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STADGAR FOR

B O STAD SN,'�TT SF ORENIN GEN

BRF NATTVARDSBARNEN

FTRMA, Ar'rnAMAr ocn sArn

1 $
Foreningens firma iir Bostadsriittsforeningen Natfvardsbarnen'

Foreningenharti l i i indamAlattfri imjamediemmamasekononriskaintressengenomatti
foreningens hus upplflta bos*ider a, ;;;ir;;a til1 nynjande utp tidsbegrzinsning'

Medlems rhtr i foreningen pi.gryt J';l;;tp*te*e tcattas bostad'sriitt' Medlem som

ion.ttut bostadsritt kallas bostadsrzittshavare'

Styrelsen har sitt s2ite i Stockholm'

MEDLEMSKAP OCH 6\IERLATELSE AV BOSTADSN:ITT

2 $ ,1--. x-.^*nr flr denne utova bostadsr?itten och

1;;*:r;;ru;Tff 
'J;,'lf';tr'ffi."11#,'HlT:fl 

!*iio,",'iogenForvzirvarenskarl
ansoka om meoremskap i foreningen ;#"!d]:*:"zimmer' 

Stvrelsen ?ir skvldig att

snarast, normalt dock lnom tre veckor fran det utt *'ottuo o* *tblt*skap kom in till

foreningen, pr6va #;;; *"qf.ryt"i;;;;"t1ag for provningen har foreningen riitt

att ta en kreditupplffi ;;;tt"dt sokanden'

3 $ _ A,.io1r nprqon som overtar bostadsr2itt i foreningens

il|.IBH-33; :f ;H,fi:,tr [Tl#rf,'HI "'1, *: ":F;; *.ar"*,t ap .i rorenins en om
foreningen ,kalig;il, godta forvariaren som bostad*iamhuu*t' om det kan antas att

forviirvaren for egen del inte p"r**"nt skall bosl*a sig i bos]1{srattslzigenheten har

roreningen".*?1-"-:jT::Ylr:JJJ;#}fl j*ff"ffi !X"*t;:T,,3il:"Ji:
uf,.r:[:l;:"#r_HilJ,T#,1i{il;^*""-samborssemensammahemskant'liimpas'
Medlemskap fir inte v[gras nL.err""a ̂ " ;;;,;;dfttginationalitet eller erriski urspnmg'

t.|iii"",-o".ttyg'1" eller sexuell liiggning' 

ill inte antas till

Enoverlf ltelsehrogilt igomdenSomenbostadsriittoverlf lt i tseilerovergat|t:

i _

medlem i foreningen'
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2 (e)

INSATS OCH AVGIFTER M M

f"l.rr, arsavgift och i forelcommande fal1 upprarelseavgift faststliijs av styrelsen'

Foreningens kostnader finansieras ^ 
gen.m att bostadsrzittshavarna betalar arsavgift ti11

foreningen. Arruugiirl^ iorJrr^, pa !"ri"Jrrzitrslrigenhet"pu i forhflna'de rill lzigenheternas

andelstal. Beslut om iindring av ffi;""f# *dt1"u1'beriikning skall fatlas aY

fdreningsstamma'

Uppli,telseavgrft, overlflteiseavgift och pantsiittningsavgift f6:r tas ut efter beslut av styrelsen.

.verl'teiseavglnen far uppgi till hogstiJ .z o.rr"p*tiattningsavgiften till ligu 
7 oA av det

nrisbasbelopp som giiller vid.tidpun*tenlfor ansokan o* *"il.rnikap resperlive tidpunlcten

ior undenattelse om pantsiittrung'

.verlfltelseavgift betalas av forviiwaren och pantszittningsavgift betalas av pantsiitlaren'

Avgiftema skall betalas pi det sblt styrelsen bestzimmer. om i.nte avgifterna betalas i riitt tid

utgar drojsmf,isrlinta enligl rlintelagen #-6." obetalda *gitto mn rortattodagen ti1l dess

tuil betarning sker samt paminn.lr.".lgrft ;;;iot"ta"iigen om ersiittning for inkasso-

kostnader m m'

