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STADGAR

ftir Bostadsrhttsforeningen Staren 8, org. nr. 769606-0123

FIRMA. SATE OCH AXUNUAI
r $

Foreningens firma dr Bostadsriittsloreningen Staren 8

\-- Styrelsens saite iir Stockholm

2 $

- Frireningen har till flndamit att friimja medlemmamas ekonomiska intressen genom att i
.v ftireningens hus upplAta bostlider fbr permanent boende och lokaler till nyttjande it

medlemmama utan begriinsning i tiden. En upplltelse med bostadsrdtt fAr endast avse hus
eller del av hus. En upplitelse fBr dock omfatta mark som ligger i anslutning till foreningens
hus, om marken skall anviindas som komplement till nyttjandet av huset eller del av huset. En
uppl6telse leder till att en medlem fllr en riitt till bostad eller lokal, kallad bostadsritt' Medlem
som i nnehar bostadsriitt kal las bostadsriittshavare,

MEDLEMSKAP
3 $

Friga om att anta en medlem avgiirs av styrelsen om annat inte foljer av
2 kap l0 $ bostadsriittslagen. Anstikan orn intriide i foreningen skall gciras skriftligen.
Styrelsen skall snarast, normalt inom en minad frdn anstikningsdagen, avgtira frdgan om
medlenrskap. Styrelsen har riitt att som underlag for priivningen ta kredinrpplysning pi
sdkanden.

4 S

Medlem fiir inte uteslutas eller uttriida ur foreningen sA l6nge han eller hon innehar
'\/ bostadsriitt.

INSATS OCH AVGIFTER
s $

Insats, irsavgift och eventuell uppldtelseavgift fiir bostadsriitten faststdlls av sfyrelsen.
Andring av insats beslutas av ftireningsstdmma i enlighet med bostadsriittslagen.

Fcir att tdcka loreningens kostnader fiir verksamheten samt for de i 35 $ angivna
avsdttningarna skall varje bostadsrift betala irsavgift. Arsavgift skall fordelas i fdrhdllande till
bostadsritternas andelstal. Principema fiir andelstalens fordelning utgdr grunderna for
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Arsavgiftsuttag€t. Arsavgift skall betalas senast sista vardagen filre varje kalenderminads
btirjan eller pA annan tid som styrelsen bestEmmer.

Beslut om dndring av grunderna ftir Arsavgiftsuttag skall fattas av foreningsstemma enligt 9
kap 23 $ bostadsrdttslagen.

6 $

Overldtelseavgift och pantsdttningsavgift kan tas ut efter beslut av styrelsen.

Overlite lseavgift fir rnaximalt uppgi till 2,5 o/o av detprisbasbelopp enligt lagen (1962:381)
on allmen ftirsdkring sorn giiller vid tidpunkten for anstikan om medlemskap.

\- 
Overlitelseavgiften betalas av kiiparen.

Pantsdttningsavgift fEr rnaximalt uppgA till | % av samma prisbasbelopp som ovan som giiller
vid tidpunkten fiir underriittelse orn pantsdttning, Pantsiittningsavgift betalas av pan$ettarsn.

\- F<ireningen har r?itt till drojsmilsrinta enligt riintelagen (1975:635) pi den obetalda avgiften
frln lorfallodagen till dess full betalning sker samt iiven ersettning for piminnelseavgift enligt
lag ( l981 :739) om ersiittning for inkassokostnader m.m.

UPPLATELSE OCH oVN,NCANG Av BOSTADSN"i|.TT
? $

Bostadsrlitt upplits skriftligen och flir endast upplitas it medlern i foreningen.
Upplitelsehandlingen skall ange parternas narnn, den liigenhet upplitelsen avser, iindamdlet
med upplitelssn samt de belopp som skall betalas som insats,Arsavgift och eventuell
uppl6telseavgift.

8 $

\- 
Ett avtal om {iverliltelse av bostadsrStt genom ktip skall uppriittas skriftligen och skrivas under
av sdljaren och kdparen. K0pehandlingen skall innehilla uppgifter om den ligenhet som
overlitelsen avser samt om ett pris. Motsvarande skall giilla vid byte eller giva.

