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Stadgar fcir Bostadsrfittsfcireningen Trums[agaren g

Firma, dndamfiloch sdte

1$
Fd'reningens finna Hr Bostadsrtittsforeningen Trunrslagarcn 9.
Fcireningen har till iindamf;.l att fitirnja rnedleirunanms ckcnsmiska intressen genom att i fiireningens
hus upplflta bostdder 6t medlemmarna utan tidsbegriinsning. lr{edlems r?itt i tbreningen pi grund av
s6dan uppldtelse kallas bostadsriitt. Medlem som innehar bestadsriitt kallas bostadsriitthavarare.
Stg'elsen har sitt s$te i StocHrolm.

Medlemskap och dverlitelse av bostadsriitt

2S

Nf;.r en bostadsriitt tiverlf,tits eller dvergfltt till ny irurehavare fAr deirna utfi,va bostadsriitten och flylta in
i I[genheten endast om innehavaren har antagits till medlem i fdrreningen. Fiin?irvaren skall ansdka
om nredlemskap i foreningen p[ siitt styrelsen bestiimmer. Fr6ga om att s.nta €n nredlem avgcirs av
styrelsstr. Styr'elsen ?ir skyldig att snarast, normalt dcck inom tre veckor frAn det att ansdkau om
rnedlemskap kom till foreningu:, prdva frBgau om rnedlemskap. Sonr underlag forpr<ivningen har
fi5r'eningen rii.tt att ta en keditupplysning avseende sdkanden,

3$

Medlernskap i fiireningen kan beviljas lysisk person som civertar trostadsrittt i frireningerrs hus. Den
sorl en bostadsriitt dvergAtt till ff,r inte fdrviigras nredlernskap i fbreningen om fdreningen skiiligen bdr
godta forvErvaren som bostadsrlittshavare. Om det kan antas att ftirviirvaren ftir egen del inte
pemaanent skall bosfitfa sig i bostadsriittsliigenheten har f,breningen riitt att viigra medlenrskap.
Mecllemskap i fiireningen fir viigras en fdrvdrvare, om bostadsrdtten efter fiiryEiruet inte innehas av
makar, registrerade patmer eller sEdana sambor pfl vilka lagarna om sambors gernersamma hern skall
tilliimpas.

Medletnskap ffrr inte vtigras pfl gnrnd av ras, hutlfHrg, nationalitet eller etniskt urspn[rg, religion,
rivertygelse eller sexuell liiggning.
En tiverliitelse;ir ogiltig orn den so111 en bostadsrHtt dveridtits eller dvergfitt till fulte anfas till rnedlem i
fcileningen.

Insats och avgift mm

4$

Insats, flrsavgift, extra frrsavgift, <iverlitelseavgift och i forekommande fall upplf,telseavgift och
pantsflttuingsar.gift faststiills av styrelsen.
Fdreningens kostnader finansieras genom att bosladsriittshavama betalar Alsavgift till foreningen.
Irrsavgiften fdrdelas pfi bostadsrflttlligenheterna i forh6llande till liigenhetemas-andelstal. Besiut om
iindring av gnmd fiir andelstalsber'Slaringen slcall fattas av frireningsstiimman.
Fdreningens kostrader 6r balkonger byggda f,r 2010 eller senare finansielas genom att
bostadriittshavare till l?igerrhet fiirsedd rned sfidan balkcng skall betala exha iirsavgift fdr detta
iindam6l.

0verl&telseavgift och pantsiittningsavgift firtas ut efter beslut av styrelsen. Overl6telseavgift fHr
uppgfr till max 2,5 Vo och pantsHttningsavgift till trdgst I o/o av det prisbasbelopp som giiller vid
tidpunkten Itir ans<ikau om medlemskap respektive tidpunlcten fdr underriittelse om pantsiittning.
Overlfltelseavgift betalas av fiirviin aren och pantsiittningsar.gift betalas av pantsiittaren-
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Argifteina skall betalas p6 det siitt styrelsen bestiimmer. Om inte avgiftema betalas i rtitt tid utg6r

drii]'smf,tsriinta enligt rantetagenpi den obetalda avgiften fi€n forfallodap@ till dess full betahring sker

samt pdnrinnelseavgift enligt forordningen om ersiithring fiir inlcassokostnader nun.

