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Stadgar f�r Bostadsr�ttsf�reningen Droskh�sten 14 i Stockholms l�n

Firma och �ndam�l

� 1.

F�reningens firma �r Bostadsr�ttsf�reningen Droskh�sten 14.
F�reningen har till �ndam�l att fr�mja medlemmarnas 
ekonomiska intressen genom att i f�reningens hus uppl�ta 
bost�der �t medlemmarna till nyttjande utan begr�nsning till 
tiden. Medlems r�tt i f�reningen p� grund av s�dan uppl�telse 
kallas bostadsr�tt. Medlem som innehar bostadsr�tt kallas 
bostadsr�ttshavare.

Medlemskap

� 2.

Intr�de i f�reningen kan beviljas fysisk person som erh�ller 
bostadsr�tt genom uppl�telse av f�reningen eller som �vertar 
bostadsr�tt i f�reningens hus eller bostadshyresg�st i fastighet 
som avses f�rv�rvas av f�reningen f�r ombildning fr�n hyresr�tt 
till bostadsr�tt.
Bostadsr�tt uppl�tes skriftligen i enlighet med 6 � 
bostadsr�ttslagen. Styrelsen avg�r till vem bostadsr�tt skall 
uppl�tas.
Bostadsr�ttshavare erh�ller ett bostadsr�ttsbevis som skall 
inneh�lla uppgift om parternas namn, l�genhetens beteckning 
och rumsantal. Vidare skall anges det belopp varmed 
grundavgift och �rsavgift skall utg� samt, f�r det fall styrelsen s� 
beslutat, uppl�telseavgift. Finns ytterligare villkor f�renade med 
uppl�telsen skall �ven dessa anges.

� 3.

Fr�gan om antagande av medlem avg�rs av styrelsen om ej 
annat f�ljer av 52 � bostadsr�ttslagen.
Om �verg�ng av bostadsr�tt stadgas i �� 6-11 nedan.

Uteslutning

� 4.

Medlem som i samband med f�rv�rv av fastighet f�r ombildning 
fr�n hyresr�tt till bostadsr�tt ej tecknar bostadsr�tt kan av 
styrelsen uteslutas ur f�reningen.

Avgifter

� 5.

Grundavgift och �rsavgift fastst�lles av styrelsen. �ndring av 
grundavgift skall dock alltid beslutas av f�reningsst�mman.
�rsavgiften avv�gs s� att den i f�rh�llande till l�genhetens 
grundavgift kommer att motsvara vad som bel�per p� 
l�genheten av f�reningens kostnader samt dess avs�ttning till 
fonder.
I �rsavgiften ing�ende ers�ttning f�r v�rme och varm-vatten, 
elektrisk str�m, renh�llning eller konsumtionsvatten kan 
ber�knas efter f�rbrukning eller ytenhet.
Uppl�telseavgift, �verl�telseavgift och pantf�rskrivningsavgift 
kan uttagas efter beslut av styrelsen.
�verl�telseavgift f�r ej utg� med st�rre belopp �n 2,5% av 
g�llande basbelopp och pantf�rskrivningsavgift f�r ej utg� med 
st�rre belopp �n 1% av g�llande basbelopp.

�verg�ng av bostadsr�tt

� 6.

Bostadsr�ttshavare �ger r�tt att fritt �verl�ta sin bostadsr�tt och 
till k�peskilling som s�ljare och k�pare kommer �verens om. Det 
�r dock f�reningen f�rbeh�llet att pr�va ans�kan om 
medlemskap i enlighet med de villkor som stadgarna anger.
Bostadsr�ttshavare som �verl�tit sin bostadsr�tt till annan 
medlem skall till bostadsr�ttsf�reningen inl�mna skriftlig 
anm�lan h�rom med angivande av �verl�telsedag samt till vem 
�verl�telsen skett.
F�rv�rvare av bostadsr�tt skall skriftligen ans�ka om 
medlemskap i bostadsr�ttsf�reningen. I ans�kan skall anges 
personnummer eller adress. Styrkt kopia av f�ngeshandlingen 
skall bifogas ans�kan.