\!- Kopia av tiverlitelseavtalet skall limnas till styrelsen.

e $

N[r en bostadsriitt har riverlitits frAn en bostadsrdttshavare till ny innehavare, fllr denne utova
bostadsriittsn endast om han eller hon iir eller antas till medlem i bostadsrlittsfcireningen.

En juridisk person fllr dock ut6va bostadsriitten utan att vara medlem i foreningen, om den
juridiska personen har lorviirvat bostadsrdtten vid exekutiv 6rsiljning eller vid
tv&ngsftirstiljning enligt 8 kap bostadsriittslagen och di hade panhftt i bostadsritten, Tre ir
efter forvlirvet f6r foreningen upprnana den juridiska personen att inom sex minader frin
uppmaningen visa att nigon som inte fAr vdgras intride i loreningen har fowiirvat
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3

bostadsriitten och stikt medlemskap. Om uppmaningen inte foljs, fflr bostadsriitten
fvf,rrgsfiirsdljas enligt 8 kap bostadsriittslagen for den juridiska personens riikning,

Ett dodsbo efter en avliden bostadsriittshavare fir utbva bostadsrdtten trots att dodsboet inte dr

medlem i fiireningen. Tre 6r efter dodsfallet fllr frireningen dock uppmana dtidsboet att inom

sex minader lrdn uppmaningen visa att bostadsriitten har ingitt i bodelning eller arvskifte med
anledning av bostadsrdttshavarens drid eller att nigon sonr inte ftir vdgras intrdde i foreningen
har fiirvdrvat bostadsriitten och sokt medlemskap. Om uppmaningen inte floljs, flr
bostadsriihen tv6ngsftirsdljas enligt 8 kap bostadsrlttslagen for dddsboets riikning,

N,,{.TT TILL MEDLEMSKAP VID OVERGANG
1 0 $

Den som en bostadsriitt har dvergln till f5r inte v?igras intrflde i foreningen om de villkor som
ftjreskrivs i stadgama iir uppfyllda och ftireningen skflligen bor godta honom eller henne som

bostadsriittshavare. Medlemskap flr heller inte vfigras nfigon pi grund av ras, kdn, hudfdrg,
politisk eller annan uppfattning, nationell, social eller etnisk ursprung eller tillhiirighet,
rel i gi on, annan trosuppfattning, sexuel I liiggning eller funktionshinder.

Om det kan antas att forvliryaren inte avser att bosfltta sig permanent i bostadsliigenheten har
foreningen rdtt att vigra medlernskap.

En juridisk person, som har fiirvdrvat bostadsrhtt till en bostadsliigenhet, fir vdgras intriide i

fiireningen.

Onr en bostadsr[tt har rivergitt till bostadsriittshavarens make eller partner i ett regis$erat
partnerskap flr maken eller partnern vigras intr6de i foreningen endast om maken eller
partnern inte uppfyller floreningens villkor for rnedlemskap och det sklligen kan fordras att
maken eller partnem uppffller stdant villkor. Detsamma giiller ndr en bostadsriitt till en
bostadsliigenhet iivergdtt till nigon annan niirstEende person som varaktigt sammanbodde med

bostadsrdttshavaren.

lftigaom forvdrv av andel i bostadsrdtt dger forsta och {iirde styckena tilliimpning endast om

bostadsrdtten efter fiiruilrvet innehas av makar eller partner i ett registrerat partnerskap eller,
om bostadsriitten avser bostadsldgenhet, av sidana sambor pA vilka Sarnbolagcn (2003:375)

skall tillflrnpas.