BoSTA}SruirrsgavARENSn,.rrrrcrrnTERoCHSKI.LDIGI{ETER

s $
Bostadsrit|shavaren ska1l p& .F:."- 

!-.I",tnad 
h[11a liigenheten i gott skick. Detta g?iller Ziven

matk,foniLd,gaffigeelleramathgenhetskomplement'somingariupplfltelsen

Bostadsrzittshavarensva]arsilundaforunderhlilochreparationelavblandannat

- ledn ingar fo rav lopp.v2 i rm; ,q3 , , .1ochyat ten- t i l l dede lardessabef inners ig inne i

. **$*fu#'.r*:a' 
"ilxfi**"l,:"-"ffffJ.;%tr#usive nvcklar;

bostadsrzittshavare svarar n"* iJ'"^ri *it"i"g 
-io*to* 

mfllning av ytterdorrens

ytlersida 
r^ ;-han,4ooar S?lTrt vtbel2iggning pi rummens alla vdgqat' golv och tak

- 
-icke 

b?irande innerv2iggar sam

jzimte ,roaoiigeuoa" ru"n*ai'#"r;"fi;r'rtrr 
utianbringa yrbelziggningen pi etr

lackmannamissi$ s 2itt;

- lister, foder och stuckaturer

- innerdorrar, siikerhetsgritdT- ^r.,r- .o,.1iarnr-"'r svarar bostadsriitlshavaren endast for

eiradiatorer; ifre4a om vatenfyllda radiatorer sr

mAlning
.elektriskgolwlirme:-Somlostadsriittshavarenforsettliigenhetenmed
- eldstiider, do"k ej tillhorande rokgAngar

- varmvatLenberedare -

: :#r*?,:lu;';|1'lffiH*?'u,"u, 
elledningar i riigenheten, brvrare, eluttag och rasta

armaturer
- brandvarnare
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- f6nster- och donglas och till f'onster och dorr horande besiag och handtag samt all

malning forutoln1liuiindig ,rramng, *ottt'u'udt gliller fOr baikong- eiler aitandorr

I badrum, duschrum elier annat vitrum samt i 
.!VC 

svarar bostadsriittslravaren diirutover bland

annat iiven for

- till vZigg eller golv horande fulcisolerande slciht

- inredning, belYsningsafinatwer
- vitvaror, sanitetsPorslin
- goivbrunn inldusive kliimring
- rensning av golvbrurn
-tvzittmaskininlclusiveledningarochanslutningskopplingarpivattenledning
- kranarochavstiingningsventiler
- ventilationsfliikt
- eleictriskhanddulcstork

I kok elrer motsvarande utqrynme svarar bostad.srii*shavaren for all inredning och utrustning

sisom bland annat

- vitvaror
- kolrsflZikt, ventilationsdon I 1 -1,-:-
- disk- och tvittmaslcin inklusive ledningar och ansiutningslcopplingar pi vatienledning

- kranarochavstlingningsventiler

Bostadsriittshavaren svarar inte for reparationer ar1 ledningar for avlopp' vhrme' 83s'

elelctricitet och vatten, om forening.nha, forsett l?igenheten med ledningama och dessa tjiinar

fler iin en l2igenhet' ll'u*u giiller for ventilationskanaler'

For reparationer pfl grund *. br.T*- elier vattenledningsskada svarar bostadsr?ittshavaren

endast i begriinsad;-?;o"i"g i enlighet med best?immelserna i bostadsr[ttslagen'

Bostadsr[tlshavaren ir skyldig att till foreningen anmiila fel och brister i sfldan