� 7.

Avtal om �verl�telse av bostadsr�tt genom k�p skall uppr�ttas 
skriftligen och skrivas under av s�ljaren och k�paren. Avtalet 
skall inneh�lla uppgift om bostadsr�tten till den l�genhet som 
�verl�telsen avser samt k�peskillingen. Motsvarande skall g�lla 
�verl�telse av bostadsr�tt genom byte eller g�va. �verl�telse 
som inte uppfyller dessa f�reskrifter �r ogiltig.

� 8.

Har bostadsr�tt �verg�tt till ny innehavare, f�r denne ut�va 
bostadsr�tten och tilltr�da l�genheten endast om han �r eller 
antas till medlem i f�reningen.
Utan hinder av f�rsta stycket f�r d�dsbo efter avliden 
bostadsr�ttshavare ut�va bostadsr�tten. Sedan tre �r f�rflutit 
fr�n d�dsfallet, f�r f�reningen dock anmana d�dsboet att inom 
sex m�nader visa att bostadsr�tten ing�tt i bodelning eller 
arvsskifte i anledning av bostadsr�ttshavarens d�d eller att 
n�gon, som ej f�r v�gras intr�de i f�reningen, f�rv�rvat 
bostadsr�tten och s�kt medlemskap. Iakttages inte tid som 
angivits i anmaningen, f�r f�reningen s�lja bostadsr�tten p� 
offentlig auktion f�r d�dsboets r�kning.

� 9

Den till vilken bostadsr�tt �verg�tt f�r inte v�gras intr�de i 
f�reningen om f�reningen sk�ligen kan n�jas med honom som 
bostadsr�ttshavare. Om det kan antagas att f�rv�rvaren f�r egen 
del ej skall bos�tta sig i bostadsr�ttsl�genheten �ger f�reningen 
r�tt att v�gra medlemskap.
Har bostadsr�tt �verg�tt till bostadsr�ttshavarens make f�r 
intr�de i f�reningen inte v�gras maken. Vad som sagt nu �ger 
motsvarande till�mpning om bostadsr�tt till bostadsl�genhet 
�verg�tt till bostadsr�ttshavaren n�rst�ende som varaktigt 
sammanbodde med honom.
Ifr�ga om andel i bostadsr�tt �ger f�rsta och andra styckena 
till�mpning endast om bostadsr�tten efter f�rv�rvet innehas av 
makar eller med varandra varaktigt samboende n�rst�ende. 

� 10.

Har den till vilken bostadsr�tt �verg�tt genom bodelning, arv. 
testamente. bolagsskifte eller liknande f�rv�rv inte antagits till 
medlem, f�r f�reningen anmana innehavaren att inom sex 
m�nader visa att n�gon, som inte f�r v�gras intr�de i f�reningen, 



f�rv�rvat bostadsr�tten och s�kt medlemskap. iakttages inte tid 
som angetts i anmaningen, f�r f�reningen s�lja bostadsr�tten p�
offentlig auktion f�r innehavarens r�kning.

� 11.

Har den till vilken bostadsr�tt �verl�tits inte antagits till medlem 
�r �verl�telsen ogiltig.
F�rsta stycket g�ller ej vid exekutiv f�rs�ljning eller offentlig 
auktion enligt �� 10, 12 eller 37 bostadsr�ttslagen. Har i s�dant 
fall f�rv�rvaren inte antagits till medlem, skall f�reningen l�sa 
bostadsr�tten mot sk�lig ers�ttning.

Avs�gelse av bostadsr�tt

� 12.