. Bostadsriittshavarens riittigheter och skyldigheter ?

'rl

*  s$
il Bostadsrhttshavaren skall pf, egarbekostund hilla l6genheten i gott skick Detta giiller Eiven marh

? fcinfrd ellerannat liigenhetskomplenrent, som ingir i uppl&telsen.
O
; Bostadsriittshavaren svarar siluuda ftir undethill och repmationer av bland annat

= r ledningar fbr avlopp, vdrme, gas, el och wtten - till de delar dessa befinner sig iune i
P Hqenheten och inte tjiinar fler Hn en l{genhetc{

o tili ytterdrir hdrandelrandtag, ringklocka, brevinkast och lfls inklusiven;'cklar;
bostadsrfittshavare svarar iiven ftir all rntlning forutom mf,lning av ytterdiirre' rs yttersida

o icke blirande innervflggar samt ytbeliiggning pt rurnmens alla viiggar, golv och takjiimte
ulderliggancle ytbehandling, som lriivs frir att mbringa ytbeliiggmngen pfl ett
faclnnannamf, s sigt siitt

. Iister, foder och stuckaturer

r irurerdiirrar,siikerhetsgrindar
. elradiatorer; ifi'8ga om vattenffllda radiatorer svarar bostadsriiltshavaren endast for milning

r eleklrisk golwiirme

r eldstdder, dockej tilllrdranderdkgfrngar

r veutilettill ventilationskanaler

. siikringsskftp och dairifran utgfrende elledningar i lEge,nheten, brytare, eluttag och fasta
annaturer

r ftinster* och ddrrglas och till fd,nster och d<irr hdrande beslag och handtag samt all mdlning
ftirutom utvtindig milning; motsvarande giiller fdr balkong- eller altanddrr

. gdrdsaltaner, inklusive renhfillning av vattenrlinna och avloppssil under altanen

r trdgolv och andra niidetalju'p6 balkonger

I badrurn, duschrum eller annat v$tnln sarnt i WC svarar bostadsriittshavaren diirutdver bland annat

iiven fot'

. tillvdgg eller golvhdrande fuktisolerande skikt

r inredning, belysningsamtaturer

r vitvarorsanitetsporslin

r golrrbrrrrurinklusivekliirnring

I rensning avgolvbrunn

r tvtttma$kin inklusive tednirrgar och atslutningskopplingar pfl rrattenledning

o kranarochavstiingningsventiler
. vsntilationsfliill

r handdukstort
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I kdk eller motsvarande utrjryrune svaratbostadu*ittslravaren for all iuednirg oclt utustriing s6som
bland annat

r vitvaror

r kriksfliikt,ventilationsdon
r disk- och tviittrnaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar pfi vattenledning

r kranarochavstiirrgningsventiler

Bostadsriittshavaren svarar inte frir reparationer av lednirrgar och avlopp, vdnne, gas, elektricitet och
vatten, om fdreningeu har frrsett liigenheten med ledningama och dessa tjiinar fler iin en liiger:het.
Detsamma gii.ller fiir veirtilationskanaler.

Frir teparationer p€ $und av brand- eller vaffenledningsskada svarar bostadsriiffs}avaren endast i
begtiinsad ourfathring i enlighet med bestfimmelserna i bostadsr?ittslagen 7:e kapitel $ 12.

Bostadsriittshavaren iir slg'ldig att till f<ireningen anmiila feL och brister i sfrdan liigenhetsutrustning
sonr liireningerl svarar ftir enligt ovan.

Orn l?igenhet iirutrustad med balkong, altan eller uteplats svarar bostadsr?ittshavaren endast fiir
renlif,llning och snciskottning. Onr liigenheten f;r utrustad med takterrass skail bostads?ittshavaren fivsn
se till att avrinning fiir dagvatten inte hindras.

Hdr till l[genheten fbnf,rl eller arurat lEigenhetskomplenrent skall bostadsrdttshavaren iaktta ordning,
suntlhet och gott skick i fr6ga orn si.dant utrymme.

