnhclen,

. armarufsr fbr vatten (blandsrc, dusdrmunstyckc mm)
inklusiw packntng lvs0ngntngs!.cntilcr och
nnslutningskopphngar pll vattcnlcrlnmg

. kldmringcn runt golvbrunnen, rensning av grh.brunn och
vartenl[s,

. e ldstsdtr och bra$ismincr,

. kdksndK kolfiltcrfltrkr, sprskilpa tcntrlarionsdon och
rcntrlationsfldkt, mcd undantrg ftf bostadsfirsfbrcnrngcns
underhillsansvar cnhg sisa st5,cket. lnsralladon av
anodnrng som pfrwrkar huscs vcndlotion krlver styrelsans
tillsl&rd,

. nutrytavlotEruppccntral/sf,trrng5skip och ddnfrdn utgfunde
cllednrngar i hgEnhcrea\ brytarc. clurragodr fasta
orrnSnrct,

r mordningar fttr Informstionssverfbring som enda$ bolj&ar
den aktuella l0gcnhetcn frln Or.crllmningspunkUflrrsn unag
r ldgcnheten,

r brandvgrnare,
r elcktrrsk golvrdrmc,
. ha[ddukstorki om boctadsrittstltreningen ftrset tigcnhctcn

rned va[cnburcn handduksto* som cn det av lagcnhctens
vilrmefbrsot'nin g aur.arar bostsdsrfitrsfdreningcn tbr
underhAllet

. cBnl initrllattoner.
For rcprotion pA grund av brandskada cllcr

vattcnlcdnngsskada {skada pl grund ar utslrommandc
lapp\.oltcn) syarar bosmdsr&tbhavarcn eddsst i begransad
omfatlniug i cnhgbct med bostadsrruslagcn. Deltagllht [r,en i
nlllmpliga dclar om det lmns ohyra r llrgcnheten. 

-

lng{r r upplitelscn fbnld, garagp ellcr annal
l{gcnhetskomplcncnr hor bG&dsrettshor.aren $amma
undcrhdlls- och ropardhonsansvar f6r desa utrymmcn som fbr
ldgcnhcrcn enligt denna bcstdmnxlse,

Om lagenhaor Ar utrustd mcd balkong, ahm ellcr hOr nlt
llgrnhrlen mrrk/utcplus som tr uppl&en mcd bostadsrt! sr.arar
bosladsr&tshavarcn fbr renhitlning och sntbkonning. Farr
balkorg/nttan svarar bostadsrf,ttshawren fOr m[lnrng av insida
av balhongfmnlaltantont sornt goh'. Mllning utfbn entigt
bostdsralufbren rngens lnsiruktioncr Om l[gcnhctcn dr srruslad' 
med t*tcrrass skall bosradsrtnsbavarcn d$rutttvcr sc till at
awinning ftf dagrancn rnte tindras Vad ovser markArtcplaa flr
bostadsrittshr!.rren slcyldrg ail lblla fbrenrngens anvisnmgat
gallandc skotricl av mar.kEn/'|rtcplotscn.
Bosfadsrlttshavnrcn ar s$'ldig m trll fbnningen anmda f€l och

bnster t sidan hganhetsulrostning/ledningar som ltseningcn
svarar fllr cntigt denna sadgcbcstrtunelse cllef cnhgt lag

Bartsdtilftlilrr"ningea svoru fbr reparationcr av lcdnmgar
lbravtopp, vtrme, gas, clckrricitcg lnformuronsovstbring odr
vatten, om fureningen har fbnct legenhetcn med lcdningama
och dcssa tjnnsr ner {n cn ltgcnhet, Detsnnma gillcr fbr
r.cntihdon$rarralcr

F0renrngcn har d!rutOlrcr underhdlsansvaret ldr lcdningar lbr
avtopp, grs,1'attc|| som {brcningcn fftseu lf,gcnheten med och
som Inte &r synliga i lagenheten. Boftadsr|tBfbrGnrngcn ansyarat
vidarc f0r undahAll av radia0orer och vtrrnelcdningar r
Ilgenhcten som llreningcn lblsett ltgcnhclco mcd Fdreringcn
s:r'arar oclisd fbr rOkglngar (ej rskglngar r kakctugnar) oclr
venhlotonsktrnalcr som fbrcnlngcn {brsctt ligcnhcten med,

s27
Bcstadsr6tEfbrenrngeo filr ilto sig utt uffbra sldan rcnaration Eh
bytc av rnrcdtrrng och utruslnrng vilkcn bostadsratrhavaren
arhgt g 26 skall svoa fbr Bcslut hsom skatt fanc pi
(brcrrngssttmma och tilr endast ayse etg8rd som fbrstss i
sambsnd mcd omfattande undcrhlll ellcr omhyggnad av
fOrcningens hus och som bcr0r bostadsrdtrshavarens l[gcilhet
Forenrngens et$fd€r cnlrgt dcma besttmmclsc skalt skc trll
sEdvarlig stBndard

$ 2 8
Bostadsrgt6havar€n alsyarar Bgnlermt fdrening€n f6r sidano
algtrdcr r ligcnhcten som har vidtagrb av trdigarc innehavre rr.
bostadsrafien, sAscrm rcparatroncr, undcrhdll och rnstattatimcr
som dennc utlbrl

$ 2 9
Om fbrcningen vrd mreffad skada blrr ersfttningsskyldrg
gcnlcmot hostadsrirhhavare fttr llgcnhctsutrustning ellcr
personhgt los0rc skatl ersalningen ber|knns urifrln gillande
fbrsakringsv illkor.

$ 3 0
Bostrdsrittslravnrcri tlr inte [lsn st$clsens tillsllnd I ttgenhctctl
urf0r6 Atg{rd som innef*mr, ingrcpp r en blrandc konstiuktron,
Endrtng av bcfmthgl lodnrngnr Or avlopp. ?6rrne, Eas, cllcr
vattcrg cllc.r aurnn vAscndig fbrlrdring av ldgcnhcten

Slyrclsu ftrr inrc v|gra att mcdgc tillstAnd trll cn itgtrd som
evses i fbrsta stychct om rntc figardcn lr till p&aglig skada ellcr
olrgmhct fbr tbreningen

Slrrkildr regler tUr gilrigt heslui
$ 3 1
For grltighaen av fbljandc beslut fordras godklnnrrde ar.
styrelscn fbr l{SB och slvrtt gltler p 2 och I [ven av HSB
Rikrf[rbmd

l. Beslut att avhanda flrcningen dess fasta cgcndocr cller
tomt'gn,

2, Beslur om lrdring av dcssa stadgar Godk8nnrndc av
stadge|ndnngsbcslut lirdras dock e1 om fbrcnrngen
bcslurar unrada ur HSB cnligt |i l5

3 Beslut att tbrfitrgcn skall trtda i likvidatron dlcr
firsioncros med annan jurrdisk pcnon

Uppl0mlag
$32
Orn fbreningen uppbscs skatl bch0llna rrllgAngar rllfalla
medhmmarna i ttrhAllan& titl lRgcnhetemas tnxtscr

I
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Enligt fullmah
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Finnuodmanns mmntccknrngar


