
STADGAR FOR BOSTADSRATTSFORENINGEN KATTINGEN 6

FtRMA, AruonruAl ocn sAre

rS
Foreningens firma 6r Bostadsrdttsfdreningen Kdttingen 6.

Foreningen hartill iindamil att frimja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i

foreningens hus uppl6ta bostiider och lokaler 5t medlemmarna till nyttjande utan
tidsbegrdnsning.
Medlems rdtt iforeningen pi grund av sSdan upplStelse kallas bostadsrdtt.
Medlem som innehar bostadsriitt kallas bostadsriittshavare.
Styrelsen har sitt sdte i Stockholm.

MEDLEMSKAP OCH oVTNIATTISE AV BOSTADSRATT

25
Ndr en bostadsritt overlitits till en ny innehavare, f6r denne utova bostadsrdtten och flytta
in i ldgenheten endast om han har antagits till medlem i fdreningen. Forvdrvare av
bostadsrdtt skall ansdka om medlemskap i foreningen p5 sdtt styrelsen besteimmer.

3S
Medlemskap i foreningen kan beviljas fysisk person som overtar bostadsrdtt i f6reningens
hus. Den som en bostadsrdtt har overgStt till fir inte vdgras medlemskap i foreningen om
fdreningen skiiligen bor godta forvdrvaren som bostadsrdttshavare. Om det kan antas att
forviirvaren for egen del inte permanent skall bosiitta sig i bostadsrdttsldgenheten har
foreningen rdtt att vtigra medlemskap. Den som har forviirvat en andel i bostadsrdtt f6r
vdgras medlemskap i foreningen om inte bostadsraitten efter forvlrvet innehas av makar
eller sidana sambor pi vilka lagen om sambors gemensamma hem skall tilldmpas.
En overlitelse iir ogiltig om den som en bostadsriitt overlStits till inte antas till medlem i

foreningen.

INSATS OCH AVGIFTER M M

4S
lnsats, 6rsavgift och i forekommande fall upplStelseavgift faststills av styrelsen.
Foreningens kostnader finansieras genom att bostadsrdttshavarna betalar Srsavgift till
foreningen. Arsavgifterna fdrdelas pi bostadsrSttsliigenheterna i forhSllande till
ligenheternas andelstal.
Uppl6telseavgift, overlStelseavgift och pantsiittningsavgift fir tas ut efter beslut av styrelsen.
Overl6telseavgiften fir uppgS till hogst 2,5Yo och pantsdttningsavgiften till hogst 1% av det
prisbasbelopp som giiller vid tidpunkten for ansokan om medlemskap respektive tidpunkten
for underraittelse om pa ntsdttning.
6verlStelseavgift betalas av forvdrvaren och pantsdttningsavgift betalas av pants6ttaren.
Bostadsriittshavare med balkong eller enbart balkongdorr beldggs med en balkongavgift om
2 Yo av gSllande prisbasbelopp och 5r.
Avgifterna skall betalas pi det sett styrelsen bestiimmer. Om inte avgifterna betalas i rdtt tid
utg6r drojsm6lsrdnta enligt rdntelagen p6 den obetalda avgiften frin forfallodagen till dess



full betalning sker samt piminnelseavgift enligt forordningen om ersdttning for
inkassokostnader m m.

BOSTADSRAMS XEVERENS RATTTG H ETE R OC H SKYLDIG H ETE R

s5
Bostadsrdttshavaren skall pi egen bekostnad hSlla lSgenheten i gott skick och svara for
ldgenhetens samtliga funktioner. Bostadsriittshavaren svarar for det lopande och periodiska

underhillet utom vad avser reparation av stamledningar f6r avlopp, vdrme, gas, el och

vatten som foreningen forsett lSgenheten med.
Bostadsrdttshavarens ansvar f6r liigenhetens underh6ll omfattar silunda bland annat
- egna installationer
- rummens viiggar, tak och golv med underliggande fuktisolerande skikt
- inredning och utrustning i kok, badrum och ovriga rum och utrymmen tillhorande
liigenheten
- ledningar och ovriga installationer fdr avlopp, vdrme, gas, el och vatten - till de delar dessa

inte dr stamledningar
- golvbrunnar; svagstromsanlSggningar; milning av vattenfyllda radiatorer och

stamledningar; elledningar frin liigenhetens undercentral och till elsystemet horande
utrustning inklusive undercentral; ventilationsanordningar; eldstdder med tillhorande
rokgSngar; dorrar; glas och bigar i fonster; dock ej mSlning av yttersidorna av dorrar och

fonster.
- till ldgenheten horande mark

Bostadsrdttshavaren svarar endast for renhillning och snoskottning av till ligenheten
horande balkong, terrass eller uteplats.
Bostadsrdttslagen innehSller bestdmmelser om begrdnsningar i bostadsriittshavarens ansvar

for reparationer i anledning av vattenlednings- eller brandskada.

