
Stadgar f6r Bostadsrdttfdreningen Tegn6rgatan 1 g

Fi5reningens Firma och sdfe

sl
Foreningens fi rma iir Bo stadsrdtt sforening en T egn6rgat an
Stockholm.

19. Styrelsen har sitt sdte i

Andamdl och verksamhet

s2
Foreningen har till iindamil att friimja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i
fi)reningens hus upplita ldgenheter 6t medlemmarna till nyttjande utan begriinsning i tiden.
Medlems rdtt i fiireningen pi grund av sidan upplitelse kallas bostadsriitt. Medlem som
innehar bostadsriitt kallas bostadsrdttshavare.

Medlemskap

s3
Frigan om att anta en ny medlem avg<irs av styrelsen. Styrelsen iir skyldig att snarast, normalt
inom en minad fr6n det att skriftlig ans<ikan om medlemskap kom in till fiireningen, avg<ira
frigan om medlemskap.

s4
Medlemskap i ftireningen kan beviljas en fysisk person som erhiller bostadsrdtt av fiireningen
eller som rivertar bostadsrritt i foreningens hus.
En juridisk person som ftirvdrvat bostadsriitt till bostadsliigenhet ffir vdgras medlemskap.
En forening som har, eller som avser att fiirviirva ett hus for ombildning av hyresriitt till
bostadsrdtt, fiir inte vdgra en hyresgdst (frsisk person) i huset medlemskap i fireningen. Detta
under forutsdttning att hyresgiisten anstikt om medlemskap inom ett 6r fr6n foreningens
forvdrv av huset och att hyresftrhillande forelig vid tiden fiir ombildningen.

lnsafs och avgifter

s5
Insats, irsavgift och i fiirekommande fall upplStelseavgift faststdlls av styrelsen. Andring av
insats skall dock alltid beslutas av fiireningsstdmman. Arsavgiften skall betalas senast sista
vardagen fore varje kalenderminads borjan om inte styrelsen beslutat annat.
Foreningens lopande kostnader och utgifter samt avsdttning till fonder skall finansieras genom
att bostadsrdttshavarna betalar irsavgift till foreningen. Arsavgiften ftirdelas pi
bostadsrdttsldgenheterna i forhillande till andelstal. I irsavgiften ingiende
konsumtionsavgifter kan berdknas efter fiirbrukning eller ytenhet.
Om inte irsavgiften betalas i rritt tid enligt fiirsta stycket utgdr dr<ijsmilsrdnta enligt
rdntelagen pi den obetalda avgiften fr6n forfallodagen till dess full betalning sker.
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Upplitelseavgift, overlitelseavgift och pantsdttningsavgift ffir tas ut efter beslut av styrelsen.
Overlitelseavgiften fhr uppgi till hogst 2,5 yo och pantsdttningsavgiften till hogst I o/o av det
basbelopp som gdller vid tidpunkten fiir ansokan om medlemskap respektive tidpunkten ftir
underriittelse o m pantsiittning.
Overlitaren av bostadsrdtten svarar tillsammans med fiirvdrvaren for att overlitelseaveiften
bet alas. P ant siittnings avgift bet alas av pant sdttaren.

Overgdng av bostadsrdtt

s6
Bostadsrdttshavaren fir fritt <iverlita sin bostadsriitt. En bostadsriittshavare som overlAtit sin
bostadsrdtt till en annan medlem skall till bostadsrdttsforeningen inliimna skriftlig anmdlan
om overlitelse, ange overlitelsedag samt uppge till vem <iverlitelsen skett.
F<irvdrvare av bostadsriitt skall skriftligen ansoka om medlemskap i bostadsriittsforeningen. I
anscikan skall anges personnummer och nuvarande adress. Styrkt kopia av fiirvdrvshandlingen
skall alltid bifogas anmdlan/ansrikan.

Overldtelse

s7
Ett avtal om tiverlitelse av bostadsrdtt genom kop skall uppriittas skriftligen och skrivas under
av sdljaren och ktiparen. I avtalet skall anges den ldgenhet som <iverlitelsen avser samt priset.
Motsvarande skall giilla vid byte eller giva.