En 6verl6telse iir ogiltig, om den sorn en bostadsriitt iivergltt till vdgras medlemskap i
bostadsriittsforeningen. Om ftirwdrvet skett vid exekutiv ftirsiljning eller vid tvi4gsfiirsdljning
enligt 8 kap bostadsriittslagen och har forv?irraren i ett sidant fall inte antagits till medlem,
skall ftireningen losa bostadsriitten mot skEilig ersdttning, utom i fall d[ en juridisk person
enligt 9 $ ovan ftir uttiva bostadsrdtten utan att vara medlern.

l l  $

Om en bostadsriitt OvergAtt g€nom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande
forviirv och forvdruaren inte antagits till medlem, flr foreningen uppmana innehavaren att
inom sex minader frln uppmaningen visa att n&gon som inte fEr vigras intrilde i foreningen,
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ftjwdrvat bostadsriitren och scikt medlemskap. Iakttas inte tid som angetts i uppmaningen, fiir
bostadsrlitten tv6ngsfiirsiiljas enligt 8 kap bostadsriittslagen for forviirvarens riikning.

AVSAGELSE AV BOSTADSzu�TT
1 2 $

En bostadsrittshavare frr avsiiga sig bostadsrtitten tidigast efter tvi lr frAn upplAtelsen-
Avsigelse skall gtlras skriftligen hos styrelsen.

Vid en avsigelse overgflr bostadsriitten till foreningen vid det minadsskifte sorn intrd'ffar
niirmast efter tre minader frin avsiigelsen eller vid det senare mlnadsskifte som anges i
denna.

BOSTADSn frrSH*vARENS n rirrrCnETER OCH SKYLDIGHETER
1 3 $

Bostadsrilttshavaren skall pi egen bekostnad hilla liigenheten i gott skick. Detta giiller iiven

mark och uteplats, forrid, garage eller annat ldgenhetskomplement som ingir i upplAtelsen.

Bostadsriittshavaren iir ocksi skyldig att ftilja de anvisningar styrelsen meddelat rdrande den

allmiinna utforrnnin gen av marken.

Bostadsriiltshavaren
l. Bostadsriittshavaren svarar silunda bland annat fdr llgenhetens

a ytskikt pd nrmmens vdggar, golv och tak jimte stuckahrrer och underliggandc
behandling som kriivs lor att anbringa ytskiktet pfl ett fackmiissigt s?itt.

B ostadsriittshavaren an svarar ocks& for fu kti solerande skikt,
b icke birande innervdggar,
c ytter- och innerddrrar, sikerhetsgrind samt filnster med tillbehdr enligt foljande:

glas, spr<ijs, bige och persienn, iven tillhtirande lister, foder, karm,
tdtningslister, handtag,lls med nyckel, beslag, gingjdrn, ringanordning, m m

samt fbehandling. Vid byte av ltterdiln skall giillande normer lor brand- och
lj uddtlmpnin g folj as samt en hetl i ghet b ibehillas,

d inredning och utrustning sisom koks- och badrumsinredning, vitvator sdsom,
kyl, frys, spis och tvittmaskin, torkturnlare och dylikt samt sanitetsporslin jiimte

badkar, duschkabin och dylikt,
e ledningar och dvriga installationer for vatten, avlopp, viirrne, gas, ventilation

och el till de delar dessa befinner sig inne i liigenheten och inte tjAnar fler iin en
liigenlret.

g anslutnings- och lordelningskopplingar pl vattenledning samt tillhdrande
avstiingningsventiler och armatur f<ir vatten exempelvis kranar, blandare,
duschanordning, inklusive packningar, golvbrunnar inklusive tltskiktets
anslutning till dessa, samt ventilationsdon,

h rensning av golvbnrnnar, vattenlAs och ledningar, till de delar ledningama
befinner sig inne i ltgenheten och inte tjtinar fler 6n en ldgenhet.

i milning av radiatorer och vdrmeledning,
j elektrisk golvvilrme och handdukstork, som bostadsriittshavaren har forsett

ldgenheten rned,
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k sikringsskAp och ddrifrin utgf,ende elledningar i liigenheten, brytare, eluttag och
fasta armafi:rer,

I eldst[der,
m koksfliikr jiimte kipa och ventilationsdon, dock giiller att om fliikten ing6r i

husets ventilationssystem svarar bostadsrdittshavaren endast ftir armatur och
shdmbrytare samt rengdring och byte av filter,

n brandvarnare,
o egna installationer s6vida inget annat framg[i av dessa stadgar,

2. Ar liigenheten lorsedd med balkong, altan, terrass, mark eller uteplats med egen ingdng,

frligger det bostadsrdttshavaren att svara fiir renhillning och snoskottning, samt att avrinning

av dagvaten inte hindras Hor till ld.genheten fbrrid, Earage eller annat l4genhetskomplernent
skall bostadsr?ittshavaren iakttaga sundhet, ordning och skick i frflga om dessa utrymrnen.

