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FIRMA, ANnauAr ocrr sArE,

1 S
Foreningens firma dr Bostadsrittsforeningen Hugin 2g

Foreningen har till andzmil att ftamjz medlemmamas ekonomiska intressen genom att i
foteningens hus upplita bostider och lokaler it rnedlemmarna till nyttjande ritan tidsbegdnsning.
Medlems ritt i foreningen pi grund av sidan upplitelse kallas bostadsritt. Medlem som innehar
bostadsritt kallas bostadsrittshavare.

Styrelsen har sitt site i Stockholm.

MEDLFMSKAP OCH OVE,NTATE SE AV BOSTADSNATT

2 S
Ndt en bostadstitt oveditits till en ny innehavare, fit denne utciva bostadsritten och flytta in i
ld'genheten endast om han har antagits till medlem i foreningen. Forvirvare av bostadsratt skall
ansoka om medlemskap i bostadsrdttsforeningen pi sitt styielsen bestimmer.

3 S
Medlemskap i foteningen kan beviljas person som civertar bostadsritt i foreningens hus. Den
som en bostadstitt har overgitt til far inte vdgras medlemskap i foreningen om-forening.n
skiligen bor godta fbwirvaren som bostadstittshavare. Om det kan antas att forvdrvaren for
egen del inte permanent skall bositta sig i bostadsrittsldgenheten hat foreningen :.zrtt attvagra
medle65ft2p. Den som har fonr'arraten andel i bostadsrdtt ffu vdgtas medlerisLap i foreniigen
om inte bostadstdtten efter forvirvet innehas av makar eller sidana sambor pa vilka lrgen oir
sambors gemensafilma hem skall tillimpas.

En oveditelse dr ogiltig om den som en bostadsritt overlitits till inte antas till medlem i
foteningen.

INSATS OCH AVGIFTER M M

4 S
Insats, fusavgift och i forekommande fall upplitelseavgift fastst'jlls av styrelsen.

Foteningen. k::Tid* finansietas geflom att bostadsritrshavama betalar irsavgift till foreningen.
Atsavgifterna fordelas pi bostadsrdttsligenheterna i forhillande till ldgenhetem-as andelstal.

lPPlitelseavgrft, 
ovetlitelseavgi_ft och pantsittningsavgift ffu tas ut efter beslut av styrelsen.

Overlitelseavgiften ffo."!qqa till hogst 2,5o/o ochpant;aftningsavgiften till hogst 7o/o av det
basbelopp som gdllet vid tidpunkten for ansokrtt om medlemskaf respektiveidpunkten for
underrittelse om pantsittning.

Oveditelseavgiften betalas av forvirvarna och pantsittningsavgift betalas av pantsittaren.
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Avgiftema skail betalas pi det sitt stytelsen bestimmer. Om inte avgiftema betalas i ritt tid utgir
drojsmilstdnta enligt tintelagen pi den obetalda avgiften fuhn forfatrodagen till dess fi:ll betalrrlg
sker samt piminnelseavgpft enligt forordningen om ersittning for inkassJkostnader m m.

B O STAD SNATTSTTAVARENS NAlfU CUETER OCH SKIT-DI GHETER

5\\

Blstadsrdttshavaren skall pi egen bekostnad hilla Lrigenheten i gott skick och svata for
ligenhetens samdiga funktionet. Bostadsrittshavaren sv^tat for-det lopande och periodiska
undethillet utom vad ^vset rep^ration av stamledningar for avlopp, ,ri"rr", grr, "i och vatten som
foreningen fcircett ligenheten med.

Bostadsrittshavarens ansvar fot ldgenhetens underhi.ll omfattar silunda bland ^1;nzt

- egna installationer

- nuffnens vagga4 tak och golv med underliggande frrktisolerande skikt

- iruedning och utrustning i kok, badrum och ovriga utrJrrnmen tillhorande Figenheten

- ledningat och ovriga installationer for avlopp, vinne, gas, el och vatten - till de delar dessa inte
fu stamledningat

- golvbrunnar; svagstrcimsanldggningar; miLring av vatten$dlda radiatorer och stamledningar;

- elledningat ftin ldgenhetens undetcentral och till elsystemet horande utrustning inklusive
undercenftal; ventilationssamordningar; eldstider med tillhorande rokgingar; d6itat;glas och
bhgar i fonsteq dock ej milrring av yttersido rtta ̂ v dorrar och fbnster

- till ld.genheten horande mark.

