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Bostadsrdttsftireningen Roslagsbanan 4

Firma och frndamit

$ 1
iFiireningens firms {'r Bmtsdsrittsfiireningen Roslagsbanan4

Fiireningen har till Endamlt att frirqia mredlemmarn*s ekonomiskn intressen genom att i ftireningens
hus uppllta lEgenheter lt medlemmarne lill nyttjande ntan begrinsning till tiden Medlems ritt i
lUreningen pt grund av sldan upplltelse l<eltas bostedsriitl Medlem som innehar bostsdsriitt kallas
bostadsrdttshavare.

lVledlemskap

$2
Medlemskap i fbreningen krn [syiuas denr som erhdller bostadsrfltt genom upplltelse av ftireningen eller
som tivertsr bostadsritt i ftireningens hus. Juridlsk p€rson semt mirrderirig kan vigras intride i
ftireningen.

$3
F'rlgan om att anta eu medlem avgiirs ev styrelsen Styrelsen iir sky,ldig att snaras! normalt inom en rninad
frln det att skriftlig ans$ftgn kom in dll ftirreningen, avgdra frlgen om medlenskap.

Insats och avgifter

$,4
Luats, lrsavgift och i f6rekommande fell upptltelseavgift fastsrfill. av styrelsen. Andring av insats skall
dock alltid beslutgs av ftireningsstiirnrnarl .Arsavgiften skall betales r;ensst sista vardagen ftire varje
kslendermAnads biirjan ominte styrelsen beslutrt annrl

Arsavgifter ftirdelss pi bostadsrffttsllgenheterna i fdrhilllande tilt ligenheternes insatser. I lrsevgiften
inglendc konsumfionsavgifter kan beriknffi 611sr ftirbrukning eller ytenhel

Om inte lrsavgiften betalas I ritt tid enligt frirsta stycket utglr driijsmllsriintr enligt rdntelagen pi den
obetalda avgiften frln fbrfallodagen till dess frrll betalning sker.

Overlltelse-och pantsiittningsavgift ffu tas ut efter beslut av styrelsen. Overlitelseavgiften flr hiigst uppg6
lill2,5% och pantsittnlngrnvgiften dll hiigst l% ev det besbelopp som giller vid tidpunkten frir ansiikan
om medlemekap respekdve fidpunkten f6r rrnderliltelsc om pentsfittning.

Overlltaren av bostiilsrfitten warar dllsamrmans med f?irvirvaren solidariskt ftir aft ,iiverlitelseavgiften
ireLrlas.

Pantsiittrringsavgiften betalas av pantsiittaren

Avgiften skall betalas pl det sfitt sf.vrelsen be$iimmer,
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{Jpplitelse av och iivergflng av bostadsrfltt

$s
Bostadsrittshlvaren ftr fritt iiverllte sin hmtedsritl Bostsdsrittshavare som riverlitlt sin bostadsriitt till
rnnan medlem skall till boatadsriittsldreningen inliimne skriftllg snmiilsn om tiverl{telsen.

Fbrvirvare av bostsdsritt sksll skriffligen ansiika om medlemskap i bostadsrittsftireningen.
i ansiikan skall anges pemonnumnter och nruvarande adress.

Bestyrkt kopla av fdrvirvshandlingen skall alltid bifogas anmilan/ansiikgn.

$6
N6r bmtadsriitt dverlltits till en ny inneha,yare, filr denne utiivs bostadsritten och tilltriida ligenheten
endast om denne rntagits till medlem i fiireningen.

Ditdsbo efter avllden betadsrittshavare fir utdva bostsdsrfitten trots att diidsboet inte iir medlem i
ftireningen Efter be lr frln d6dsfallet flr ftireningen dock anrnnns dddsboet att inom sex mlnader frln
anmaningen visa att bostadsritten ingltt i lbodetning eller arvskifte med anlednlng ev bostsdsrittshsvarens
diid eller att nlgon, som inte tiir vigras intride i ftireningen, fbrvdnqt bostsdsritten och s6kt medlemskap.
Om den tid som sngetts i anmaningen inte iiskttss, flr bostedsrfitten fvlngsftirsii{ias ftir d6dsbo€ts rflknins.