6$
Om Bostadsrtittshavaren fdrsu:rurrar sitt ansvar for liigen?retens skick i sidan utshiickning att annans
slikerhet iiventyras eller att det finns risk ffir ourfattande skador pfl annans egendom har forecriugen,
efter rtittelseannriilning, rdtt att avhjfrlpa bristenpfl bostadsrtittshavarens bekostnad. Detta gdllet iiven
ndr bostadsr6ttshavare frrsumrnar sitt ansvar ftir gfi.rdsaltans skick i sfldau utsfiickning att gHrdsaltanen
blir envanprydnad.

?$
Bostadsriittshavaren svarar fdr s€.dana fltgiirder i liigenheten som har vidtagits av tidigare irurelravare av
bostadsrttten, sAsom reparationer', underhfrll och installationel som denne utfdrt.

s$
Fornningsstiirnma kan i sambanrl med gemensam urderhdlts6tgEi.rd i fastigheten besluta om reparation
och byte av inredning och utrustning avseende de delar av lilgenheten som medlemmen svarar fir.

e$

Bostadsriiftshavaren fHr ftireta fiiriindringar i liigenheten. Visentlig ftiriindnng fdr dock fijretas endast
efter tillstfurd av styrelsen och under forutsiittning att fiir5ndringen inte iir till pfrtaglig ska<la eller
ol?igenhet fdr ftiremngerr. F'iirEindringar skall alltid utfdras pA ett fackrnar:narnfrssigt siitt.

Atgiird sorn krEiver bygglov eller byggarimiilan, t ex iindring i biirande konstruktion, iindrtng av
befintliga le<lningar frir bland annat avlopp vEirmq gas eller vatten utgcir alltid viisentlig ftirFindring.

10$

Bostadsrtttshavarcn iir slc] ldig att 1$r han anvf,nder liigenheten och andra delar av fastigheten iaktta
allt som forctras fiir att bevara sundhet, ordnilg och gott skick inom fastigheten och riitta sig efter de
siirskikla regler som flireningen meddelar i dverensstiimmelse med ortens sed, BostadsrHttshavaren
skall hdila noggmnn tillsyn dver att detta ocksfr iakttas av den som tillhdr lrans hushfrll eller gilstar
honom eller av nAgon annan som han inrynrt i liigelheten eller sorn diir utftir arbete f<ir hans #ikning.
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FdrernAl som enligt vad bostadsrHttshavaren vet 6f eller med skiil kan misstdnkas vara behiiftat nreci
ohyra fir inte ftiras in i liigarheten. 

i.

l I  $  * o
Ftiretliidare ftir ftireningen har rhtt att komma in i Liigenlreten niir det bebivs fiir tillsyn eller fiir att
utfdra arbet€ sorn ftireningefl svarar fdr eller har att utfbra enli# 6 $. Niir bostadsriitten skall
tvdngsfiirsiiljas {rbostad$eftshavaren sLyldig att lAta visa ldgenhetenp& liimpLig tid.

Om bostadsrEittshavaren inte lfln:nar foreningen tilltriide till lBgenheten, ndr fiireningen har riitt till det,
kan styrelsen ansilka orn harrdrf;.ckning.

12$

trnbostadsrflttshavare fdrupplfita sin thgenhet i andra hand till alrun fiir sjdlvstii.ndigt brukande om
styrelsen ger sitt samtycke. Tillstand kan begriinsas till viss tid och Srenas nred villkor.

EostadsrEittshavare skall slaiftligen hos styrelsen anstika om samtycke till uppldtelsen. I ansdkan skall
anges skdlet till uppl$telserl under vilken tid den skall p&gA samt till vem liigenheten skall uppl{tas.

BostadsrZi.ttshavare fdr inte inryuuna utonrst6ende personer i liigenheten, om det kan medfora sren fijr
foreningeu eller aruran medlem.