3. Bostadsrdttshavaren b<ir snarast till forening anmdla flel och brister pi sidant som

loreningen ansvarar.

4. Om bostadsrdttshavaren forsummar sitt ansvar lor liigenhetens skick enligt denna parcgtaf t

sidan utstreckning att annans sdkerlret iiventyras eller det finns risk for omfattande skador pi

annans egendom och inte efteruppmaning avhjdlper bristen i liigenhetens skick si snart som
mdjligt, fir fiireningen avhjiilpa bristen pri bostadsriittshavarens bekostnad.

5. Ftir reparationer pfl grund av brand- elter vattenledningsskada svarar bostadsrdttshavaren
endast om skadan uppkommit genom
a hans eller hennes egen vlrdsloshet eller ftjrsummclse, eller
b virdsloshet eller fbrsummelse av

a) nAgon som htlr till hans eller hennes hushill eller som besoker
honom eller henne som gest,
b) nigon annan som han eller hon har inrymt i ligenheten, eller
c) nigon som flor hans eller hennes riikning utfdr arbete i liigenheten.

6. Fdr reparation pA grund av brandskada som uppkommit genom virdsldshet eller
forsummelse av n*gon annan in bostadsriittshavaren sjiilv iir dock denne ansvarig endast om
han eller hon brustit i ornsorg eller tillsyn.

Om det finns ohyra i liigenheten gdller de tvA ovanstiende styckena om brand- eller
vattenledn ingsskada i ti I t[mpli ga delar,

Fdrcningen
7. Foreningen svarar fiir fastighercn och allt som medlemrnen inte svarar fiir, silsom

a reparationer av nikkanal, ledningar ftir avlopp, vErme, gas, el och vatten, om
foreningen har fiirsett ligenheten med ledningarna och dessa tjiinar fler iin en
liigenhet

b radiatorer och ventilationskanaler
c i frlga om ledning frir el svarar 6reningen fram till liigenhetens siilringsskip
d ytbehandling av ytterdiinars yttersida och fiir utifrdn synliga delar av fiinster och

lonsterdiin samt i ftirekommande fall kittning.

d .d
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e handdukstotk, om foreningen har ftirsett llgenheten med denna och
handdukstorken utgor en del av liigenhetens vf,rmefrirsdrjning

8. Fiireningen fllr 6ta sig att utfora sidan underhillsitgiird som enligt vad ovan sagts
bostadsrdttshavaren skall svara f,cir. Beslut orn detta och som ber6r bostadsrlttshavarens
lligenhet skall fattas p6 fiireningsstdrnma och kan avse itgdrder som lijretas i samband med
omfattande underhillarbete eller ombyggnad av liireningens hus,.

1 4 $

Bostadsrdttshavaren b6r teckna hem lorsikri n g med bostadsr?ittsti I liigg.

l s $

Bostadsriittshavaren fllr inte utan styrelsens tillstlnd i liigenheten utfora itglird som innefattar

v l. ingrepp i en biirande konstruktion,
2. [ndring av befintliga ledningar for avlopp, vdrme, gas eller vatten, eller
3. annan vlisentlig Forilndring av ldgenheten.

Styrelsen filr inte viigra att medge tillstind till en itgiird som avses i ftirsta stycket om inte
itgflrden iir till pitaglig skada eller oliigenhet Jiir ltireningen.

Samtliga Atgirder som bostadsriittshavaren utfor eller l8ter utfora i liigenheten skall ske pi ett
fackmiissigt siitt.

