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1 $

Foreningen s fi rma dr B o stadsrtittsfcirenin gen B eda.

F6reningen har till Zindamfll att frlimja medlemmarrras ekonomiska intressen genom att i

frireningels hus upplflta bostzider och lokaler lt medlemmama till nyttjande utan tids-

begranuring. Medlems r?itt i foreningen pi grund av sfldan upplitelse kallas bostadsriitt'

Med lem som innehar bo stadsrzitt kal 1 as bo stadsriittshavare.

Styelsen har sitt stite i Stockholm,

MEDLEN{SKAP OCH OVBNTATELSE AV BOSTADSRATT

2 $
Niir en bostadsr6tt civerlfltits till en ny innehavare, flr denne utciva bostadsriitten och flytta in i

ligenhetel endast om han har antagits till medlem i fdreningen. Fcinzdrvare av bostadsriitt

skall anscjka om medlemskap i foreningen pfl siitt st1'relsen bestzimmer'

3 S
Mldlemskap i fcireningen kan beviljas fysisk person som overlar bostadsrtitt i fcireningens

hus. Den som en bostadsrdtt har dvergitt till ftr inte vdgras medlemskap i foreningen om

foreningen skiiligen bcir godta forudrvaren som bostadsrzittshavare. Om det kan antas att

fcirveirvaren for egen del inte permanent skall bosiitta sig i bostadsriittsliigenheten har

f6reningen riitt att vagramedlemskap. Den som har fcjr-vrirvat en andel i bostadsriitt fflr viigras

rledlemskap i fdreningen om inte bostadsrzitten efter fcirvtirvet irulehas av makar eller sfldarra

sambor pl vilka lagen om sambors gemensamma hem skall tilliimpas.

En cjvellAtelse iir ogiltig om den som en bostadsr':itt 6verlfltits till inte antas till medlen-r i

fcireningen.
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INSATS OCH AVGIFTER M M

4 S
Insats, Srsavgift och i forekommande fall upplltelseavgift faststiills av styrelsen.

Fcireningens kostnader finansieras genom att bostadsrittshavarna betalar irsavgift till

fcireningen. Arsavgiftema fcjrdelas pi bostadsriittsleigenhetema i fcirhflllande till liigenheternas

andelstal.

UpplAtelseavgift, civerlitelseavgift och pantsiittningsavgift fbr tas ut efter beslut av styrelsen.

$vcrlitelseavgiften ffir uppgl till hogst 2,5o/o ochpantsiittningsavgiften till hogst Io/o av det

prisbasbelopp som gallervid tidpunkten for anscjkan om medlemskap respektive tidpunkten ftir

underrtittelse om p antseittning.

Overlfltelseavgift betalas av fcirveiwaren och pantsittningsavgift betalas av pantszittaren.

Avgiftema skall betalas pi dct szitt styrclsen besttimmer. Om inte avgifterna betalas i riitt tid utgflr

drdJsm6lsr2inta enligt rZintelagen pl den obetalda avgiften frfln fcirfallodagen till dess full betalning

sker samt piminnelseavgift enligt fcirordningen om erstittning for inkassokostnader m m.

B O STAD Sn trr SUnVARENS nArU CuETER O CH S I(YLDIGHETER

s s
Bostadsrzittshavaren shall pl egen bekostnad hfllla liigenheten i gott skick och svara for

l2igenhetens samtliga funktioner. Bostadsriittshavaren svarar for det lcipande och periodiska

underhillet utom vad avser reparation av stamledningar for avlopp, vdrme, gas, el och vatten

som fcjreningen forsett lzigenheten med.

Bostadsrzittshavarens ansvar fcir lleenhetens underhlll omfattar sfllunda bland annat

- egna installationer

- rllmmens vdggar, tak och golv med underliggande fuktisolerande skikt

- inredning och utmstning i kcik, badrum och civriga rum och utrynmen tillhorande liigenheten

- ledningar och civriga installationer fcir avlopp, vdnne, gas, el och vatten - till de delar dessa inte

eir starnledningar

- golvbruunar; svagstromsanldggningar; mllning av vattenfyllda radiatorer och stamled-

ningar; elledningar fi-in ligenhetens underccntral och till clsystemet horande utrustnitlg
ilklusive undercentral; ventilationsanordningar; eldstdder med tillhorande rcikg5ngar;
dcirrar; glas och bigar i fonster; dock ej milning av y'ttersidoma av ddrrar ocl-t fcinster.