13$
Bostadsrilttshavaren fdr inte am'dnda liigenheten ftk nfrgot annat dndamfrl iin det avsedda'

14$
Nyttjanderiltten till an liigenhet som innehas rned bostadsrEitt kan i enlighet mod bostadsrtttslagsrrs
bestiinrmelser fiirverkas bland annat om

. bostadsriittshavanen drdjerrnecl att betala drsavgift

. l?igenheten utan samtycke uppl6ts i andra hand

r bostadsr[ttsinnehavaren inq'mmer utomstiende personer till rnen fiir foreningen eller anuan
rnedlem

r liigenheten anvfinds fiirarurat iindamfil Sn det avsedda

r bostadsriittsirurehavaren eller den, som liigeirlreten upplAtits till i andra hand, genorn
vfirdsldshet fu vAllande till att det finns oiryra i liigenheten eller orn bostadsriittshavaren,
genom att ilte utan oskdligt drojsrnf,l underriitta styrelsen om att det finns olryra i lHgenheten,
bidrartill att ohyran qprids i fastigheten

. bostadsriittshavaren inte iakttar sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten ellsr fittar
sig efter de siirskilda ordningsregler som foreningen meddelar

r bostadsriittshavaren inte l?irurar tillh}ide till liigenhete,n och han inte kan visa giltig ursiikt for
cletta

r bostadsr[ttshavaren inte firllgdr annan skyldighet och det mdsto anses vara av synnerlig vikt
fdr frireningerr att slqyldigheten fullgors

r liigenheten helt ellel till viisentlig del anviinds fcir niiringsverksarnhet eller diinned likartad
r.erksamhel vilkor utgrlr eller i vilken till en inte ovHsentlig del ing6rbrottsligt fiirfarande
eller fcir tillfiilliga sexuella f?irbindelser mot erseftning.

Nyttjanderltten iir inte ftirver-kad om clet som ligger bostadsriittshavaren till last dr avringa betl'delse.



l s$

Bcstadsriiftslagen innehAller bemiimmelser om att ftireningen i vissa fall s$all arunoda
bostadsrlttshavaren att vidta dittslse innan fiireningen har riitt att shga upir bcstadsriitten- Sker rf,ttclse
kan bostadsrdttshavaren inte skiljas fr6n l6genheten. s

<"1
r"l 16 t
f)
c{ Om ftireningen s?iger upp bostadsrtittshavaret till avflyttning hal f<ireningen riitt ti11 ersettnfug fiir
B skada.
O
r-{ 17 $
O
r{ Har bostadsrfittshavaren blivit skild frAn l[genheten till fiiljd av upps[gning skall bostadsrHtten
R tvangsfi5rsiiljas. F6rsiiljningen fir dock austi till dess att sidana brister som bosta<lsr4ttshavarcn svarar

ftr blivit frtgdrdade.

Styrelsen

18$

Styr-elsen bestiir av minst tre och hcigst fem medlemmar samt minst en och hdgst tre suppleanter.
Styrelselodamdter och suppleanter villjs ar, fi5ruringsstiimman fir lrdgst ett f,r.
Till styrelseledanrot oeh suppleant kan fbrutom nredlern viiljas 4ven make, registrerad partrer eller
sambo till nredlem sarnt ndrstderrde som valaktigt samnunbor med medlerrunen och iir bosatf i
fdreningens hus.

Styr.elsen utser inorn sig ordforande och andra frrnktionfirer.

Ftireningens firma tecknas - ftirutonr av styrelsen-av rv6 styrelseledamdter i ffirening.

l e$

Vid styrelserx sammantrdden skall protokoll fiiras, somjusteras av ordfiiranden och den 1-tterligars
ledamot som st;nelsenutser. Protokollen slcall fiirvaras pS betryggando sfltt och fthas i nummerftiljd.

t 0$

Sryrelsen iir beslutsfdr niir antalet niirvarande ledan:Ster vid sarnnrantriidet overstiger hiilften av
sa:ntliga ledarndter. Som styrrclsens beslut gfiller den rnening frir vilken mer Ein hEilften av de
niirrarande rdstat eller vid lika rostetal en mening som ordftranden bitriider. F6r giltigt beslut
erfoldras enhiillighet niir fiir beslutsfiirlret minsta antalet ledarniiter Eir niirvarande.

2 l $

Styrelsen eller finnatecknare ffrr inte utan f<iraringssfArnmans bemyndigande avh?inda fiireningen de+s
fastighet. Styrelsen iiger ej heller rlitt att utan foreningsstiimmans benryndigandefireta viisentliga AllF
och onrbyggrradsfltgiirder. Styrelsen ?iger dock inteckna oc,h beldna fastigheten.