Riitt till rnedlemskap vid iivergflng av bostadsrfltt
$7
Den som ftirvirvat bostadsriitt ftir inte v{g'as medlemskap om f<ireningen skiiligen bdr godta ftirvirvaren
som bostadsriittshavare. Om det kan antas alt l-tirvfirvaren eller behiirig fiiretrddare ftir denne ftir egen del
inte perrnanent skall boeitta sig i bostadsriittsl5genheten bar fbreningeu ritt att v{gra medlemskap.

Juridisk person samt minderlrig person som har fiirvirvat boctadsrEtt till en bmtsdsligenhet flr eJ vigras
nrcdlemskap i ftireningen

Har bostadsritt dvergltt till mqlre eller ssmrbo pl vilkeo lagen om sannbors genrensarilna hem skall
tillimpas flr medlemskap vigras om fdrvirvaren inte kommer att vara permanent bosatt i ldgenheten efter
f6rvirveL

Den som her ftirvirvat andel i bostadsriitt fiir vigras medlenrskap i fiireningen om inte bostadsritten efter
Ftirvirvet innehss sv Inaktr eller sldana sambor pl vilka lagen om snmbors gemensamrrrs hem skall
tilliimpas.

$8
Ear bostadsriitten dvergltt genom bodelning, ary, testamente, bolagssHften eller liknnnd6 ftirvflrv och har
f?irrirvaren inte antagits till medlem, flr fiireniugen &nmnns fdrvdrveren att inom sex rnjlnader frin
sqmrningen visa att nlgoo, som inte fir vigras intride i ftireningen, ftirv{rvat bostadsrfltten och siikt
medlemskap. takttas inte den dd som angetts i anmoningeu, flr bostadsriitten fvlngs fiirsiljas ftir
ftirvlrvarens rfikning.

$e
En iiverlitelse rir ogildg om den som bostsdsriitten dverlldts dll vHgr:rs medlernskap. Fiirsta stycket giiller
inte vid exekutiv ftirtiiljning eller tvingsfdrsiiiljning enltgt bestiimmelserna i bostsdsriiftslagen. Ear i sidant
fall lbrvirvaren intcentagits tiU medlenL sknll lbreningen liise bmtedsrfitten mot skilig ers{ttning.

En iiverlitelse 6r ocksl ogiltig om iiverlitelsehandlingen inte uppfylterr formkraven enligt !ng.
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sostadsrrittshavarens riittigheter och skyldigheter
sr0
Bostadsriittsh'varen skall pl egen bekostnad hilta l5genheteru inre rmed tilthorande 6wiga utrymmen i golskick F6reningen warar fiir husets skick i ,iivrigt.

Berstadsriittshavaren syarar sllunda f6r lfigenhetens
- vHggar, golv och rqk samt underllggande fukt isolerande skikl
- Inrednlng och utruslning silsom tedningar mh iivriga installadorrer fiir vatten, avlopp, v{rme, gas,ventilation och el dll de delar desse beflnner sig inne i liigenheterr och inte 1".t"-r"aJng*l

svagsh6msnnliggtingsr: i frign om stnmledningar [6r ei svsrsr bostadsriitthsvaren endast fr o mliigenhetens undercentrel ( proppsklp ,l- Golvbrunnar, inner- och ytterd6rrar samt glas och blgar i inner och ytterftinster: bostqdsrflttshavaretr
warar inte fti1 mita;lpg av yttersrdorna av ytterdiirrar och ytterfbnster.

BostadsrittshaYAren sYarar ftir reparation i antedning av brand eller vettenledningsskada i ligenheten
endast om skadan hrr uppkommil genom bostadsritGhavaren eget viLllande eller-genom rarirt,a"n"t 

"tt""fbrsummelse av nigon som tillhiir hans hrxlrAll eller gflstar honori eller av annqn som inrymts i ligenheteneller som utftir arbete dir fdr bans rfikning.