Bostadsr�ttshavaren kan sedan tv� �r f�rflutit fr�n det 
bostadsr�tten uppl�ts avs�ga sig bostadsr�tten och d�rigenom 
bli fri fr�n sina f�rpliktelser som bostadsr�ttshavare. Avs�gelsen 
g�rs skriftligen hos styrelsen.
Sker avs�gelse, �verg�r bostadsr�tten till f�reningen vid det 
m�nadsskifte som intr�ffar n�rmast efter tre m�nader fr�n
avs�gelsen eller vid det senare m�nadsskifte som angivits i 
denna.

Bostadsr�ttshavarens r�ttigheter och skyldigheter

� 13

Bostadsr�ttshavaren skall p� egen bekostnad till det inre h�lla 
l�genheten med tillh�rande �vriga utrymmen i gott skick.
Till l�genhetens inre r�knas: rummens v�ggar, golv och tak: 
inredning i k�k, badrum och i �vriga utrymmen i l�genheten samt 
eldst�der; glas och b�gar i l�genhetens ytter- och innerf�nster; 
l�genhetens ytter- och innerd�rrar. Bostadsr�ttshavaren svarar 
dock inte f�r m�lning av yttersidorna av ytterd�rrar och 
ytterf�nster och inte heller f�r annat underh�ll �n m�lning av 
radiatorer och de anordningar fr�n stamledningar f�r vatten, 
avlopp, v�rme, gas, elektricitet, r�kg�ngar och ventilation som 
f�reningen f�rsett l�genheten med.
�r bostadsr�ttsl�genhet f�rsedd med balkong, terrass eller 
uteplats �ligger det bostadsr�ttshavaren att svara f�r ren-
h�llning och sn�skottning.
Bostadsr�ttshavaren svarar f�r reparation p� grund av brand-
eller vattenledningsskada endast om skadan uppkommit genom 
hans v�llande eller genom v�rdsl�shet eller f�rsummelse av 
n�gon som h�r till hans hush�ll eller g�star honom eller av 
annan som han inrymt i l�genheten eller som d�r utf�r arbete f�r 
hans r�kning. Ifr�ga om brandskada som bostadsr�ttshavaren 
sj�lv inte v�llat g�ller vad nu sagts dock endast om 
bostadsr�ttshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han 
bort iaktta.
Fj�rde stycket f�rsta punkten �ger motsvarande till�mpning om 
ohyra f�rekommer i l�genheten.

� 14.

Bostadsr�ttshavaren f�r, sedan l�genheten tilltr�tts, f�retaga 
f�r�ndring i l�genheten. Avsev�rd f�r�ndring f�r dock f�retas 
endast efter tillst�nd av styrelsen och under f�ruts�ttning att den 
inte medf�r men f�r f�reningen eller annan medlem.
Som avsev�rd f�r�ndring r�knas alltid f�r�ndring som kr�ver 
byggnadslov. Det �ligger bostadsr�ttshavaren att ans�ka om 
s�dant.

� 15.
 

Bostadsr�ttshavaren �r skyldig att vid l�genhetens begagnande 
iaktta allt som fordras f�r att bevara sundhet, ordning och skick 

inom fastigheten. Han skall f�lja de ordningsf�reskrifter 
f�reningen i �verensst�mmelse med ortens sed utf�rdar.
Bostadsr�ttshavaren skall h�lla noggrann tillsyn �ver att allt vad 
som s�lunda �ligger honom sj�lv �ven iakttas av dem f�r vilka 
han svarar enligt � 13 fj�rde stycket.

� 16.

Bostadsr�ttsf�reningen har r�tt att erh�lla tilltr�de till l�genheten 
n�r det beh�vs f�r att ut�va n�dig tillsyn eller utf�ra arbete som 
erfordras.
Bostadsr�ttshavaren �r skyldig att p� l�mplig tid h�lla 
l�genheten tillg�nglig f�r visning i anslutning till offentlig auktion.
Underl�ter bostadsr�ttshavaren att bereda f�reningen tilltr�de till 
l�genheten n�r f�reningen har r�tt till det, kan f�rordnas om 
handr�ckning.

� 17.