Styrel sen,fr ligger att :

r organissra och frrvalta foreningars angel5genheter
r avgs redovisning av ftin'altningen av frireningens angeliigenheter genom att avl,ilmna

firsredovisning $om skall innehAlla beriittelse omverksamheten r-urder Aret
(fiirvaltningsberiittelse) samt redog<irelse ftir ftireningens intiikfer och kostnader under dret
{rresultaf$kning) och fiir sfiilft:ingen vid rf,kenskapsirets utging (bala:ru*ikr:ing).

I upprefta en budget och faststiilla {rsavgifter for dct kommande rfkenskapsfrret.



22S

Styrelsen skall i er:lighet medbostadsrf;ttslagens bestdmrnelser ftira medletrs- och
lflgenhetsfiirtecknfil& Styrtlsen harriitt att behandla i f<irteclninganra ingfendB p€,rsonuppgifter p6 sS
siitt som avsss i personuppgiftslagen. G

q Bostadsrittshavare lrar ffitt att pA begiiran fA utdrag ur liigenhetsfibrteclaringen avseende sin
fi bostadsrtittsliigenhet.
(\

3 Rdkenskaper och revision
o
T{  Z3S
Cf
r.'l Fd,reningens riikenskapsEr omfattar kalenderir. Senast en rnfinad fiire odir:arie ftireningsstfrnuna skall
R stylelsen till revisormra avlimua handlingar i enlighet med flrsredor"isningslageus alhmiinna

bestiimmelse,r om drsredovisningurs delar.

24$

F0reningsstdmma skall vlilja minst en revisor och minst enrevisorssuppleant. Revisorer och
revisorssq4ileanter viiljs fdr tiden fr&n ordinarie foraningsstiimma fram till niista fiireningsstdhnma.

2s$

Revisorerna skall avge revisionsberiittelse till styrelsen senast tvd veckor fdre ftireningsstiinrumn.

26$

$tyrelsens redovisningshandlingar, revisionsberdttelsen och styrelseus lbrklaring <iver av revisorerua
giorda anmiirkningar skall h6llas tillgiingliga ftir msdlemmarna senast en vecka fiire
ftheningsstiirumarl Kopia pi samtliga handlingar skall delas ut till rnedlefirmalna senasl en vecka fbre
fiireningsstEimman.

Ftireningsstiimma

27$

Vid ordinarie fiireningsstiirnma utses valberednirtg fiirtiden intill dess niisfa orclinmie
foreningsstEimma hallits.
Valberedning€n skall l$mnn ffirslag till styrelseledam6ter, suppleanter, revisoreroch
revisorssuppleanter fiir det kommande verksarnhetsiret till styrelsen senast hd ve ckor fijre ordinarie
fiireningsstdmma.

28S

Ordinarie fiireningsstiimrlra skail hAllas Srligeu tidigast den I mars och senast fdre maj mflnads utgfog,

2e$
Medlern sorndnskar fraurlffgga frrslag till stiimman skall skiftligeu anmiila detta till styrelsen sqmst
en vecka fdre st$mman.

30$
Extra fiilenings$Hmma skall hfillas niir styrelsen eller revisor finner skel ill det eller niir rninst !/10 av
samtliga rnstberiittigads slciftligen begiir det hos stpelsen med angivande av drende som dnskas
lrehandlat pi stFinrman
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Pi ordinarie ftirelrirrgsstiimrna skall ftirekcmmar 
_.

1. Oppnande

r$ 2. Uppriittande av fdrtecl$ing 6ver ndrvaraude rnedlmmar ocir r$ttAngd

i 3. Val av ordfiirande och protokollforarevid st?lmmanrr)
c\l 4. Val av tvfl justeringsmiin, tillikn rdstrilknare, att tillsamrnans med stiimmoordfdrande justera
€o
E protokollet

3 5. Frflgaomkallelsetillsttimmanbehdrigenskett

= 6. Ftiredragning av sfyrelsens verksamhetsberiiffelse och frrsredovisning
r-l

9 7- Fdredragning av revisionsberiiltelsen
f\]

8. Beslut om faststiillande av resultat- och balausriikning
9. Beslut om resultstdispnsition

10. Frdga om ansvarsfrihet Fr styrelseledandtema
ll. Frflgaomarvoden

. 12. \ral av styrelseledarndter och suppleanter
13. Val av revisor och revisorssuppleant
14. Val av valberedning

15. Behaudling av styrelsen franrlagda fiirslag
16. Behandling av medlemmars fraurlagda forslag
17. Arslutande

Pd extra ftireningsstilnnna skall ftjrekomma endast de erenden ftir vitka sttdmman utlysts och villca
angivits i kallelsen till densamma.