- till lzisenheten hcirande mark
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Bostadsrzittshavaren svarar endast fcir renhillning och sncjskottning av till liigenheten hcirande
balkong, temass eller uteplats.

Bostadsrzittslagen innehAller bestiimmelser om begriinsningar i bostadsriittshavarens ansvar
fcir reparationer i anledning av vattenlednings- eiler blandskada.

6 $
Fcireningsstiimma kan i samband med gemensam underhflllsfltgiird besluta om reparation och
b}'te av inredning och utrustning avseende de delar av liigenheten som medlemmen svarar fcir.

7 $
Bostadsriittshavaren fflr fcireta fciriindringar i liigenheten. Viisentlig fririindring fbr dock fciretas
endast efter tillstind av styelsen och under fcjrutsiittning att ftireindringen inte medfcir men fcjr
foreningen eller annan medlem.

8 $
Bostadsriittshavaren iir skyldig att ndr han anvdnder l5genheten och andra delar av fastighctcn
iaktta allt som fordras fcjr att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten och rdtta sig
efter de sirskilda regler som fcireningen meddelar i civerensstimmelse med ortens sed.
Bostadsriittshavaren skall hAlla noggrann tillsyr over att detta ocksfl iakttas av den som hcjr till
hans hushflll eller gtistar honom eller av nigon annan som han in4rmt i liigenheten eller som
diir utfcir arbete for hans riiknins.

Fciremil som enligt vad bostadsrtittshavaren vet iir eller med skiil kan misstiinkas vara behiiftat
rned ohyra fhr inte fcjras in i lzigenheten.

e s
Fciretrzidare for fcireningen har ratt att fA komma in i liigenheten niir det behcivs fcir tillsyn eller
for att utfora arbete som fcireningen svarar for. Niir bostadsrritten skall sliljas genom tvflngs-
forsiiljning, tir bostadsrittshavaren skyldig att llrta visa ligenheten pfl liimplig tid.

Om bostadsrtittshavaren inte leimnar fcireningen tilltriide till ligenheten, ndr fdreningen har riitt
till det, kan styrelsen anscika om handriickning.

1 0 $
En bostadsrdttshavare fbr upplita hela sin liigenhet i andra hand om styrelsen ger sitt samtycke.

Bostadsrrittshavare som cinskar uppllta sin lzigenhet i andra hand skall pi siitt styrelsen besteimmer
ansciha om samtycke till upplitelsen.

i l $
Bostadsriittshavaren ffir inte anvdnda ldsenheten fcir nAeot annat Andam5l zin det avsedda.
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1 2 s
Nltjandertitten till en liigenhet som innehas med bostadsriitt ka1 i enlighet med bostadsritts-
lagens bestzimmelser fcirverkas bland annat om

1) bostadsriittshavaren drcijer med att betala flrsavgift,

2) lligenheten utan samtycke upplAts i andra hand,

3) bostadsrtittshavaren iru1'rnmer utornstAende personer till men f6r fcirening eller medlem,

4) lagenheten anviinds fcjr annat indarnAl iin det avsedda,

5) bostadsrzittshavaren eller den, som liigenheten upplitits till i andra hand, genom virds-
lcjshet iir vflllande till att det hnns ohyra i liigenheten eller om bostadsriittihavaren, genom
att inte utan osktiligt drcijsmil underrzitta styrelsen om att det finns ohwa i liieenheten.
bidrar till att ohyran sprids i fastigheten,

6) bostadsrzittshavaren inte iakttar sundhet, ordning och skick inom fastigheten eller reittar sig
efter de siirskilda ordningsregler som fcireningen meddelar,

7) bostadsrdttshavaren inte lzimnar tilltriide till liigenheten och han inte kan visa giltig ursiikt
fcir detta,

8) bostadsrdttshavaren inte fullgcir annan skyldighet och det miste anses vara av slmnerlig
vikt fcjr fcireningen att skyldigheten fullgcirs,

9) l[genheten helt eller till viisentlig del anviinds for nriringsverksamhet eller dzirmed likarlad
verksamhet, vilken utgcir eller i vilken till en inte oviisentlig del ingflr brottsligt forfarande
eller ftjr tillftilliga sexuella fcirbindelser mot ersrittning.

Nyttjanderiitten dr inte fcjrverkad om det som ligger bostadsrzittshavaren till last zir av ringa
betydelse.