Tilltrdde

s8
Ndr en bostadsriitt <iverlitits till en ny innehavare, far denne ut<iva bostadsrdtten och tilltriida
ldgenheten endast om han har antagits till medlem i foreningen.
Ett dodsbo efter en avliden bostadsriittshavare frr ut6va bostadsriitten trots att d<idsboet inte iir
medlem i ftireningen. Efter tre ir fr6n dodsfallet ffir foreningen dock anmana dridsboet att
inom sex minader frin anmaningen visa att bostadsrdtten ingitt i bodelningen eller arvskifte
med anledning av bostadsriittshavaren dtid eller att nigon, som inte fir viigras intrade i
foreningen, ftirvdrvat bostadsrdtten och scikt medlemskap. Om den tid som angetts i
anmaningen inte iakttas, ffir bostadsriitten siiljas pi oflentlig auktion for dodsboets riikning.

Rett till medlemskap vid overgdng av bostadsrdtt

se
Den som en bostadsriitt har overgitt till frr inte vdgras medlemskap i fiireningen, om
ft)reningen skiiligen bor godta fiirvdrvaren som bostadsrdttshavare. Om det kan antas att
forvdrvaren fi)r egen del inte permanent skall bosiitta sig i bostadsriittsliigenheten har
foreningen rdtt att vdgra medlemskap. Har bostadsrdtt dvergitt till make eller sambo pi vilka
lagen om sambors gemensamma hem skall tilliimpas ffir medlemskap vdgras om ftirvdrvaren
inte kommer attvara permanent bosatt i liigenheten efter forvdrvet.



Den som har forvdrvat andel i bostadsrdtt fiir vdgras medlemskap i ftireningen om inte
bostadsrdtten eller forvdrvet innehas av makar eller sidana sambor pi vilka lagen om sarnbors
gemensamma hem skall tilliimpas.

s10
Om en bostadsrdtt overgitt frin en bostadsriittshavare till en annan, genom bodelning, arv,
testamente, bolagsskifte eller liknande ftirvdrv och forviirvaren inte antagits till medlem,
miste fijrvdrvaren visa att nigon som inte viigrats intriide i ftireningen fiirvdrvat bostadsrdtten
och sokt medlemskap. Detta skall ske inom sex minader fr6n det att han fick uppmaningen.
Iakttas inte detta, ffir bostadsriitten tvingsftirsiiljas fiir ftirvdrvarens riikning.

s11
En overl8telse iir ogiltig, om den som bostadsriitten overlitits till, viigras medlemskap i
bostadsrdttsfi)reningen. Detta giiller inte vid exekutiv fiirsiiljning eller vid tvangsforsiiljnittg
enligt 8 kap. bostadsrdttslagen. Har i sidant fall fiirviirvaren inte antagits till medlern, skall
fi)reningen losa bostadsrdtten mot skiilig ersiittning.

! Bosfads rdttshavarens rdttigheter och skyldigheter

s12
Bostadsrdttshavaren skall pi egen bekostnad hilla liigenhetens inre med tillhorande ovriga
utrymmen i gott skick. F<ireningen svarar ftir husets skick i ovrigt.
Bostadsriittshavaren svarar silunda fiir liigenhetens viiggar, golv och tak samt underliggande
fuktisolerande skikt
I inredning och utrustning sisom ledningar och ovriga installationer for vatten, avlopp, vdrme,
gas, ventilation och el till de delar dessa befinner sig inne i liigenheten och inte dr
stamledningar; svagstromsledningar; i fr6ga om vattenffllda radiatorer och stamledningar
svarar bostadsrdttshavaren dock endast fiir m6lning; i frirya om stamledningar ftir el svarar
bo st adsrdttshavaren endast fr . o. m. ldgenhetens und ercentral (proppskip)
I golvbrunnar, eldstdder, rokgingar, inner och ytterdorrar samt glas och bigar i inner och
ytterfiinster. Bostadsrdttshavaren svarar dock inte fiir milning av yttersidorna av ytterddrrar

: och ytterfiinster.
Bostadsrdttshavaren svarar ftir reparation i anledning av brand eller vattenledningsskada i
liigenheten, endast om skadan har uppkommit genom bostadsrdttshavarens eget villande eller
genom virdskishet eller fiirsummelse av nigon som tillhor hans hushill, gdstar honorn, av