1 6 $

Niir bostadsriittshavaren anvdnder ldgenheten skall han eller hon se till att de sorn bor i
omgivningen inte utsiitts ftir stcirningar som i sidan grad kan vara skadliga f?ir hiilsan eller
annars ftirsEmra deras bostadsmiljri att de inte skilighen brir tilas, Bostadsriittshavaren skall

\- iiven i 6vrigt vid sin anvlndning av ligenheten iaktta allt som fordras ftir att bevara sundhet,
ordrring och gott skick inom eller utanftir huset. Han eller hon skall riitta sig efter de siirskilda
regler som fiireningen i overensstlmmelse med oftens sed meddelar. Bostadsriittshavaren
skall hflla noggrann tillsyn over att dessa iligganden fullgtirs ocksA av dern som han eller hon

\- svarar {iir enligt 13 $ 5 stycket 2 punkten.

Om det lorekommer sAdana strirningar i boendet sorn avses i fiirsta stycket liirsta meningen,
skall foreningen
l. ge bostadsrdttshavaren tillsigelse att se till att strirningarna omedelbart upphor, och
2. orn det 6r frlga om en bostadsliigenhet, underriitta socialnimnden i den kommun d[r
liigenheten iir beliigen om strirningama.

Andra stycket gflller inte om fiireningen sriger upp bostadsrlttshavaren med anledning av att
storningarna 6r sdrskilt allvarliga nred hdnsyn till deras art eller omfattning.

Om bostadsrhttshavaren vet eller har anledning att missthnka att ett foremil br beh6ftat med
ohyra fEr detta inte tas in i liigenheten.

C,c/
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l 7 $

Fdretrddare fiir bostadsrdttsftireningen har rett att fi komma in i liigenheten nir det behdvs frir
tillsyn eller fiir att utfdra arbete som forening€n svarar fiir eller har ritt att utfi5ra enligt l3 $.
Niir bostadsrd.ttshavaren har avsagt sig bostadsritten enligt 4 kap I I $ bostadsrdttslagen eller
ndr bostadsrritten skall tvingsltirsfiljas enligt I kap bostadsrittslagerr, ir bostadsriftshavaren
skyldig att l{ta liigenheten visas pA liimplig tid. Fiireningen skall se till att bostadsriittshavaren
inte drabbas av stijne oliigenhet f,n nodviindigt.

Om bostadsrdttshavaren inte lAmnar tilltriide till liigenheten niir fcireningen har riitt till det, fiir
kronofogdemyndigheten p[ ansiikan besluta om siirskild handriickning. I friga om strdan
handrdckn i n g fi n ns bestiim melser i I agen (l 990:7 46'1 om beta I n in gs fiirl iig gande och
handrhckning.

l 8 $

PA anstrkan av bostadsrdttshavare kan styrelsen l6mna tidsbegransat tillstf,nd att uppllta hela
ldgenheten till annan fiir sjllvstlndigt brukande,

Om styrelsen inte ger sitt samtycke till en andrahandsupplAtelse fiir bostadsrittshavaren iindi
upplita sin liigenhet i andra hand, om hyresndmnden lfimnar tillstAnd till upplAtelsen. Tillstind
skall llimnas om bostadsrdftshavaren har beaktansviirda skll ftir upplfitelsen och ftireningen
inte har nf,gon befogad anledning afl vdgra samtycke. Tillstindet skall begrlnsas till virs tid
och kan ftirenas med villkor.

Samtycke behovs dock inte
t .

2.

om en bostadsriitt har forvdrvats vid exekutiv Rirsiiljning eller tvingsfbrsdljning
enligt 8 kap bostadsriiltslagen av en juridisk person sorn hade pantriitt i
bostadsritten och som inte antagits till medlem i foreningen, eller
om ldgenheten iir avsedd for perrnanentboende och bostadsriitten till lligenheten
innehas av en kommun eller ett landsting.

Styrelsen skall genast underriittas om en upplAtelse enligt tredje stycket.

r e $

Bostadsriittshavaren fEr inte anvinda lEgenheten ftir nigot annat endamd.l In det avsedda.
Frireningen fllr dock endast iberopa awikelse som 6r av avsevdrd betydelse fiir fiireningen
eller nigon annan rnedlem i fi)reningen.