Bostadsr�ttshavaren f�r inte utan styrelsens samtycke i andra 
hand uppl�ta l�genheten i dess helhet till annan �n medlem 
utom i fall som avses i 30 � andra stycket bostadsr�ttslagen.

� 18.

Bostadsr�ttshavaren f�r inte inrymma utomst�ende personer i 
l�genheten, om det kan medf�ra men f�r f�reningen eller annan 
medlem.

� 19.

Bostadsr�ttshavaren f�r inte anv�nda l�genheten f�r annat 
�ndam�l �n det avsedda. F�reningen f�r dock endast �beropa 
avvikelse som �r av avsev�rd betydelse f�r f�reningen eller 
annan medlem.

� 20.

Betalar bostadsr�ttshavaren inte i r�tt tid grundavgift eller 
uppl�telseavgift som f�rfaller till betalning innan l�genheten f�r 
tilltr�das och sker inte r�ttelse inom en m�nad fr�n anmaning, 
f�r f�reningen h�va uppl�telseavtalet. Vad som nu sagts g�ller 
inte, om l�genheten tilltr�tts med styrelsens medgivande. H�ves 
avtalet, har f�reningen r�tt till ers�ttning f�r skada.

� 21.

Nyttjander�tten till l�genhet som innehas med bostadsr�tt och 
som tilltr�tts �r f�rverkad och f�reningen s�ledes ber�ttigad att 
upps�ga bostadsr�ttshavaren till avflyttning:
1 om bostadsr�ttshavaren dr�jer med betalning av grundavgift 

eller uppl�telseavgift ut�ver tv� veckor fr�n det att f�reningen 
efter f�rfallodagen anmanat honom att fullg�ra sin 
betalningsskyldighet eller om bostadsr�ttshavaren dr�jer med 
betalning av �rsavgift ut�ver tv� vardagar efter f�rfallodagen,

2 om bostadsr�ttshavaren utan beh�vligt samtycke eller 
tillst�nd uppl�ter l�genheten i andra hand,

3 om l�genheten anv�nds i strid med � 18 eller � 19,
4 om bostadsr�ttshavaren eller den, till vilken l�genheten 

uppl�tits i andra hand, genom v�rdsl�shet �r v�llande till att 
ohyra f�rekommer i l�genheten eller om bostadsr�ttshavaren 
genom underl�tenhet att utan osk�ligt dr�jsm�l underr�tta 
styrelsen om f�rekomst av ohyra i l�genheten bidrar till att 
ohyran sprids i fastigheten,

5 om l�genheten p� annat s�tt vanv�rdas eller om 
bostadsr�ttshavaren eller den, till vilken l�genheten uppl�tits i 
andra hand, �sidos�tter n�got av vad som enligt � 15 skall 
iakttas vid l�genhetens begagnande eller brister i den tillsyn 
som enligt n�mnda paragraf �ligger bostadsr�ttshavare,

6 om i strid med � 16 tilltr�de till l�genheten v�gras och 
bostadsr�ttshavaren inte kan visa giltig urs�kt,



7 om bostadsr�ttshavaren �sidos�tter annan honom �vilande 
skyldighet och det m�ste anses vara av synnerlig vikt f�r 
f�reningen att skyldigheten fullg�rs till s�dan skyldighet 
r�knas medlems ansvar f�r l�n f�r vilken f�reningen l�mnat
s�kerhet enligt � 29 tredje stycket;

8 om l�genheten helt eller till v�sentlig del nyttjas f�r 
n�ringsverksamhet eller d�rmed likartad verksamhet, vilken 
utg�r eller i vilken till ej ov�sentlig del ing�r i brottsligt 
f�rfarande.

Nyttjander�tten �r inte f�rverkad om det som ligger 
bostadsr�ttshavaren till last �r av ringa betydelse.
Upps�gning p� grund av f�rh�llande som avses i f�rsta stycket 
2, 3 eller 5-7 f�r ske endast om bostadsr�ttshavaren underl�ter 
att p� tills�gelse vidta r�ttelse utan dr�jsm�l.
Upps�ges bostadsr�ttshavaren till avflyttning har f�reningen r�tt 
till ers�ttning f�r skada.