\v- annan som han inrymt i ldgenheten eller som utfor arbete ddr fir hans rdkning.
I friga om brandskada som bostadsrdttshavaren inte sjiilv v611at, giiller vad som nu sagts
endast om bostadsrdttshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iaktta.
Om ohyra fiirekommer i ldgenheten skall motsvarande ansvarsfiirdelning gdlla som vid brand
eller vattenledningsskada.
Ar bostadsrdttsldgenheten forsedd med balkong, terrass, uteplats eller med egen inging, skall
bo stadsriittshavaren svara for renhillning o ch sn<iskottning.
Bostadsrtittshavaren svarar fir itgiirder i liigenheten som vidtagits av tidigare
bo stadsrdtt shavare siso m reparationer, underh6ll, installat ioner m. m.

s13
Bostadsrdttshavaren frr inte g<ira nigon vdsentlig foriindring i liigenheten utan tillstind av
styrelsen.



En ftiriindring fit aldrig inneb[ra bestiende oliigenhet ftir foreningen eller annan medlem.
Underhills och reparationsitgdrder skall utfiiras pl ett fackmannamiissigt siitt.
Som vdsentlig foriindring rdknas bl.a. alltid fiiriindring som krdver bygglov eller innebdr
iindring av ledning fiir vatten, avlopp eller viirme.
Bostadsrdttshavaren svarar for att erforderliga myndighetstillstind erhillits.

s14
Bostadsriittshavaren iir skyldig att ndr han anviinder liigenheten och andra delar av huset, folja
allt som krdvs for att bevara sundhet, ordning och skick inom huset. Han skall rdtta sig efter
de siirskilda regler som fiireningen meddelar i <iverensstdmmelse med ortens sed.
Bostadsrdttshavaren har ansvaret ftir att reglerna 6ven foljs av den som htir till hans hushill,
gdstar hononr, av annan som han har i ligenheten eller som diir utfor arbete for hans riikning.
F<iremil som enligt vad bostadsrdttshavaren vet dr, eller med skiil kan misstiinkas innehilla,

! 
ohyra frr inte tas in i ldgenheten.

s15
F<iretrddare for bostadsrdttsforeningen har ratt att fi komma in i liigenheten ndr det beh<jvs for
tillsyn eller ftir att utfora arbete som fiireningen svarar fiir. Skriftligt meddelande om detta

v skall liiggas i ligenhetens brevinkast eller anslis i trappuppgingen.
Bostadsrdttshavaren iir skyldig att tila sidana inskriinkningar i nyttjanderdtten som fi)ranleds
av nodviindiga itgiirder fiir att utrota ohyra i huset, dven om hans ldgenhet inte besvdras av
ohyra.
Om bostadsrdttshavaren inte ldmnar foreningen tilltriide till liigenheten, ndr fi)reningen har riitt
till det, kan fiireningen ansoka om handriickning.

s16
En bostadsrdttshavare f6r upplita hela sin ligenhet i andra hand endast om styrelsen ger sitt
samtycke.

s17
Bostadsriittshavaren ffir inte inrymma utomstiende personer i liigenheten, om det kan medfora
men fiir foreningen eller nigon annan medlem i foreningen.

s18
Bostadsrdttshavaren ffir inte anviinda liigenheten for nigot annat dndamil iin det avsedda.
F<ireningen ffir dock endast iberopa awikelse som dr av avsevdrd betydelse fi)r ftireningen

\- eller nigon annan medlem i foreningen.

s1e
Om bostadsrdttshavaren inte i riitt tid betalar insats eller upplitelseavgift som skall betalas
innan liigenheten frr tilltriidas och sker inte heller riittelse inom en minad fr6n uppmaningen
frr foreningen hdva upplitelseavtalet. Detta giiller inte om ldgenheten tilltrdtts med styrelsens
medgivande. Om avtalet hdvs har fiireningen riitt till skadestind.

s20
Nyttjanderiitten till en ldgenhet som innehas med bostadsrdtt och som tilltrdtts, dr med de
begriinsningar som fiiljer nedan ftirverkad och fiireningen kan siiga upp bostadsrdttshavaren
till avflyttning:



1) om bostadsrdttshavaren dr<ijer med att betala insats eller upplitelseavgift ut<iver tvi
veckor fr6n det att fiireningen efter ftrfallodagen bett honom att betala sin irsavgift
eller om bostadsrdttshavaren drojer med att betala irsavgift ut<iver en vecka fr6n
forfallodagen

2) om bostadsrdttshavaren utan behovligt samtycke eller tillstand uppliter ldgenheten i
andra hand