2 0 $

Bostadsriittshavaren fir intc inrymma ulomsteende personer i liigenheten, om det kan rnedfiira
men ftir ftireningen eller nlgon annan medlem i ftireningen.

A-cA,
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FORvERKANDE Av BoSTADSRATT
2 t $

Nyttjanderiitten till en liigenhet som innehas med bostadsritt och som tillhetts iir florverkad
oclr frireningen sdledes beriittigad att siga upp bostadsriittshavaren till avflyttning,

| . om bostadsrdttshavaren dr<ijer med att betala insats eller upplitelseavgifl uttiver
tvi veckor frin det att fiireningen efter fiirfallodagen annranat honom eller
henne att fullgora sin betalningsskyldighet,

2. om bostadsriittshavaren drtijer med att betala irsavgift, niir det giiller en
bostadsllgenhet, mer iin en vecka efter ldrfallodagen eller, ndr det giiller en
lokal, mer dn wi vardagar efter forfallodagen,

3. om bostadsrdttshavaren utan behrivligt samtycke eller tillslind upplflter
liigenheten i andra hand,

4. om liigenheten anviinds i strid med 19 eller 20 $$,

5. om bostadsrdttshavaren eller den som llgenheten uppldtits till i andra hand,
genom vArdsl6shet iir vfrllande till att det finns ohyra i l?igenheten eller om
bostadsrdttshavaren genom atl inte utan oskdligt drtijsmAl underrAtta styrelsen
om att det finns ohyra i ldgenheten bidrar till att ohyra sprids i huset,

6- om lf,genheten pi annat sdtt vanvirdas eller om bostadsrittshavaren 'isidosdtter
sina skyldigheter enligt l6 $ vid anviindning av liigenheten eller om den som
ldgenheten upplAts till i andra hand vid anvdndning av denna isidosiitter de
skyldigheter som enligt samma paragraf iligger en bostadsriittshavare,

7 . om bostadsr6ttshavaren inte lEmnar tilltriide till ligenheten enligt l7 $ och han
eller hon inte kan visa en giltig urs[kt fdr detta,

8, om bostadsrlttshavaren inte fullgdr skyldighet som gAr utiiver det han eller hon
skall g6ra entigt bostadsrlttslagen och det miste anses vara av synnerlig vikt 6r
fiireningen att skyldigheten fullgcin, sarnt

9. om liigenheten helt eller till vflsentlig del anviinds ftir ndringsverksamhet eller
d6rmed likartad verksamhet, vilken utgbr eller i vilken till inte oviisentlig del
ingdr brottsligt forfarande, eller ftir tillftilliga sexuella fbrbindelser mot
ersiittning.

Nyttjanderdtten iir inte fiirverkad, om det som ligger bostadsriittshavaren till last ir av ringa
betydelse.

Uppsiigning pi grund av forhillande som avses ifiirsta stycket p 3, 4 eller 6-8 ffir ske om
bostadsrdttshavaren tAter bli att efter tills[getse vidta dttelse utan dr6jsmil.

Uppsiigning pi grund av forh&llande som avses i forsta stycket p 3 fir dock, om det er fraga
om en bostadsliigenhet, inle ske om bostadsriittshavaren utan drtijsmil anstiker om tillstend till
upplitelsen och fEr ansdkan beviljad.

d.d.
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Ar det frfiga om slirskilt allvarliga storningar i boendet giiller vad sorn siigs i fiirsta stycket p 6
dven om ntgon tillsiigelse om dttelse inte har skett. Detta g?iller dock int'e om st<irningarna
intriiffat under tid dA ligenheten varit uppliten i andra hand pd sdtt som anges i l8 $.

Om fiireningen sdger upp bostadsrdttshavaren till avflytning har fiireningen ritt till ersHttning
ior skada,

ntixrcNsx,lPSAR
z2$

Fdreningens rdkenskapsSr omfattar tiden fr.o.m. den l januarit.o,m. den 3l december.