6S
ForeningsstSmma kan i samband med gemensam underhills6tgiird besluta om reparation

och byte av inredning och utrustning avseende de delar av liigenheten som medlemmen

svarar for.

75
Bostadsrdttshavaren fdr foreta fordndringar i liigenheten. Vdsentlig fordndringar dock

foretas endast efter tillst6nd av styrelsen och under forutsdttning att for6ndringen inte
medfor men for foreningen eller annan medlem.

8S
Bostadsrdttshavaren dr skyldig att ndr han anvdnder lSgenheten och andra delar av

fastigheten iaktta allt som fordras f6r att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten
och rdtta sig efter de sdrskilda regler som foreningen meddelar i overensstaimmelse med

ortens sed.

Bostadsrdttshavaren skall hilla noggrann tillsyn over att detta ocksS iakttas av den som hor
till hans hushdll eller giistar honom eller av nigon annan som han inrymt i liigenheten eller



som dar utfor arbete for hans riikning. Foremil som enligt vad bostadsraittshavaren vet iir
eller med skdl kan misstiinkas vara behdftat med ohyra fir inte foras in i liigenheten.

es
Foretriidare for foreningen har rdtt att f6 komma in i ldgenheten ndr det behovs for tillsyn
eller for att utfora arbete som foreningen svarar for. Nir bostadsrdtten skall siiljas genom

tvingsforsdljning, iir bostadsrdttshavaren skyldig att liita visa l6genheten p6 ldmplig tid.
Om bostadsreittshavaren inte liimnar foreningen tilltrade till lSgenheten, ndr foreningen har
riitt till det, kan styrelsen ansoka om handriickning.

10s
En bostadsriittshavare fir upplSta hela sin ldgenhet i andra hand om styrelsen ger sitt
samtycke. Bostadsriittshavare som onskar upplSta sin ldgenhet i andra hand skall p6 sdtt
styrelsen bestdmmer ansoka om samtycke till upplStelsen.

118
Bostadsriittshavaren f6r inte anvdnda ldgenheten for n6got annat dndamil 5n det avsedda.

125
Nyttjanderiitten till en lSgenhet som innehas med bostadsrdtt kan i enlighet med
bostadsrdttslagens bestiimmelser forverkas bland annat om:

1) bostadsriittshavaren drojer med att betala Srsavgift,
2) ldgenheten utan samtycke uppl6ts i andra hand,
3) bostadsrdttshavaren inrymmer utomstiende personer till men for forening eller medlem,
4) ldgenheten anviinds for annat dndamdl 6n det avsedda,
5) bostadsrdttshavaren eller den, som l6genheten upplitits till i andra hand, genom

virdsloshet 6r vSllande till att det finns ohyra i liigenheten eller om bostadsrittshavaren,
genom att inte utan oskiiligt drojsmSl underriitta styrelsen om att det finns ohyra i

l6genheten, bidrar till att ohyran sprids i fastigheten,
6) bostadsriittshavaren inte iakttar sundhet, ordning och skick inom fastigheten eller rdttar
sig efter de sirskilda ordningsregler som foreningen meddelar,
7) bostadsriittshavaren inte ldmnar tilltrede till l6genheten och han inte kan visa giltig ursdkt

for detta,
8) bostadsriittshavaren inte fullgor annan skyldighet och det miste anses vara av synnerlig
vikt for foreningen att skyldigheten fullgors,
9) ldgenheten helt eller till vdsentlig del anviinds for ndringsverksamhet eller diirmed likartad
verksamhet, vilken utgor eller i vilken till en inte oviisentlig del ing6r brottsligt forfarande
eller for tillfiilliga sexuella forbindelser mot ersiittning.
Nyttjander6tten 5r inte forverkad om det som ligger bostadsrdttshavaren till last 5r av ringa
betydelse.