I frlga om brandskada som boctadsriittshavaren inte sjfitv villlat gilte,r vad som nu sagts endast ombostgdsriittshavaren brusdt i den omsorg oclh tillsyn som han miianta.

Om ohyra Ibrekommer i lfigenheten skalt mcrtsvarande ansvarsfdrdelniog gdlla som vid brand- eller
vattenledniugsskada

Ar uostadsrettsligeuheten fiirsedd med balkrong skalt bostadsrittshevnren svgre 16r renhillning och
sniiskotbriug.

Bostsdsrfittshavaren sv.alar f6r itgf,rder i lrgenheten som vldtagits av tidigare bostadsrittshavare siisomreparationer, underhill, installadon m rn

$1r
Bctadsrittshavaren filr i-1te giira viisentlig fiirflndring i tigenheten u&rn anm.ilan til styrelsen. Enfiirindring fitr aldrig -{61" bestlende oiiig;enhet mr ni"e*ntng.n eller annan medlem. Underh6lls- ochreparatiorultgirder skall utfiiras pl fackmanmqrnnssigt sitt och i ftirekomrnsnde fall enligt lag,
rekommendadoner och fiireskrifter.

Som vf,sentlig lbriindring riknes bl a alttid ftirflndring som kriiver byggtov eller innebrr dndring av tedningf?ir yatten, avlopp ellcr virme. Boshdsrflttshaveren svarar 16r att erforderllge myndighetsfi[s[;; erhillls.

912
Bostadsrittshavaren fir skyldlg att nlr han enrvinder lfigenheten och andre delsr ay fastigheten iaktta aptsom fordr,es fi6r stt bevara-mndhet, ordning och skick in-om fasdgteten,, Har skell riitts sii efter aesirskilda regler som 6renlngeu meddelar i iiverensstimmelse med orte:ns sed. Bostrdsrf,ttshnvaren skallbrilla noggrnnn tillsyn 6ver att detta ocksl iakrttes av den som htir ti|| hans hushllll efter glstei noiom elterav ndgon snnan som hau inrymt i lfigenheten rlller som dir uttar arbete 16r hans riiknin!.

Fdrenoil som enligt vad bostadsrittshavaren vet lir eller med skfil kan nrisstiinkas vara behiiftst med ohyraflr iute ftiras in I liigenheten-

j13
t'irelriidare ftir boctadsrdttsliireningen har rirtt qtt komma in i iiigenheten ndr det treh6vs f?ir fittsyn euerftlr att utfidra arbete som f,drenlngen warar fiir. skrifrJigt meddelande orn fiiltride skall liiggas i [genletensbrevinkast eller anslls I trappuppglngen.

flm bootadsriittshavaren int'e lfimnar ftireningen tilttriide till lf,genheten ndr ftireningen har rfitt diirfill. flr'Treningeu hoe myndrghet hemstiile om sdrskird handriicknrng. 
rrq r atr uqr
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$14
En bostadsrilttshgvare ftr upptlta-hele-sirn ligenhet i andra hard erndsst om styrelsen ger sitt semt"vcke.'i'/iigrar styrelsen att gc sitt samtycke till ern aridrehendsupplltelse rgr hstsdsrettshqvaren iindl uppl6tahels sln lEgenhet i andra hand, om hsn under vtsc tid Inte har tillfille stt anviinda ligenheten ochhyresninnden limnar dltstlnd till upplatelseru Ett tiltstlnd tilt andrahendsupplateriln u., blfansas tiut'iss dd och fdrenrs med vilkor.

$rs
Elqstadsriiitshavsretr flr inte inrymme utosrstilende personer i tiigenheten, om det kan medf6ra men ftirfdreningen eller nlgon annan medlem i fril.eningen.