3) om ligenheten anvdnds i strid med 17 $ el. 18 $
4) om bostadsrdttshavaren eller den, som ldgenheten upplitits till i andra hand, genom

virdslcishet iir villande till att det finns ohyra i ldgenheten eller om
bostadsriittshavaren genom att inte utan oskdligt drojsmil underriittat styrelsen om att
det finns ohyra i ldgenheten bidrar till att ohyran sprids i huset

5) om ldgenheten pi annat sdtt vanvirdas eller ombostadsrdttshavaren eller den, som
ldgenheten upplitits till i andra hand, isidosdtter nigot av vad som skall iakttas enligt
13 g vid liigenheten anvdndande eller brister i den tillsyn som enliE samma paragraf

\- Sligger en bostadsrdttshavare
6) om bostadsriittshavaren inte liimnar tilltriide till liigenheten enliE 14 $ och han inte

kan visa giltig ursiikt fiir detta
7) om bostadsrdttshavaren inte fullgrir annan skyldighet och det miste anses vara av

\- synnerlig vikt for fiireningen att skyldigheten fullgors, samt
8) om ldgenheten helt eller till vdsentlig del anvdnds for ndringsverksamhet eller diirmed

likartad verksamhet, vilken utg<ir eller i vilken till en inte ovdsentlig del ingir
brottsligt forfarande eller for tillfiilliga sexuella forbindelser mot ersiittning.

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

s21
Uppsiigning som avses i 20 $ fiirsta stycket 2,3 eller 5,7 ffir ske endast om bostadsrdttshavaren
liter bli att efter tillsiigelse vidta rtittelse utan drojsmil. I fr6ga om en bostadsliigenhet ffir
uppsiigning p6 grund av forhillanden som avses i 20 $ ftista stycket 2 inte heller ske om
bostadsrdttshavaren efter tillsiigelse utan drojsmil ans<iker om tillstind till upplitelse och fbr
ansokan beviliad.

s22
Ar nyttjanderdtten forverkad pi grund av forhillanden som avses i 20 $ fiirsta stycket 13 eller
57 menriittelse sker innan fiireningen giort bruk av sin riitt till uppsiigning, kan
bostadsrdttshavaren inte ddrefter skiljas fr6n liigenheten pi den grunden.
Detsamma giiller om foreningen inte har sagt upp bostadsrdttshavaren till avflyttning inom tre

! minader frin den dag foreningen fick reda pi forhillanden som avses i 20 $ fiirsta stycket 4
eller 7 inte inom tv6 minader fr6n den dag di foreningen fick reda p6 forhillanden som avses
i 20 $ fiista stycket 2 sag| till bostadsrdttshavaren att vidta rdttelse.

s23
En bostadsrdttshavare kan skiljas fr6n liigenheten pi grund av fiirhillanden som avses i 20 $
ft)sta stycket 8, endas om foreningen har sagt upp bostadsriittshavaren till avflyttning inom 2
minader fr6n det att foreningen fick reda pi forhillandet. Om den brottsliga verksamheten har
angetts till6tal eller om forundersokning har inletts inom samma tid har ftireningen dock kvar
sin rdtt till uppsiigning. Riitten kvarstir tvi minader frin att domen i brottmilet har vunnit
laga kraft eller det riittsliga fiirfarandet har avslutats pi nigot annat siitt.



s24
Ar nyttjanderdtten enligt 20 $ forsta stycket 1 fiirverkad pi grund av drdjsmil med betalning
av irsavgift, och har fi)reningen med anledning av detta sagt upp bostadsrdttshavaren till
avflyttning, fir denne pi grund av dr<ijsmilet inte skiljas fr6n liigenheten om avgiften betalats
inom 3 veckor fr6n uppsiigningen. I viintan pi att bostadsrdttshavaren visar sig ha fullgjort vad
som fordras ftir att ffi tillbaka nyttjanderiitten, ffir beslut om avhysning inte meddelas ftirriin
efter fiorton vardagar frin den dag di bostadsrtittshavaren sades upp.

s25
Siigs bostadsrdttshavaren upp till avflyttning av nigon orsak som anges i 20 $ forsta stycket
I,46 eller 8 iir han skyldig att flytta genast, om inte annat fiiljer av 23 $. Siigs
bostadsrtittshavaren upp av nigon annan i 20 $ fosta stycket angiven orsak, ffir han bo kvar till
det minadsskifte som intrdffar ndrmast efter tre minader fr6n uppsiigningen, om inte rdtten
iliigger honom att flytta tidigare.