\-- 

STYRELSE
2 3 $

. Styrelsen bestir av nrinst tre och hrigst sju ledarnbter och ingen eller h6gst tre suppleanter,
vilka v[ljs av frireningen pA ordinarie stiimma fi)r hogst tvi 6r, Ledamot och suppleant kan
omvdljas.

2 4 $

Styeisen konstituerar sig sjilv.

Styrelsen iir beslutsFor niir antalet niirvarande tedamciter vid sammantrtidet dverstiger hAlften
av samtliga styrelseledamiter. Som styrelsens beslut giiller den mening om vilken mer An
hiilften av de niirvarande riistat eller vid lika rristetal den mening som bitrids av ordfijranden.
Om minsta antalet ledam<iter lor beslutsforhet iir ndrvarande, fordras enighet om besluten.

2 s $

\_ 
Ftireningens firma tecknas, lonrtom av styrelsen, av styrelsens ledamdter, tvA i fiirening.

2 6 $

Utan foreningsstdnrrnans bemyndigande fAr styretsen eller firmatecknare inte avhlinda
\- 

flrireningen diss fasta egendom eller tomtrett. Styrelsen f;lr dock irrteckna och belflna sldan
egendom eller tomtrltt.

2 7 $

Det 6ligger styrelsen att bland annat att:

avge redovisning iiver fiirvaltningen av fiireningcns angeliigenheter gonom
att avl?irnna lrsredovisning som skall innehAlla beriittelse om verksamheten
under Aret (ftirvaltningsberdittelse) samt redogtirelse fbr fiireningens int?ikter

A'(rl,
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och koslnader under Aret (resultatriikning) och for stiillningen vid rdkenskaps-
drets utgin g (balansriikni ng),

uppriitta budget for det kommande riikenskapsiret,

minst sex veckor ftire den forcningsstlmma, pl vilken firsredovisningen och
revisorernas beriittelse skall framliiggas, till revisorema ldmna irsredovisningen
fijr det forflutna riikenskapsiret samt

protokolllora alla samnrantreden, Protokollen skall ftiras i nummerordning,
justeras av ordloranden och ytterligare en ledamor som styrelsen bestbmmer
sanrt liirvaras pi betryggande sfitt.

\- 
MEDLEMS- ocH LAGENHETSFORTECKNING
2 8 $

Styrel sen sk al I lom 6rteckn ing 6ver bo stadsriittslorenin gens medl emmar
(medlemsfiirteckning) samt forteckning over de ligenheter som [r upplitna med bostadsr?itt
(l[genhetsfti rteckni n g).

REVISORER
2 e $

Minst en och hdgst tvt revisorer samt ingen eller hiigst tvA suppleanter viiljs av ordinarie
Rireningssrirnma till ndsta ordinarie stdmma hillits. Till revisor kan iiven utses ett registrerat

revisionsbolag. For s6dan revisor utses ingen suppleant.

Det 6ligger revisorn att:

verkstAlla revision av Rireningens riikenskaper och forvaltning, samt

senast tre veckor fore ordinarie foreningsstdmma framl?igga
revisionsberittelse.

\- FORENINGSSTAMMA
3 0 $

Ordinarie fiireningsstemma skall hiltas en g6.ng om 6ret fore maj minads utging.

Extra stilmma skall hdllas ner styrelsen finner skiil till del Extra st?irnma skall tiven hlllas niir
revisor eller minst en tiondel av samtliga rostberiittigade skriftligen begir det hos styrelsen
med angivande av iirende som rinskas behandlat pi stdmman.

Kallelse till foreningsstbmma och andra meddelanden till foreningens rnedlemmar skall
tillstiillas medlemmama genom utdelning, genom brev rned posten eller genom e-post till
uppgiven eller annan ldr styrelsen kdnd post- ellcr e-postadress. Kallelse till stiimma skall
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tydligt ange de irenden som skall fiirekomma pi stiimman. Medlem, son inte bor i huset,
skall skriftligen kallas under uppgiven eller annan for styrelsen kiind post- eller €-postadress.