� 22.

�r nyttjander�tten f�rverkad p� grund av f�rh�llande som avses i 
� 21 f�rsta stycket 1-3 eller 5-7 men sker r�ttelse innan 
f�reningen gjort bruk av sin r�tt till upps�gning, kan 
bostadsr�ttshavaren inte d�refter skiljas fr�n l�genheten p� den 
grunden.
Detsamma g�ller om f�reningen inte uppsagt 
bostadsr�ttshavaren till avflyttning inom tre m�nader fr�n det 
f�reningen fick k�nnedom om f�rh�llande som avses i � 21 
f�rsta stycket 4 eller 7 eller inte inom tv� m�nader fr�n det den 
erh�ll vetskap om f�rh�llande som avses i n�mnda stycke 2 
tillsagt bostadsr�ttshavaren att vidta r�ttelse.

� 23.

�r nyttjander�tten enligt � 21 f�rsta stycket 1 f�rverkad p� grund 
av dr�jsm�l med betalning av �rsavgift och har f�reningen med 
anledning d�rav uppsagt bostadsr�ttshavaren till avflyttning, f�r 
denne inte p� grund av dr�jsm�let skiljas fr�n l�genheten om 
avgiften betalas senast tolfte vardagen fr�n upps�gningen. I 
avvaktan p� att bostadsr�ttshavaren visar sig ha fullgjort vad 
som s�lunda fordras f�r att �tervinna nyttjander�tten f�r beslut 
om vr�kning inte meddelas f�rr�n fjorton vardagar f�rflutit fr�n 
upps�gningen.

� 24.

Upps�ges bostadsr�ttshavaren till avflyttning av orsak som 
anges i � 21 f�rsta stycket 1, 4-6 eller 8, �r han skyldig att 
genast avflytta, om inte annat f�ljer av � 23. S�ges 
bostadsr�ttshavaren upp av annan i � 21 angiven orsak, f�r han 
bo kvar till det m�nadsskifte som intr�ffar n�rmast efter tre 
m�nader fr�n upps�gningen, om inte r�tten pr�var sk�ligt �l�gga 
honom att avflytta tidigare.

� 25.

Har bostadsr�ttshavaren blivit skild fr�n l�genheten till f�ljd av 
upps�gning ifall som avses i � 21, skall f�reningen s�lja 
bostadsr�tten p� offentlig auktion s� snart det kan ske, om inte 
f�reningen och bostadsr�ttshavaren kommer �verens om annat. 
F�rs�ljningen f�r dock anst� till dess brist f�r vars avhj�lpande 
bostadsr�ttshavaren svarar blivit botad.
Av vad som influtit genom f�rs�ljningen f�r f�reningen uppb�ra 
s� mycket som beh�vs f�r att t�cka f�reningens fordran hos 
bostadsr�ttshavaren. Vad som �terst�r tillfaller denne.

Styrelse och revisorer

� 26.

Styrelsen best�r av minst tre och h�gst sju ledam�ter med minst 
en och h�gst tre suppleanter.
Styrelseordf�rande, styrelseledam�ter och suppleanter v�ljs p� 
ordinarie st�mma f�r ett �r. Ledamot kan omv�ljas.
Till styrelseledamot kan f�rutom medlem v�ljas �ven make till 
medlem och n�rst�ende som varaktigt sammanbor med 
medlemmen. Valbar �r endast person som �r bosatt i 
f�reningens fastighet.
Om f�reningen har statligt bostadsl�n skall en ordinarie ledamot 
och en suppleant utses av kommunen. D�rest den l�ngivande 
myndigheten s� pr�var l�mpligt, m� vederb�rande kommunala 
myndighet i st�llet f�r en styrelseledamot j�mte suppleant f�r 
denne utse en rapport�r, vilken skall taga del av 
bostadsr�ttsf�reningens r�kenskaper och protokoll med d�rtill 
h�rande handlingar, styrelsens f�rvaltningsber�ttelse, 
revisionsber�ttelse och yttrande i anledning av eventuella 
revisionsanm�rkningar. Han �ger ocks� r�tt att n�rvara vid 
f�reningsst�mmor och styrelsesammantr�den samt vid 
besiktning av f�reningens egendom. Vid styrelsens 
sammantr�den �vensom vid f�reningsst�mmor �ger rapport�ren 
r�tt att v�cka f�rslag och f� sin mening antecknad till protokollet.