Bostadstd'ttshavaren svarar endast for renhilleing och snoskottning av till ligenheten horande
balkong, teffass eller uteplats.

Bostadsrdttslagen innehillet best'jmmelser om begdnsningar i bostadstittshavarens ansvat for
reparationer i anledning av vattenlednings- ellet brandskada

6 S
Bostadstittsforeningen fhr hta sig att utfota sidan underhillsitgfud, som enligt vad ovan sagts
bostadsrittshavaren skall svata fot. Beslut hdrom skall fattas pifareningssarima och fir endast
avse itgdrder som foretas i samband med omfattande underhill eller oribyggnad av foreningens
hus, som beror bostadsrittshavarens ldgenhet.

7S
Bostadsrittshavaren fat inte gota nigon visentlig forlndring av ld.genheten utan tillstind av
styrelsen' Styrelsen skall godkinna indring som inte ar till pataglig skada eller oldgenhet for
foreningen.

En forinddng fir alddg innebfua bestiende oligenhet for foreningen eller annan medlem.
underhills- och reparationsitgirder bor utforas p6 ett fackmissigf sitt.
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8 S
Bostadsrittshavaten ir skytdig ̂ ttflarhan anvander ldgenheten och zndra delat av fastigheten
iakta zlLt som fordras for att bevata sundhet, ordning och skick inom fastigheten och rltta sig
efter de s?ftskilda reglet som foteningen meddelar i overensstdmmelse med ortens sed.
Bostadsrittshavaren skall hilla noggtann tillsyn over att detta ocksi iakttas av den som hrir till
hans hushill ellet gistat honom ellet av nigon ^nlLarn som han inrymt i ldgenheten eller som dir
utfbr atbete for hans rikning.

e s
Foretridare for bostadsrittsforeningen har ratt att fi komma in i Ldgenheten ndr det behovs for
tillsyn eller for attutfora arbete som foteningen svarar for. Ndr bosiadsritten skall sdljas genom
tvingsforsilioi"g, fu bostadstdttshavaren slryldig ̂ ttLhtavisa ldgenheten pi l2implig tid.
Om bostadstd.ttshavaren inte lamnar fcireningen tilltide till Ligenhet.o,iu f"i"oing"" har r:rtt
dll deq kan styrelsen ansoka om handrickning.

10s
En bostadsrittshavare far upplita hela sin ldgenhet i andtz hand om styrelsen ger sitt samtycke.
Tidsbegrinsat tillstind skall l"rjmnas om bostadsrittshavaren har beaktansvdrda slsil for
upplitelsen och foreningen inte har nigon befogad anledning att va.gra samtycke.

11S
Bostadsrittshavaten ffu inte anvatda ligenheten for nigot annat Andamil in det avsedda.

12S
Nyttjanderitten till en ligenhet som innehas med bostadstitt kan i enlighet med
bostadsrittslagens bestimmelser forverkas bland annat om

1) bostadsrittshavaren drojer med att betala irsavgift,

2) ldgenheten utan samtycke upplits i andra hand,

3) bostadsrittshavaren inrymmer utomstiende personer tiII men for forening eller medlem,

4) ldgenheten anvdnds for annat andamilin det avsedda,

5) bostadsrittshavaren eller den, som ligenheten upplitits till i zndrahand, genom virdsloshet ir
villande till att det finns ohyra i ldgenheten eller om bostadsdttshavaren, g"tro* att inte utan
oskdligt drojsmAl undertltta sfrelsen om att det finns ohyn i ldgenheten,lidt", till att ohyran
sprids i fastigheten,

6) bostadsrdttshavaren inte iakttar sundhet, ordning och skick inom fastigheten eller rittar sig
efter de sdrskilda ordningsregler som foreningen meddelar,

7) bostadsrdttshavaren inte limnar tilltride till ligenheten och han inte kan visa giltig ursikt for
detta,

8) bostadstittshavaren inte frrllgor annan slryldighet och det miste anses vara av synnegig vikt for
foreningen att slryldigheten firllgors,
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9) ldgenheten helt eller till visentlig del anvdnds for nddngsverksamhet eller dirmed likartad
verksamhet, vilken till en inte ovisentlg del ingir brottshgt forfarande eller for tillfilliga sexuella
forbindels er mot ersAttning.