$16
Eostadsriittshsvaren filr inte anvinda ldgenheten ftir nigot annat jirrdamill in det avseddg. Ftireningen f6rdock endast iberopa awikelse som iir aiavseviird betyd'else 16r ftireningen eller nlgon annan medlem ifiireningen

$ 1 7
om bostadsriittshevaren inte i riitt tid betalar sln insats eller uppllte-lseavgift som skall betsles innanldgenheten fir tiUbiidas och sker inte heller rittelse inom en -irroa frfu strifttig enmqliIrg flr fbreningenupphiva upplltelseavtalel Detta gffller intrc om ligenheten tiltffitb med styrelsens medgivende.

Om avtslet hdvs har fiireningen r{tt til skardestind.

I'iirverkande av bostardsrfltt

$r8
Nyttjanderitten till ligenhet som innehes mred bostadsrfitt och som dlltrfitts ir med de begrinsningar som{?iljer nedan fiirverkad och fbreningen slledLes beriittigad att sige uplr bostadsrattshaverei till evflythring.1) om bostadsrittshavaren driiJer med alt betale Inlats ellerirppintarorgn utover tvl veckor frtn detatt fbreningen efter lbrfallodegen arutrsurrthonom ett ftrllgdre sin betslnitgsskyldighet ellerom

bostadsrittshavaren dr6jer med att betela lrsevgift utiivei tvl vnrdagar rrir tii.r"irra"g.i. 
'

2') om boetadsrittshavaren uten behdvligt samtycke eller tillstAnd rrppld"ter regenleteni anTra uana.3) Om ligenheten anvdnds i strid rned S tlj eller S 16
4) om bostadsrattshev_sren eller den som.lf,genheten upptitits till i andre hand, genom vlrdsliishet drvlllande till att det linns 6,[y1s i tffgenh,eten eller ombostadsrlttshavaren genom att inte utqn oskillgtdrdjsnrtl underrittat styrelsen om att det f,nns ohyra i lfigenheten uiarer lil att ony"ansprias ifastighcten
5) Om ligenheten pl annat sitt vanvilrdas eller om bostsdsrittshaveren eller den som ligenheten

upplldb till i srdra.hand, tsidositter nlgot av ved som skall lakttes 
"nligt 

! 12 vid lflg-enhetens
begagneude eller brister i den tillsyn soto1ofi6 r"-t r" peragraf lttgger en bostadsrlttshevarE

6) om bostedsrtttshaveren inb lfirnnil'dlllffid€ dll togenheteninrst C-13 och han inte kqn vise gilti,ursikt f6r detta.
/) om bctadsriittsbevaren inte fullgiir anrran skyldlghet och det mlste anses vara !v synnerllg vikt ftirfiireninsen att skyldigheten fullgdrg samt
8) om liigenheten helt eller dlt visentllg del anviinds f6r niringwerlsamhet eller dirmed likartadverksa-he4 vilken utgdr eller i vilken tilll en intc ovf,sendiglel ingir i brottsligt forferande elter ftirtilll?illlga seruella ftirbindelser mot ersittning.
Nyttjanderihen lir inte f,drverkad om det son llgger bostadsriittshav&rrn till last iir av ringe betydelse.

$19
Uppsiigning som avses i $ 18 &irsta fycket 2, J eller 5-7 tlr ske endast om bostadsriittshavaren llter bti att':fter tiltsfigelse vidta rittelse utan drriJsmril.

$20
Ar nyttjanderiitten fiirverkad pi gnrnd av f?jrhAltande som avses i ! 18 ftirsta stycket l-3 eller 5-7 men skerrit-t1lse iyen fiireningen giort brut av sin rfllt dll uppsiignlng, tan bostadsrattshavaren inte direfterskiljas- frln ligenheten pil den gmnden Detsamme eiiu"*- brenrngen inte har snBt upptrrxtsdsrittshevaren till avflyttning inom fre nnilnader frln rlen dag dnrningen fick rede pl ftirhillande somavses i $ 18 fiirsta stycket 4 eller 7 eller inte inom tvl_mlnaaer rrfu"iuo a"g al ftireningen fick reda p6irirhfrllande sorn avses i $ 18 lrirsta stycket 2 sagt till brxtadsrittshsvarern att vidta riittelse.i i d 4 ( 8 )