13S
Bostadsrdttslagen innehiller bestdmmelser om att foreningen i vissa fall skall anmoda
bostadsriittshavaren att vidta rdttelse innan foreningen har ritt att sdga upp bostadsriitten.
Sker rdttelse kan bostadsriittshavaren inte skiljas friin ldgenheten.



145
Om foreningen sdger upp bostadsriittshavaren till avflyttning har foreningen rdtt till
ersaittning for skada.

lss
Har bostadsrdttshavaren blivit skild frin l6genheten till f6ljd av uppsaigning skall
bostadsrdtten tv6ngsforsdljas. Forsdljningen fir dock anst6 till dess att s6dana brister som
bosta dsrdttshava ren sva ra r for b livit Stgd rdade.

STYRELSEN

169
Styrelsen bestir av minst tre och hogst sju ledamoter med minst en och hogst fyra
suppleanter.
Styrelseledamoter och suppleanter vfrljs av foreningsstdmman for hogst tv5 5r.
Till styrelseledamot och suppleant kan forutom medlem vdljas iiven make eller sambo till
medlem samt n:irst6ende som varaktigt sammanbor med medlemmen.
Valbar iir endast den som iir bosatt i foreningens fastighet.
Styrelsen utser inom sig ordforande och andra funktioniirer. Foreningens firma tecknas
- forutom av styrelsen - av tvi styrelseledamoter i fdrening.

17S
Vid styrelsens sammantrdden skall protokollforas, som justeras av ordforanden och den
ytterligare ledamot som styrelsen utser.

18S
Styrelsen 6r beslutfor niir antalet niirvarande ledam6ter vid sammantriidet 6verstiger
hdlften av samtliga ledamoter. Som styrelsens beslut gdller den mening ror vilken mer dn

hiilften av de niirvarande rostat eller vid lika rostetal den mening som bitrdds av

ordfdranden. For giltigt beslut ndr fdr beslutsforhet minsta antalet ledamoter 6r ndrvarande
erfordras enhdl I ighet.

1es
Styrelsen eller firmatecknare fir inte utan foreningsstdmmans bemyndigande avhSnda

foreningen dess fasta egendom eller tomtriitt och inte heller riva eller foreta vdsentliga till-
eller ombyggnadsitgdrder av sidan egendom.

20s
Styrelsen skall i enlighet med bostadsrdttslagens bestiimmelser fora medlems- och

l6genhetsforteckning. Bostadsrdttshavare har rdtt att p5 begSran ta utdrag ur
l5 gen hetsf6rteckn in gen avseende si n bosta dsrdttslSgen het.



RAKENSKAPER OCH REVISION

21S
Fcireningens ri!kenskapsir omfattar kalenderSr. Senast en mdnad fore ordinarie
foren ingsstdmma ska ll styrelsen til I revisorerna avl6m na forva ltningsberSttelse,
resultatr:i kning och balansrdkning.

229
Revisorerna skall vara minst en och hogst tvi med minst en och hogst tvi suppleanter.
Revisorer och revisorssuppleanter vdljs pi foreningsstiimma for tiden fr6n ordinarie
foreningsstiimma fram till ndsta ordinarie foreningsstiimma. Av revisorerna - vilka inte
behover vara medlemmar - skall minst en vara auktoriserad eller godkdnd.

23S
Revisorerna skall avge revisionsberaittelse senast tvi veckor fore foreningsstdmman,

249
Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberittelsen och styrelsens forklaring over av
revisorerna gjorda anmirkningar skall hSllas tillgdngliga for medlemmarna minst en vecka
fore foreningsstaimman.

F6RENINGSSTAMMA

2ss
Ordinarie foreningsstiimma skall hillas drligen tidigast den I mars och senast fore juni
minads utgdng.

25S
Medlem som onskar lSmna forslag till stdmma skall anmiila detta senast den 3l januari eller
inom den senare tidpunkt styrelsen kan komma att bestSmma.

275
Extra foreningsstaimma skall hillas niir styrelsen eller revisor finner skdl till det eller niir
minst L/!0 av samtliga rostberdttigade skriftligen begeir det hos styrelsen med angivande av
drende som onskas behandlat p5 stdmman.