� 27.

Styrelsen har sitt s�te i Stockholm
F�rutom styrelseordf�randen som utses av st�mman  
konstituerar styrelsen sig sj�lv.
Styrelsen utser tre personer, varav minst tv� styrelseledam�ter, 
att tv� i f�rening teckna f�reningens firma. Styrelsen �r beslutf�r 
n�r antalet n�rvarande ledam�ter vid sammantr�det �verstiger 
h�lften av samtliga styrelseledam�ter. Som styrelsens beslut 
g�ller den mening om vilken de flesta r�stande f�renar sig och 
vid lika r�stetal den mening som bitr�des av ordf�randen, dock 
att giltigt beslut fordrar enh�llighet n�r f�r beslutf�rhet minsta 
antal ledam�ter �r n�rvarande.

� 28.

F�reningens r�kenskaper omfattar tiden 1/1 – 31/12. F�re mars
m�nads utg�ng varje �r skall styrelsen till revisorerna avl�mna 
f�rvaltningsber�ttelse, resultatr�kning samt balansr�kning.

� 29.

Styrelsen eller firmatecknare f�r inte utan f�reningsst�mmans 
bemyndigande avh�nda f�reningen dess fasta egendom eller 
tomtr�tt och inte heller riva eller bygga om s�dan egendom.
Styrelsen eller firmatecknare f�r besluta om inteckning eller 
annan inskrivning i f�reningens fasta egendom eller tomtr�tt.
Styrelsen �ger r�tt att till s�kerhet f�r medlems l�n f�r f�rv�rv av 
bostadsr�tt i f�reningen, l�mna pantbrev i f�reningens fastighet 
och teckna borgen. I samband h�rmed skall bostadsr�ttshavaren 
l�mna sin bostadsr�tt som pant till f�reningen som s�kerhet f�r 
vad f�reningen kan tvingas utge p� grund av sitt �tagande.

� 30.

Revisorerna skall vara tv� j�mte tv� suppleanter.
Revisorer och revisorssuppleanter v�ljes f�r tiden fr�n ordinarie 
f�reningsst�mma intill dess n�sta ordinarie f�reningsst�mma 
h�llits.
Om f�reningen har statligt bostadsl�n skall en ordinarie revisor 
och en suppleant utses av kommunen.



� 31.

Revisorerna skall bedriva sitt arbete s� att revision �r avslutad 
och revisionsber�ttelsen avgiven senast 30/4.
Styrelsen skall avge skriftlig f�rklaring till ordinarie 
f�reningsst�mma �ver av revisorerna eventuellt gjorda 
anm�rkningar.
Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsber�ttelsen och 
styrelsens f�rklaring �ver av revisorerna gjorda anm�rkningar 
skall h�llas tillg�ngliga f�r medlemmarna minst en vecka f�re 
den f�reningsst�mma, p� vilken de skall f�rekomma till 
behandling.

� 31a.

Valberedningen best�r av minst en och h�gst tre ledam�ter och 
v�ljs p� ordinarie st�mma f�r ett �r. Ledamot kan omv�ljas och 
inneha annat f�rtroendeuppdrag i f�reningen. Till ledamot kan 
f�rutom medlem v�ljas �ven make till medlem och n�rst�ende 
som varaktigt sammanbor med medlemmen. Valbar �r endast 
person som �r bosatt i f�reningens fastighet.