|i2r
En bostadsrittshevare kan skiljas frcn liigenheten pl gnrnd sv ftirhillende som avses i $ lE fiirsta stvcket gmdast om lbreningen hT sagt upp boshiLrf,ftsheveren till rrllyttring inom tvl minader frln det attf?ireningen fic& reda pi fdrhAllandel om den brottslige verksemhertei har angetts tiil AhI eller omfiirundersdknlng har inletts inom srInrm tid har Frciingen dock kvar sin rfrtt till uppsigntng intill dess atttvl mlnader gttt hln det att douren i brottmdlet her vuinit laga kraft eller det rittsligr ftirfarandet hararvslutab pl annat siitl

R t t

A'r nyttjlnderitten enligt $ 18 ftirsta stycket I ftirverksd pil gmnd av driijsmlll urcd betalning av irsavgift.och hsr ftireningen nred antedning sv dettr segt upp uostaasriittsn"""""oiu avflyttning, flr denne pigrund av driijsmitet inte skiljas fiin tagenrtretln om avgiften betalss senast tollte vardagen fr6nuppsigningen

$23
Siigs bostadsr6ttshavaren upp tiU avflyttning av nlgon orsak som anges i {l tt ftirste stycket l, 4.6 eller g firhan skyldig ttt flytts genrsf om jlte annat 6l3er av E 2l.siigs bostq&riittrh""o"uo upp av nlgon annan i g18-f6*-tt stycket 6ng{ven orsatq fir hsn bo kvsr tifl aet rninedssrufte som intrdlfar nirmast efter treodlnader fran uppsigniDgen' om rnte rittern ririgger honom att flyttn ddrgare.

Skadestflnd
s24
9- f6ttt5"n s6ger upp bostadsrittshavaren tiII avllyttning, har fiireningen riitt till skadestlnd.skad8tlndet kan utgtiras av blend annat kosbsder fdr styreLens egna 

".L"t.o 
inklusive samrnautriiden,ombudskostneder f6r uppsigning m m ssmt utliigg.

Tvingsftirsiiljning
$2s
Ear bostsdsriittshaveren-blivitskiljd frln liigenheten tilt ftiljd av uppnrgning i fall som avses i ! lE, skallbostadsritt'en tvlngsl?irsilJas sil snart det knn ske om inte ftireningen, bostadsrdttshayaren och de ttdndaborgenirer, vars ritt ber6_rs av fdrsi(fningern kommer iiverens om annal Fbrcidjningen flr dock anstl titldqs att brister som bostadsrittshav&ren warrst mr b[vit ltgiirdade.

Styrelse
926
Styrelsen bestlr av lff8st tre och h6gst fem ladsmiiter och l6gst en och hiigst tvil suppleenter.

styrelseledam6ter och suppleanter viljs av ftireningsstimman f6r htigrst tvl ir. Ledamot och suppleant kanomviiljas. fill tedemot och zuppleent knn fldrutom medlem vii$as 6ven mske tilt medlem och nirstlende:;om varaktigt samrnanbor med medlemmen samt aDnan person som beddrc vara till vara till gagn fiiriiireniugen Valbar iir endast myndlg person

527
styrelsen har sitt siife i stockholm. Styrelsgn lkorutituerar sig sjilv. sfyrelsen jir be.slutsftir nfir antalet'ldn'arande ledemoter vid sammantriidet dverstiger hiilften av samtfiia rtnersetedamiiter. Som styrelsensbeslut gdller.den menlng fbr vilken mer lin hiilften sv de nervaranae iiistgi elter vid lika riistetal denrnening som bitriids ev ordfldratrderr, dock fordras {iir gltigt ueslut enhliuighet niir ftir beslutftirhet minstaantalet ledarniiter fir ndrvarande.