32$

Kallelse till stiirnma skall tillstiillas samtliga medlemmar genom utdelning eller genompostbefordran
senast tvd veckor frre ordinarie och en vecka fcire extra fiireningsstiirmna, dock tidigast $rra veckor
ftjre stilmmarr. Kallelseu skall ocks& anslfrs i fastigheten. Kallelse till extra fiireningsstiimrna skall
innehf,lla uppgift orn vilka iirenden sorn $kall belrandlas pd stiirruuan.

33$

Vid ftireningsstiimrna har varje medlem en r$st. Om flera medlenmar innehar bostadsriitt geme,nsamt
har de dock tillsammans srdasl sr rdst. Rdstr[tt har endast den medlern som fullgjort sina fitaganden
nrot fiireningen arligt dess stadgar eller er:ligt lag

34$

Medlern fllr utdva sin rdstrtilft genom ombud- Endast annan medlenr, makeo regisfierad parhrer, sambo
ellernffrstiende som varaktigt sammanbor rred medlemrnen f*r vala ourbud. Ombudet ffir inte
fdretriida mer Hn en medlem.

Ombudet skall frirete en sln{ftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten giiller htig6't ett f,r fi"fur uffiirdandet.
Fullmakren skall uppvisas i origiual.



35$

Fiireningsstiinrmans beslut utgrirs av den mening som fHtt rner ?in hiilften av de avgivna rdsterna eller
vid lika rostetal den rnening som foreningetrs oriftjr*dsrl bitreder. Vid \fiI anses den vald sorn fbtt
flest ruister. Vicl lika rdstetal avgdrs valet genorn lottning om i[te arurat beslutas av stdr:lnan iruran

r\ valet ftiniittas.
- l

iri Fdr vissa beslut erfordras siirskild majoritet enligt bostadsriittslagen.
(\

3 36$
q Protokoll fi.frn {iJreningsstErnn:.an skall hf,llas tillgflngligt ftirmedlemmarna senast fyna veckor efterr-1
O SlAmlnan,
r{

R Meddelanden till medlemmarna

37$
Meddelanden delges genorn anslag i liireningens fastighet eller genom utdelning.

Fonder

38$

ftrom fidrcningen skall bildas fond fbr yttre underh:flll.
Till fonden skall flrligen avsiittas ett belopp nrotsvarande minst 0,3yo av taxeringsviirdet.
Lrom fiireningsn skall vidare bildas en fond f<ir underhiti av balkonger byggda ir 2010 eller senare.
Till fonden skall rirligen avsiiftas ett belopp rnotsvarande de extra rirsavgifter sorn har betalats under
6ret i enligbet rned 4 $, 3 stycket. Eventuella iterbetalningar'ffin denna fond skall tillfalla
bostadsriittshavare till liigerrhet med balkone bygs dr 2010 eller senare.

Vinst

3e$

Orn ftireningsstiimnra beslutar att uppkomrnen vinst efter avskrivningar och avsittningar skall delas ut,
sf, skall vinsten fiirdelas mellan medlemmarna i fiirhsllande till taigenhetenras andelstal.

Uppldsning, likvidation m.m.

40$

Orn fiircnirrgen uppldses skall behflllna tillgangar tillfalla rnedlernnrama i forhAllande ti[ ldge$hetemas
insatser.

Ovrigt

4 r$

F6r frdgor som inte regleras i dessa stadgar giiller trostarlsrtittslagen, lagen om ekonorrriska frlreningar
samt dwiglagstiftning,

Ovanstfie,lrde stadgat har antagits vid Bostadsrtittsfdreningen Tnrmslagaren 9:s fdreningsstiin:ma den
17 maj 2010 och vid extla foleningsstiimma den 24 maj 2010.

' Ordftirande vid stdmmans dppuande.