s26
Om foreningen sdger upp bostadsrdttshavaren till avflyttning, har ftireningen riitt till
skadestind.

s27
Har bostadsrdttshavaren blivit skild fr6n liigenheten till foljd av uppsiigning i fall som avses i
20 $, skall bostadsrdtten tvingsfiirsdljas enligt 8 kap. bostadsriittslagen si snart detta kan ske,
om inte foreningen, bostadsriittshavaren och de kiinda borgendrer vars rdtt berors av
forsiiljningen, kommer riverens om nigot annat. Fdrsiiljningen ftr dock ansti till dess att
brister som bostadsrdttshavaren svarar for blivit Stgiirdade.
Tvings fti rsiiljn ing ansci ks om o ch geno mfiirs av Krono fo gdemyndigheten.

Sfyrelse och revisorer

s28
Styrelsen bestir av minst tre och hogst sju ledamoter med minst en och hogst tre suppleanter.
Styrelseledam<iter och suppleanter vdljs av foreningsstdmman fiir hogst tvi 6r. Ledamot och
suppleant kan omvdljas. Till styrelseledamot och suppleant kan fiirutom medlem viiljas dven
make till medlem och ndrstiende som varaktiE sammanbor med medlemmen. Om ftireningen
har statligt bostadslin kan en ledamot och en suppleant utses i enlighet med villkor fiir linets
beviljande.

s2e
Styrelsen beslutar sjiilva vem som skall vara ordfiirande, sekreterare och kassrir. Styrelsen kan
fatta beslut (iir beslutsfor) niir antalet ndrvarande ledam<iter vid sammantriidet riverstiger
hiilften av samtliga styrelseledamdter. Som styrelsens beslut giiller den mening ftir vilken mer
iin hiilften av de ndrvarande r<istat, eller vid olika r<istetal, den mening som bitrrids av
ordfiiranden. Ar endast en mer iin hiilften av styrelsens medlemmar ndrvarande, miste alla
vara eniga om besluten fiir att de skall galla.
F<irenineens firma tecknas fiirutom av stwelsen av den eller dem som stwelsen utser.



s30
Foreningens rdkenskapsir omfattartiden 0101 1231. F<ire april minads utging varje 6r skall
styrelsen till revisorerna avldmna fiirvaltningsberdttelse, resultat och balansriik ti.rg.

s31
Styrelsen eller firmatecknare fir inte utan foreningsstimmans bemyndigande avhiinda
fiireningen dess fasta egendom eller tomtriitt och inte heller riva eller fi)reta mer omfattande
till eller ombyggnadsitgiirder av sidan egendom.

s32
Revisorerna skall vara minst en och htigst tre samt minst en och hogst tre suppleanter.
Revisorer och revisorssuppleanter viiljs pi foreningsstimman ftir tiden fr6n ordinarie
foreningsstdmma fram till ndsta ordinarie ftireningsstdmma. Om foreningen har statligt

.v bostadsl&n kan en ordinarie revisor och en suppleant utses i enlighet med villkor fiir linets
beviljande.

s33
Revisorerna skall bedriva sitt arbete si att revision dr avslutad och revisionsberdttelsen

\v

avgiven senast 30 maj. Styrelsen skall avge skriftlig fiirklaring till ordinarie fireningsstdmma
<iver av revisorema eventuellt gjorda anmdrkningar. Styrelsens redovisningshandlingar,
revisionsberiittelsen och styrelsens forklaring <iver av revisorerna gjorda anmiirkningar skall
hillas tillgtingliga for medlemmarna, minst en vecka fore den fiireningsstdmma pi vilken
drendet skall forekomma till behandling.

FiSreningsstemma
O rd i n a rie fi5 re n i n gsstdm m a

s34
Ordinarie foreningsstdmma skall hillas irligen fore juni minads utging. Fcir att visst iirende
som medlem dnskar fi behandlat pi ftireningsstdmma skall kunna anges i kallelsen till denna,
skall iirendet skriftligen anmdlas till styrelsen senast fore april minads utging eller den senare
tidpunkt som styrelsen kan komma att bestiimma.