28S
P5 ordina rie foreningsstiimma ska ll forekomma :

1) Oppnande
2) Godkdnnande av dagordningen
3) Val av stdmmoordfdrande
4) Anmiilan av stdmmoordforandens val av protokollforare
5) Val av tvi justeringsmdn tillika rostriiknare
6) Fr6ga om stSmman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7) Faststdllande av rostl6ngd
B) Foredragning av styrelsens Srsredovisning
9) Foredragning av revisorns berdttelse



10) Beslut om faststiillande av resultat- och balansrikning
L1) Beslut om resultatdisposition
12) FrSga om ansvarsfrihet for styrelseledamoterna
13) Beslut om arvoden 5t styrelseledamoter och revisorer for niistkommande verksamhetsir
14)Val av styrelseledamoter och suppleanter
15)Val av revisorer och revisorssuppleant
16)Val av valberedning
17) Av styrelsen till st5mman hdnskjutna fr6gor samt av foreningsmedlem anmdlt airende

L8)Avslutande

2e5
Kallelse till foreningsstdmma skall innehilla uppgift om vilka iirenden som skall behandlas pi
stdmman. Kallelse skall utfSrdas personligt till samtliga medlemmar genom utdelning eller
genom postbefordran senast tvi veckor fore ordinarie och en vecka fore extra
foreningsstimma, dock tidigast fyra veckor fore stiimman.

305
Vid foreningsstaimma har varje medlem en rost. Om flera medlemmar innehar bostadsrdtt
gemensamt har de dock tillsammans endast en rost. Rostrdtt har endast den medlem som
fullgjort sina Staganden mot foreningen enligt dessa stadgar eller enligt lag.

31S
Medlem f5r utova sin r6strdtt genom ombud. Endast annan medlem, make, sambo eller
ndrstiende som varaktigt sammanbor med medlemmen f6r vara ombud. Ombudet fdr inte
foretrdda mer ain en medlem. Ombudet skallforete en skriftlig, dagtecknad fullmakt.
Fullmakten gdller hogst ett 5r frSn utfdrdandet.
Medlem f6r pi foreningsstSmma medfora hogst ett bitrdde. Endast medlemmens make,

sambo, annan ndrstiende eller annan medlem fir vara bitrede.

32S
Foreningsstimmans beslut utgors av den mening som fdtt mer dn hdlften av de avgivna

rosterna eller vid lika rostetal den mening som ordforanden bitrider. Vid val anses den vald

som har fett flest roster. Vid lika rostetal avgors valet genom lottning om inte annat beslutas

av stiimman innan valet forrdttas.
For vissa beslut erfordras sdrskild majoritet enligt bestdmmelser i bostadsriittslagen.

33S
Vid ordinarie foreningsstiimma utses valberedning for tiden intill dess niista ordinarie
foren ingsstSmma h6 llits.

345
Protokoll fr6n foreningsstimman skall hillas tillgdngligt for medlemmarna senast tre veckor
efter stdmman.



MEDDELANDEN TILL MEDLEMMARNA

3s5
Meddelanden delges genom anslag iforeningens fastighet eller genom utdelning.

FONDER

35S
lnom foreningen skall bildas foljande fonder:
. Fond ftir yttre underhill.
. Dispositionsfond.
Till fond for yttre underhSll skall 6rligen avsdttas ett belopp motsvarande minst 0,3 Yo av

fastighetens taxeri n gsvd rde.

UPPLOSNING, LIKVIDATION M M

37S
Om foreningen upploses skall beh6llna tillgingar tillfalla medlemmarna i forh6llande till

liigen heternas insatser.

Om foreningsstemman beslutar att uppkommen vinst skall delas ut skall vinsten fordelas

mellan medlemmarna i forhillande till ldgenheternas Srsavgifter fdr det senaste

riikenskapsiret.

6vnrcr
For frigor som inte regleras i dessa stadgar gdller bostadsrittslagen, lagen om ekonomiska

foreninga r samt ovrig lagstiftning.

AD22 5
Fram till den stdmma som infaller niirmast efter det att foreningen forvdrvat fastighet

behover revisor ej vara auktoriserad eller godkdnd.

Ova nst6ende stadga r ha r a ntagits en I i gt foreni ngsstii m ma 2009-06-09.
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