Kallelse fEr utldrdas tidigast fyra veckor ftlre stiimrna och skall utf?irdas senast tvii veckor fore
ordinarie stiimma och senast en vecka ftire extra stiimma.

3 1  $

Medlem sorn onskar f5 ett iirende behandlat vid stiimma skall skriftligen framstilla sin
begiiran hos styrelsen senast den I februari, eller den senare dag som styrelsen nreddelar, flore
irssthmma.

s 2 $

P fr ordi narie foreningsstiim m a skall forekorn mal

l. Stimmans oppnande-
2. Val av stdmrnoordforandc.
3 Godkiinnande av dagordningen.
4. Anmiilan av stdmmoordforandens val av protokollforare.
5. Val av tuA justerare tillikar6striknare.
6. Frdga om stemman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
7. Faststiillande av rtistliingd.
8. F6redragning av styrelsens irsredovisning.
9. Ftiredragning av revisorns berittelse.
10. Beslut om faststiillande av resultat- och balansriikning.
I l. Beslut om resultatdisposition,
12. Friga om ansvarsfrihet fi5r styrelseledam<jtema.
13. FrAga om aryoden it styrelseledam6ter och revisorer for nilstkornmande

verksamhets&r.
14. Val av styrelseledamdter och suppleanter.\-- 
15. Val av revisorer och revisorssoppi"unt"r,
t6. Til.tsiittande av valberedning
17. Arenden som styrelsen upptagit i kallelsen fijr beslut eller som medlem anmiilt

en l ig t  3 l  g .
\- 18. Stiimmans avslutande.

Pi extra frireningsstflmma skall utriver punkterna l-7 och 18 ovan endast ffirekomma de
iirenden fiir vilka st5.mman blivit utlyst och vilka angetts i kallelsen till stiimman.

3 3 $

Senast tre veckor efter stdmman skall det justerade protokollet hSllas tillg2ingligt hos
ftirenin gen for medlemmama,

(i1'o
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3 4 $

Vid f,dreningsst?imma har varje medlem en rdst, Om flera medlernmar har en bostadsrdtt
gerflensarnt har de tillsammans endast en riist, R6stberiittigad {r endast den medlern som
ful I gjort sin a forpl i ktelser m ot fiiren i ngen.

Medlem f?lr utiiva sin r<istr?itt genom ombud som anringen skall vara medlem i fiireningen,
make, registrerad partner, eller sambo. Ombud skall forete skriftlig och dagtecknad fullmakt'
Ombud filr inte foretriida mer iin en medlem,

Omrbstning vid fbreningss6mma sker oppet om inte niirvarande rdstberittigad pikallar sluten
omrdstning.

Vid lika rostetal avgdrs val genom lottning, medan i andra frigor giiller den mening som
\- 

bitrdds av ordforanderr vid sfdmman.

De fall - bland annat fr6ga orn iindring av dessa stadgar - dflr slrskild rcist<ivewikt erfordras
f,<ir giltighet av beslut behandlas i 9 kap bostadsriittslagen.

FONDER
3 s $

Avsiittning 6r fiireningens fastighetsunderhltl, s k yttrc fond, skall g6ras irligen med ett

belopp motsvarande minst 0,3 7o av fastighetens taxeringsviirde.

VINST
3 6 $

Om frreningsstiimnran beslutar att uppkomrnen vinst skall delas ut skall vinsten fijrdelas
mellan medlemmarna i forhillande till ldgenheternas insatser.

UPPLoSNING OCH LIKVIDATION
3 7 $

\- Om foreningen uppliises skall behillna tillglngar tillfalla medlemmarna i forhlllande till
liigenheternas insatser.

ovRlcr
3 8 $

Uttlver dessa stadgar giiller f-or foreningens verksarnhet vad som stadgas i bostadsrdttslagen,
lagen om ekonorniska 6reningar och owig tilliimplig lagstiftning.

Ovanstfrende stadgar har antagits vid floreningsstdmma 2009-05-27

U.ut.