Fiireningens firma tecknas av styrelsen eUer av rlem styrelsen utser, tvi personer i ftirening.
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Riikenskapsir
s28
Fdreningens riikenskapsir omfsttar kalenderiir. Fdre Msrs minads utglng varje ir skall styretsen tillreyisorerna avliimna ftirvaltningsberiittelse, lssulta(sekning samt balais.dtoing.

$:29
sfyrelsen eller lirmatecknare flr inte utan ftireningsstlimmans bemyntligande avhinda ftireningen dessfasta egeodom eller tomtritt och inte heller riva eller ftirets mer omf.atta"nde tilt- elter ombyggnads6tglirderav sldan egendorn

Reyisorer
$30
Revisoreroa ska vara minst en hdgst tvfi. Rredsorssuppleant skall vara en. Den/de viiljs pri fdreningsstiimmaibr tiden friln ordinarie Frireningsstim-nra fi.am till niste ordinarie ftireningsstlimrns.

$31
Revisorerna skall bedriva sitt arbete sl att revision ir avstutad och rr:visioruberiittelsen avgiven senast ftireApril mlnads utglng. StyreJsen skall avgs skrifttig tiirklaring till ordinarie fdreningsstimrL iiver d" avrevisorerua evenfu ellt giorda anm.irkninganna.
Stvrelsens redovisningshandllngar, revisiinsberdttelsen och styrelsens ftirk.laring 6ver de av revisorernagiorde anmirkningarna sltoll htlas dltginglige tbr medternmerna minst en vecka fiire deu
liireningsstiimma pi vilken irendet skall ftirekomma till behandlrng.

Nledlems- och liighenhetsftirteckning
$32
Styrelsen skall tiira farteckning 6ver bostadsrfittsftireningens medlemmar ( medlemsftirteckning ) och
gleclnins 6ver de ligenheter som !r upptiltna med bostadsriitt ( Iigenhetsfdrteckning ). 

'

Fdrteeknipggrne skall l6ras pl det sitt och nned det innehlll som bas-tadsriittslagen nlrmare ftireskriver.
styrelsen skall hllla medleurslbrteckningen tillgingtig ftir den sonn vi[ ta del av den
Bmtadsrdttshavare har rstt att pl skriftlig b"ga"an d utdrag ur ligenhetsftirteckningen betrfiffande
ligenhet som han innehar med bostadsritL

F breningsstrimma
$33
Ordinarie ftireningsstiimma skal| hdltes lrligren ftire juni miinads utgllng. F6r att visst irende som medlem6^P fl b,ehandlet pl fi6reningssti--" skai[ kunne anges i kalletsin ,ti'il dunne, skall iirendet skriftligenanmilas till styrelsen senest fbre Mars minadls utglng elier den senare tidpunkten som sfielsen kankomma att bestimms.

$34
E:tra fi6renlngsstiimnra skalt hlllas nir styrel,sen eller reyisorer finner skiil till det eller ndr minst l/10 avsamtliga r6stberdtfigade skriftligen begir det hos styrelsen med angivande av iirende som iinskas behandlatol stirnmen.

$3s
Pl ondinarie fiireningsstimma skall fdrekomnra:
1) Stimmans6ppnende.
2) Godkiinnande av dagordning.
l) VaI av stEmmoordftirande.
0 .Anmiilsa av stimmoorrlftirandens val av protokollftirare.
5) VaI av tvl Justeringsmon tillika riistr;iknare.
6\ )Friga om stdmrnan btivlt i stadgeenlig orilning uilyst.') FsststAllande av rihtlfingd.
3) Fiiredragning avstyrelsens:irsredovisnjnq.
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9) Fiiredregning av reyisorns beriittelse.
10) Beslut om fasttnllsnde ey resultat- och balansrfikning.
ll) Beslut om resultatdlspmition
l:2) Friga om anwarsfrihet f6r styrelseledam6terna.
1:1) Frlge om arvoden lt styrelseledamdter och revisorer f?ir niistkommande verksamhetsilr.1,1) Val av styrelseledam6ter och zuppleanrt*.
15) Val av reyisorer och revisorssuppleanlter.
16) Av styrelsen till stimman hSns$utna liriigor samt av fdreningsrnedlem anmilt drende enligt g 33.llf Stimmans avslutande.