Extra fti re n i n g sstem m a

s35
Extra foreningsstdmma skall hillas niir styrelsen eller en revisor finner skiil till det, eller ndr
minst llI0 av samtliga rostberdttigande skriftligen begiir det hos styrelsen med angivande av
iirende som <inskas behandlat pi stiimman. Kallelse skall utfiirdas inom fiorton dagar fr6n den
dag di sidan begiiran kom in till styrelsen.

Dagordning pit ordinarie fi5reningsstdmma

s36
1) Stdmmans <ippnande.
2) Godkiinnande av dagordningen.



3) Val av stdmmoordfiirande.
4) Anmdlan av stdmmoordfiirandens val av protokollforare.
5) Val av tvi justeringsmiin tillika r<istrdknare.
6) Friga om stdmman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
l) Faststdllande av rdstldngd.
8) Friredragning av styrelsens irsredovisning.
9) Friredragning av revisorernas berdttelse.
10) Beslut om faststdllande av resultat- och balansriikning.
1 1 ) Beslut om resultatdisposition.
| 2) F r Frya om ansvars fr ihet for styrelseledam<jter.
13) Friga om arvoden 6t styrelseledam<iter och revisorer fi)r niistkommande

verksamhetsir.
14)Val av styrelseledamoter och suppleanter.
15) Val av revisorer och revisorsuppleant.

! 16) Val av valberedning.
17) Genomging av styrelsens faststiillda budget.
18)Av styrelsen till stdmman hdnskjutna frigor samt ftireningsmedlem anmdlt drende

enligt 34 $.
v 19) dvriga frigor.

20) Stiimmans avslutande.
Pi extra fi)reningsstdmma skall drenden utover punkt 20 ovan endast fi)rekomma de iirenden
for vilka stdmman blivit utlyst och vilka angetts i kallelsen till stdmman.

Kallelse

s37
Kallelse till foreningsstdmman skall innehilla uppgift om vilka drenden som skall behandlas
pi stdmman. Aven drenden som anmdlts av styrelsen eller foreningsmedlem enligt 34$ skall
anges i kallelsen. Denna skall utfiirdas genom personlig kallelse till samtliga medlemmar
genom utdelning eller genom postbefordran senast tvi veckor fiire ordinarie och en vecka fiire
extra fiireningsstdmma, dock tidigast fyra veckor ftire stdmman. Andra meddelanden till
medlemmarna anslis pi liimplig plats inom foreningens fastighet eller genom utdelning eller
postbefordran av brev.

RiSstning pe stdmman

s38
Vid fiireningsstdmman har varje medlem en r<ist. Om flera medlemmar innehar bostadsrdtt
gemensamt, har de dock tillsammans endast en rost.
Medlem fir utova sin r<istriitt genom ombud. Ornbudet skall forete en skriftlig, dagtecknad
fullmakt, ej iildre dn ett ir. Endast annan medlem, make eller niirstiende, som varaktigt
sammanbor med medlemmen ffir vara ombud. Ingen fir sisom ombud foretriida mer dn en
medlem.
Rostberiittigas dr endast den medlem som fullgjort sina Staganden mot foreningen enligt dess
stadgar eller enligt lag.



Stdmmoprotokoll

s3e
Det justerade protokollet frin foreningsstdmman skall hillas tillgiingligt fiir medlemmarna
senast tre veckor efter stdmman.

FiSreningens fonder

s40
Inom foreningen skall bildas foljande fonder

o Fond for yttre underhill
. Dispositionsfond

Till fond fir yttre underhill skall irligen avsdttas ett belopp motsvarande minst 0,3 o/o av
fastighetens taxeringsvdrde. Det dverskott som kan uppsti pi ftireningens verksamhet skall
avsdttas till dispositionsfond eller fordelas mellan medlemmarna enligt $ 41.

v Vinst

s41
Om foreningsstiimman beslutar att uppkommen vinst skall ftirdelas mellan medlemmarna
skall detta ske i fiirhillande till liieenheternas insatser.

U ppliSsni ng och li lrvidation

s42
Om fiireningen uppkises skall behillna tillgingar tillfalla medlemmarna i ftirhillande till
ldgenheternas insatser.

Ovrigt
For frigor som inte reglerats i dessa stadgar giiller bostadsrdttslagen, lagen om ekonomiska
ftireningar samt <ivrig lagstiftning.
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