1 3 $
Bostadsrzittslagen innehflller bestiimmelser om att foleningen i vissa fall skall anmoda
bostadsriittshavaren att vidta riittelse innan fcireningen har r2itt att siiga upp bostadsriitten. Sker
rdttelse kan bostadsrrittshavaren inte skiljas frin kigenheten.

1 4 S
Om fcileningen sdger upp bostadsrzittshavaren till avflyttning har fcireningen rtitt till ersiittning
fcir skada.

l s $
Har bostadsrdttshavaren blivit skild frin lZigenheten till fdljd av uppsiigning skall bostadsrzitten
tvingsfdrsiiljas. Ftirsiiljningen fir dock anstfl till dess att sidana brister som bostadsrdttshavaren
svarar for blivit Atsardade.

OSBC 1998



s(8)

STYRELSEN

1 6 $
Stynelsen bestnr av minst tre och hcigst sju ledamciter med minst en och hcigst tre suppleanter.

Styrelseledamciter och suppleanter viiljs av fdreningsstdmman f6r hcigst tv6 ir.
Till styrelseledamot och suppleant kan ftjrutom -.dl"t, viiljas aven make eller sambo till
Inedlenr sanrt nzirstAende sonr varal<tigt sanlnarrbor nred rnedlernmen.

Valbar rir endast den som iir bosatt i fcireningens fastighet.

Styrelsen utser inom sig ordforande och andra funktioniirer. Fcireningens firma tecknas
- fcirutom av styrelsen - av tvi styrelseledamciter i fcirening.

1 7 s
Vid styrelsens sammantriiden skall protokoll fcjras, som justeras av ordfcjranden och den
ytterligare ledamot som styelsen utser.

1 8 $
Styrelsen iir beslutfcjr nzir antalet nzirvarande ledamcjter vid sammantr6det overstiger hZilften av
samtliga ledamoter. Som styr:elsens beslut g2iller den mening fcir vilken mer rin hiilften av de
neilarande rcistat eller vid lika rcjstetal den mening som bitrads av ordfcjranden. Fcir giltigt
beslut nzir fcir beslutsfcirhet minsta antalet ledamoter ar narvarande erfordras enhillishet.

l e $
Styrelsen eller firmatecknare fflr inte utan fcjreningsstdmmans bemyndigande avhrinda
foreningen dess fasta egendom eller tomtliitt och inte heller riva eller fcjreta v[sentliea till-
eller ombyggnadsAtgzirder av sidan egendom.

2 0 $
Stytelser-r skall i enlighet med bostadsrdttslagens bestzimmelser fcira medlems- och lzigenhets-
fcirteckning. Bostadsriittshavare har r'iitt attphbegriran fi utdrag ur kigenhetsforteckningen
avseende sin bostadsrrittsl zigenhet.

n:iTENsxaPER oCH REVISION

21  $
Fcireningens rdkenskapsir omfattar kalenderir. Senast en minad fcire ordinarie
fcireningsstdtnma skall styrelsen till revisorerna avldmna fcirvaltningsbertittelse,
resultatriikning och balansrikning.

2 2 $
Revisorema skall vara minst en och hcigst tv6 med minst en och hogst tvA suppleanter.
Revisorer och revisorssuppleanter v2iljs pA foreningsstdmma fcjr tiden frfln ordinarie
fcireningsstdmma fram till ndsta ordinarie fcireningsstdmma. Av revisorema - vilka inte
behciver vara medlerlmar - skall minst en vara auktoriserad eller sodkiind.
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2 3 $
Revisotema skall avge revisionsberiittelse senast tvfl veckor ftire fcjreninssstiimman.

2 4 $
Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberrittelsen och sty'relsens fcjrklaring iiver av
revisorerna gjorda anmzirkningar skall hflllas tillgiingliga fcjr rnedlemmarna minst en vecka
fcjre fcireni n gsstemm an.

FORENINGSSTAMMA

2 s $
' Ordinarie foreningsstdmma skall hflllas Arligen tidigast den 1 mars och senast fcire iuni

rnflnads utsins.

2 6 $
Medlem som cinskar lzimna fcirslag till stiimrna skall anmrila detta senast den 31 ianuari eller
inorn den senare tidpunkt styrelsen kan komma att bestimma.

2 7 5
Extra fcireningssttimma skall hflllas nzir stynelsen eller revisor finner sk?il till det eller niir minst
ll70 av samtliga rostberiittigade skriftligen begiil det hos styrelsen med angivande av rirende
som cinskas behandlat pi stzimman.