Nyttjanderitten dt inte forvetkad om det som ligget bostadstittshavaren till last dr av ;1nga
betydelse.

13S
Bostadsrdttsiagen innehiller besti:rrmelser om att bostadsrittsforeningen i vissa fall skall anmoda
bostadstittshavaren att vidta rdttelse innan foreningen hat nn att sdga upp bostadsritten. Sker
rittelse kan bostadsrittshavaren inte skiljas ftin ldgenheten.

14S
Om foreningen siget upp bostadsri.ttshavaren till avflyttning har foreningen ritt till ersittning for
skada.

1 5 S
Har bostadsrittshavaten blivit skild ftin ldgenheten till folid av uppsdgning skall bostadsritten
tvingsforsdJjas' Forsiljningen ffu dock ansti till dess att sh&anabrirt"i."m bostad,srittshavaren
svarrrr for blivit Ltgardade.

STYRELSEN

1 6 S
Styrelsen bestir av minst fte och hogst sju ledamoter med hogst tre suppleanter.

Stytelseledamoter och suppleanter viijs av foreningssCimman for hogst tva ar. Till
styrelseledamot och suppleant kan forutom medlem vdlias dven annan in make eller sambo till
medlem samt nirstiende som varaktigt sammanbor med medlelnmen.

Styrelsen utser inom sig otdforande och andta funktiondrer. Foreningens firma tecknas - forutom
av stFrelsen - pi det sitt styrelsen bestdmmer, dock Ligst tvi i forening.

1 7 S
Vid styrelsens salnmantiden skall det fbras protokoll, som iusteras av ordforanden och den
yttedigare ledamot som styrelsen utser.

1 8 S
Styrelsen ir beslutfor nar antaletnirvarande ledamoter vid sammantridet civerstiger hrilften av
326tliga ledamotet. Som styrelsens beslut gdller den mening for vilken mer in hdlften av de
n;iwannde rostat eller vid lika rostetal den mening som bitri.ds av ordfcjranden. For Sltigt beslut
nlr for beslutforhet minsta antalet ledamoter ar nawarande erford-tas enhillighet.

l es
Stytelsen eller firmatecknare fir inte utan foreningsstimmans bemyndigande avhdnda foreningen
dess fasta egendom eller tomftitt och inte heller riva eller foreta oir.rJig till- eller
ombyggnadsitfirder av sidan egendom.
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2 0 s
Styrelsen skall i enlighet med bostadsrittslagens bestdmmels er foramedlems- och
ld.genhetsforteckning. Bostadsrdttshavare har ratt att phbegarznfi ut&ag ur
ligenhetsforteckningen avseende sin bostadsrittsldgenhet.

NETT,NSTNPER OCH RE,VISiON

2 1 S
Fciteningens rikenskapshr omfattat kalenderir. Senast en minad fore ordinarie foreningsstimma
skall styrelsen till tevisorerna avlamna forvaltningsberd.ttelse, resultatdkning och bahnJrakning.

2 2 S
Revisorema skall vata minst en och hogst wi med hogst tvi suppleanter. Revisorer och
revisorssuppleantet viljs pi foreningsstimma for tiden ftin ordinarie foteningsstirnma ftam till
nista ordinarie foreningsstdmma.

2 3 S
Revisorerna skall 21'gs revisionsberittelse senast tvi veckor innan foreningsst,ifirman.

24S
Styrelsens tedovisningshandlingar, revisionsberittelsen och styrelsens forkladng cjver av
revisoterna gjotda anmdrkningar skall hillas tifuiingliga for medlemmarna minJ en vecka fcire
foreningssti.mman.

FORENINGSSTAMMA

2 5 S
Ordinarie foreningsstdmma skall hiilas irligen tidigast i mars och senast fore maj minads urging.

2 6 S
Medlem som cinskar ldmna forslag till stimma skall anmdla dettasenast 31 ianuad eller inom den
senare tidpunkt styrelsen kan komma att bestimma.

2 7 S
Extra fcireningsstimma skall hillas nir styrelsen eller revisor finnet skdl till det eller ndr minst
1/10 av samtliga tostbetdttigade skdftligen begdr det hos styrelsen med angivande av irende som
onskas behandlat pi stimman.