$3s
Pil extra ftireningsstimma skell u15v.t iirerrden enligt punkt 1-7 ovarn endast ftirekomma de lirenden fiirvilka stdmman uttyst och vilka angetts i katlelsen til stimmen

$36

f"tt"t" 
dll- fdreningsstimmgn skall Innehrillta uppgift om ville iirenclen som skall behsndlas pl stimman.Aven iirende som anm.fllts av st5rrelsen eller fOreningsmedlem enligt $ 33 skail anges i kgllelseu. Denna skallutffirdas genom personlig kallelse 6!l samtliga medte--ot genom"utdelning eller postbefordran senast tviveckor fbre ordlnarie och en vecka ftire extra fdreningsst!-"-o, docf: tidigast fyra veckor t6re stimman.'{'rtdra meddelanden till medlemmarna anslls pC plats inom l6rening"* iotighut eller genom utdetningeller postbefordran ey brev.

$37
Vid lbreningsstlmman har varje medlem err riisl Om 0ere medlemrnar inneher bostadsritt gemensamt harde dock tillsammons endast en riist.
Medlem flr utiiva sin rdshfitt genom ombuol. Ombudet skall fdrete err skriftfig, dagt€ckned hrllmakt, ejiildre in ett ir. Endast annan medlem eller n{rstilende som varatcugt samnenbor med medlem ken varaombud. Ombudet skall vara myndlg. Ingen lilr sisom ombud t?iretrdde mer iin en medlem.
Riistberiittigad f,r endast den medlem som firllgiort sioa ltaganden mot ftireningen enligt dessa stadgar ellerenllgt lag.

$38
Justerat protokoll 6ver fbreningsstimma sksdl hiltas tittgingligl fiir nredlemmarna senast tre veckor efter
5fiimmn6.

Beslut
$3e
Fdreningsstimrnrns bclut utgiirs av den mening som fltt mer in hfilfiien av de angivna riisterna elter vidlika riistetal den rnening ordfiirsnden bihilder.
Vid val eness fls11 vatd som har fltt de oeste riisterrru vid lika riistetsl avg6rs valet genom lottning om integnnrt b€dutats av stiimman innen valet ftirrEttas.
Fdrsta stycket giller inte beslut ftir vilke erforrdres kvslificerad mejoritet enligt leg.

$40
Inom fbreningen bildas fiiljande fonder:
- - fond fdr ythc underhill.
- - Dispocitiowfond.
Till lfond fdr yttre rrnderhilll skall irligen avsiittas ett belopp motsvarande minst 0.37o av fastighetenstareringwirde.
Det iiverskott.to-. kp ltppstl p{ f?ireningens verksamhet skall avsittas till dispositionsfond r:ller disponeraspil rnnat sfitt i enllghet med ftireningsstCmmans beslul

Vinst
$"r1
Om f?ireningcsl{noman beslutar rtt uppkommen vlnst skall rlelas rrt skall vinsten f?irdelas mellan
aedlemmarn a i J?irhiltande till !fi genheternss jirsalser,
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Uppliisning och likviidation
942

,o#fl|:'*tn 
upplikes skalt behlltns tillgilnger fillfafla medtemmarne l ffirhtltande tiu tfigenheternas

i i , . .rJYrrgt

,tr;tl?ffffiXte 
regleras i dessa stadgar gfiller bmtadsrinstage n, tagen om ekonomiska lbreningar samt

flvlm-tlende stadger har antagits vid konstituerande miite dcn 5 o'ktober 2000 fiir bildande avirostadsr{tts{Oreningen Roslagibanan l. U 
"tyg"rl 
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