2 8 $
Pi ordinarie fcireningsstiimma skall fdrekomma:

I ) Oppnande
2) Godkiinnande av dagordningen
3) Val av stiimmoordfcirande
4) Anmzilan av stdmmoordfcjrandens val av protokollforare
5) Val av tvi justeringsmin tillika rostrziknare
6) Fr6ga om stdmrnan blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7) Faststiillande av rcistlzingd
8) Fciredragning av styrelsens irsredovisning
9) Fciredragning av revisoms berzittelse

10) Beslut om faststiillande av resultat- och balansriikning
11) Beslut om resultatdisposition
12) Fr6ga om ansvarsfiihet fcjr styrelseledamciterna
13) Beslut om aroden it styrelseledamciter och revisorer fcir ndstkommande verksamhetsflr
14) Val av styrelseledamciter och suppleanter
l5) Val av revisorer och revisorssuppleant
16) Val av valberedning
I1) Av styrelsen till strimman hrinskjutna frflgor samt av frireningsmedlem anm[lt drende
18) Avslutande
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2 e $
Kallelse till fcireningssttimma skall innehfllla uppgift orn vilka rirenden som skall behandlas p6
std'mman. Kallelse skal1 utfiirdas personligt till samtliga medlemmar genom utdelning eller
genom postbefordran senast tvfl veckor ftjre ordinarie och en vecka fcjre extra fcirenings-
std.mma, dock tidigast fyra veckor fcire strimman.

3 0 $
Vid fcireningsstdmma har varje medlem en rcist. Om flera medlemmar innehar bostadsriitt
gemensamt har de dock tillsammans endast en rcist. Rcistriitt har endast den medlem som
fullgorl sina itaganden mot fcireningen enligt dessa stadgar eller enligt lag.

3 1  $
Medlem f6r utcjva sin rostrzitt genoln ornbud. Endast annan medlem, make, sambo eller nrir-
stAende som varaktigt sammanbor med medlemmen ffir vara ombud. Ombudet fbr inte
fcjretriida mer dn en medlem. Ombudet skall frirete en skriftlig, dagtecknad fullmakt.
Fullmakten griller hcigst ett flr frin utfirdandet.

Medlern fflr pi foreningsstzimma medftra hcigst ett bitriide. Endast medlemmens make, sambo,
annarl nzirstAende eller annan medlem fhr varabitriide.

3 2 $
Fcireningssttimmans beslut utgors av den mening som ffltt mer zin hiilften av de avgivna
rcistema eller vid lika rcistetal den mening som oldfcjranden bitriider. Vid val anses den vald
som har fltt flest roster. Vid lika rcjstetal avgcirs valet genom lottning om inte annat beslutas
av strimman innan valet fcirriittas.

For vissa beslut erfordras siirskild majoritet enligt bestzimmelser i bostadsrzittslagen.

3 3 $
Vid ordinarie fcireningssttimma utses valberedning for tiden intill dess niista ordinarie
fdreningsstdmma hillits.

3 4 $
Protokoll frin fcireningsstzimman skall hflllas tillgiingligt fdr medlemmarna senast tre veckor
efter stzimman.

MEDDELANDEN TILL MEDLEMMARNA

3 s s
Meddelanden delges genom anslag i fcireningens fastighet eller genom utdelning.
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FONDER

3 6 $
lnom fcireningen skall bildas foljande fonder:

. Fond f6r yttre underhill.

.  D isposi t ions lond.

Till fond fdr yttre underhflll skall irligen avseittas ett belopp motsvarande minst 0,3 o/o av
fasti ghetens taxeringsvzirde.

UPPLOSNING, LIKVIDATION M M

3 7 $
Om fcjreningen upploses shall behillna tillgingar tillfalla medlemmama i forhflllande till
liigenhetemas insatser.

Om fcjreningsstiimman beslutar att uppkommen vinst skall delas ut skall vinsten fcirdelas
mellan medlemmama i ftrhAllande till liigenheternas iLrsavgifter fcir det senaste riikenskapsiret.

6vnrcr

Fcir frigor som inte regleras i dessa stadgar giiller bostadsriittslagen, lagen om ekonorniska
fcireningar samt civrig lagstiftning.

A D 2 2 $

Fram till den sttimma som infaller niirmast efter det att foreningen fcjrvzirvat fastighet behciver
revisor ej vara auktoriserad eller godkiind.

Ovanstiende stadgar l"rar antagits vid extra fdreningsstiimma 2001-08-06.
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