F�reningsst�mma

� 32.

Ordinarie f�reningsst�mma h�lls �rligen, f�re juni m�nads 
utg�ng.

� 33.

Extra f�reningsst�mma h�lls d� styrelsen eller revisorerna finner 
sk�l d�rtill eller d� minst 1/10, av samtliga r�stber�ttigade 
skriftligen beg�rt det hos styrelsen med angivande av �rende 
som �nskas behandlat.

� 34.

Medlem som �nskar visst �rende behandlat p� ordinarie 
f�reningsst�mma skall skriftligen anm�la �rendet till styrelsen 
senast f�re mars m�nads utg�ng f�r att �rendet skall kunna 
anges i kallelsen.

� 35.

P� ordinarie f�reningsst�mma skall f�rekomma:

1 St�mmans �ppnande.
2 Godk�nnande av dagordning.
3 Val av ordf�rande vid st�mman.
4 Anm�lan av styrelsens val av protokollf�rare.
5 Val av tv� justeringsm�n tillika r�str�knare.
6 Fr�ga om st�mman blivit i beh�rig ordning utlyst.
7 Fastst�llande av r�stl�ngd.
8 Styrelsens �rsredovisning.
9 Revisorernas ber�ttelse.
10 Fastst�llande av resultat- och balansr�kning.
11 Beslut om resultatdisposition.
12 Fr�ga om ansvarsfrihet f�r styrelseledam�terna.

13 Arvoden �t styrelsen och revisorerna.
14 Val av styrelseordf�rande, styrelseledam�ter och 

suppleanter.
15 Val av revisorer och suppleanter.
16 Val av valberedning
17 Av styrelsen till st�mman h�nskjutna fr�gor samt �renden 

enligt � 34.
18 St�mmans avslutande.

P� extra f�reningsst�mma skall ut�ver �renden enligt punkt 1-7 
ovan endast f�rekomma de �renden f�r vilka st�mman blivit 
utlyst och vilka angetts i kallelsen till st�mman.

� 36.

Kallelse till f�reningsst�mman skall inneh�lla uppgift om 
f�rekommande �renden och utf�rdas genom personlig kallelse 
till samtliga medlemmar genom utdelning eller uts�ndning med 
post senast tv� veckor f�re ordinarie och en vecka f�re extra 
f�reningsst�mma, dock tidigast fyra veckor f�re st�mman.
Andra meddelanden till medlemmarna delges genom anslag p� 
l�mplig plats inom f�reningens fastighet eller genom brev.

� 37.

Vid f�reningsst�mman har varje medlem en r�st. Innehar flera 
medlemmar bostadsr�tt gemensamt, har de dock tillsammans 
endast en r�st.
R�stber�ttigad �r endast den medlem som fullgjort sina 
f�rpliktelser mot f�reningen.
Medlem f�r ut�va sin r�str�tt endast genom annan medlem, �kta 
make eller n�rst�ende, som varaktigt sammanbor med 
medlemmen, s�som ombud. Ingen f�r s�som ombud f�retr�da 
mer �n en medlem.

Fonder

� 38.

Inom f�reningen skall bildas f�ljande fonder:

Fond f�r yttre underh�ll

Dispositionsfond

Till fonden f�r yttre underh�ll skall �rligen avs�ttas ett belopp 
motsvarande minst 5% av f�reningens �rsavgift.
Det �verskott som kan uppst� p� f�reningens verksamhet skall 
avs�ttas till dispositionsfonden.

Uppl�sning och likvidation

� 39.

Vid f�reningens uppl�sning beh�llna tillg�ngar skall tillfalla 
medlemmarna i f�rh�llande till grundavgifterna.

I allt varom ej h�r ovan stadgats g�ller Bostadsr�ttslagen.

Ovanst�ende stadgar har antagits vid
f�reningsst�mman 2007-05-22

………………………………………………….. …………………………………………………
Leif L�fgren, Ordf�rande Hans Hansson, vice Ordf�rande