2 8 S
Pi ordinarie foreningssti.mma skall forekomma:

7. val av ordforande vid stdmman
2. anmalan av ordforandens val av protokollforare
3. godkinnande av rostlingd
4. vzl av tvi justedngsmin tillika rostdknare
5. faststillande av dagordningen
6. frhga om kallelse behodgen skett
7. styrelsens irsredovisning
8. revisoremas berittelse
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9. beslut om faststillande av resultatrikningen och balansrikningen
10. beslut i anledning av foreningens vinst eller forlust enligt den

faststdllda b alansrdkningen
11. beslut ifthga om ansvarsfrihet for styrelsen
72. fthgaom aryoden
73. val av styrelseledamoter och suppleanter
74. vaI av revisor och suppleant
75. val av valberedning
76. ovnga i kallelsen anmalda rirenden

2es
Kallelse till foreningssti.mma skall innehilla uppgrft om vilka irenden som skall behandlas pi
stimman. Kallelse utfitdas genom utdelning eller genom ansiag pe Limphg plats inom
forerringens fastighet senast tvi veckor fore ordinade och en vecka fore extra foreningss?imma,
dock tidigast fyra veckor fore sti.mman.

Skriftllg kallelse skall dock alltid avsindas till varje medlem vars postadress dr kdnd fcir foreningen
om

1. ordinatie foreningsstimma skall hillas pi atn^n tid in som foreskdvs i
stadgama, eller
2. forentngssti.mma skall behandla ftiga om
a) foreningens forsittande i likvidation eller
b) foreningens uppgiende i annan torening genom fusion.

3 0 s
Vid foreningsstimma hatvarle medlem en rcjst. Om flera medlemmar innehar bostadsritt
gemensamt har de dock tillsammans endast en rcirst. Rostrdtt har endast den medlem som firllgjort
sina itaganden mot foreningen enligt dessa stadgar eller enrigt lag.

3 1 S
Medlem fir utova sin rostrdtt genom ombud. Ombudet skall forete en skriftlig, dagtecknad
firllmakt, ej dldre dn ett ir. Aven anrt^nin make eller nirstiende som varaktigf sarimanbor med
medlemmen eller annan medlem, fhrva:-a ombud. Ingen fir sisom ombud f&etrida mer in en
medlem.

Medlem ffuph foreningsstimma medfora hogst ett bitride. Aven annan in medlemmens make.
sambo, affran ndrstiende eller annan medlem fArvanbitrlde.

3 2 S
Foreningsstimmans beslut utgors av den mening som fitt mer in hilften av de avgivna rcistema
eller vid lika rostetal den mening som stimmoordforanden bitdder.

Vid val av personer anses den vald som har fitt flest roster. Vid lika rcistetal avgcirs valet genom
lottning om inte aftn^tbesiutas av stimman innan valet forrittas.

For vissa beslut erfotdras sdtskild majodtet enligt bestimmelser i bostadsrittslagen.

3 3 S
Vid ordinarie foreningsstdmma utses valberedning for tiden intill dess nista ordinarie
forenings s t amma hillits.
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3 4 S
?rotokoll fttn foteningsstdmrnan skall hillas tillgd'gligt f6r medlemmatna seflast tre veckor efter
st?imman.

MEDDEIANDEN TIIT MEDLEIvIMARNA

3 5 S
Meddelanden delges geflorn anslag i foreningens fastighet eller genom utdelning.

FONDER

3 6 S
Inom f6reningen skallbildas foljande fonder

* Fond f6t yttteunderhill.
* Dispositionsfond.

Till fond for yttre underhill skdl frrligen avsittas ett belopp motsvamnde minsl 0,3 o/o zv
fastighetens taxeringsvdrde.

Det overskott som kan uppsti i fdteningens verksamhet skall 6verflyttas till disFositionsfonden.

UPPLOSNING, LIKVIDATION M ]VI

3 7 S
Om fdreningen upploses skall behillna tillgingar tillfalla medlemmama i fcithillande till
ligenhetetnas andelstal.

Olrnrcr

Fot ftigot sotn inte rcgletas i dessa stadgar gd^ller bostadsrZittslagen, lagen om ekonotniska
f<ireningat samt ovtig lagstiftning.

Ovanstiende stadgar har antagits vid ordinade forcningsst2irrma den26 apri12005 samt extra .
foreningsstiimma den 24 m\ 2005.

S tyrelseordordforande
14tb'<c'o; '

Stvrelseledamot Adnl/dfu
7h2""4a 6ua77'a'taat
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