}Zigenhelsutrustningsomforeningensvaralforeniigtforeg8Lendestycke

om ilgenheten iir utrustad med balkong, alta.n eller uteplats SvaIaI bostadsriittshavaren endast

for renhflllning och snoskottning. .6- 
l2igenheten ih utrustad med takterass skall

bostadsrittshavaren iiven se till att avrinnilg foi dagvatten inte hindras'

Hcir ti1l lZigenheten foffAd, g^ra*e-.eile1 annat liigenhetskompiement skali bostadsrZittshavaren

iaktta ordning, ,o,,alt't otl-gottiLick i frAga om sAdant utrymme'

3l o"u"usrzittshavaren forsummar -sitt 
ansvar for liigenhetens skick i s'dan utstriickning att

annans siikerhet dventyras eller att a'�i-r'o"'"sk for-omfattande skador pi annans egendom

har foreningen, efter r[ttelseanm*t, l# att avhjiilpa bristen pfl bostadsriitlshavarens

bekostnad.

/ s
Bostadsr2ittshavaren svarar for sAdana fltgZirder i

i*.itu.o*, av bostadsrdfrett, sflsom reparationer'

liigenheten
underhfrLli

som har vidtagits av tidigare

och instaLlationer som denne

,,+f;i#
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8 $
Foreningsst2imma ican i

reparation och bYte av

medlemmen svarar for'

Sjuuarraoshavaren fdrr foreta foriindringar i iii.genheten. viisentlig foriindring far doclc foretas

endast efter tillstand av styrelsen och under foiutsattning att foriindrlngen inte iir till pataglig

skada elrer oragenhet ior foreningen. Foriindringar sriall alltid utforas pi ett facicmarrnam.issigt

s[tt.

Atgu1,d som krdver bygglov eller bygganmeilan, t ex iindring i biirande konstrulction' iindring

av befintliga ledningar for bland annat avlopp, vfume, gas e11er vatten utgor alltid viisentlig

foiiindring.

l1ru,.u*uoshavaren rir srcyldig att nijr han anvzinder lzigenheten och andr.a delar av fastigheten

ialcfta allt som fordras for att bevara ,u"an-t, ordning och gott skiclc inom fastigheten och

riitta sig efter de ,atriaia^ regler som foreni"gt" -tddelar i overensstZimmelse med ortens

sed. Bostadsriittshavaren skalf hilla noggrann iitltyn over att detta ocksi iakttas av den som

hor ti1l hans hushill eller giistar honorn"eller av nigon annan som han in'ymt i liigenheten

eller som diir utfor arbete for hans riikning'

Foremfll som enrig vad bostadsriittshavaren vet d.r el1er med srciil kan misstiinkas vara behiiftat

med ohyra far inte foras in i 1?igenheten'

1 1  $
Foretr'idare for foreningen har riitt att fi komma in i rlgenheten nzir det behovs for tinsyn eller

for att utflora arbete Jom forenirrg.o ,u*u' for elier har rbtt att utfora eniigt 6 $' Nar

bostadsritten skal1 tvangsforsiiljas iir bostadsriittshavaren skyldig atr'L?ia visa liigenheten pd'

lzimplig tid.

om bostadsrii*shavaren inte lrimnar foreningen tilltrlde tilr liigenheten, ndr foreningen har riitt

tif a"t, kan styreisen ansoka om handrZickning'

sambandmedgemensamunderhAilsAtg2irdifastiglretenbesiutaom
inredning och utrustning avseende de delar av liigenheten som

4 (e)

hand til1 affran for sj2ilvst?indigt

om samfYcke till uPP16,te1sen' I

tid den ska1l PAgA samt til1 vem

\-

\_

\*

1 2 $
En bostadsrdttshavare far upplflta sin liigenhet i andra

brukande om styrelsen ger sitt samtycke'

Bostadsriittshavare skall skriftligen hos styrelsen ansoka

ansokan skali anges skiilet tili upplAtelsen' under vilken

lZigenheten ska1l uPPlltas'

Bostadsriittshavare far inte inrymma utomstaende personel i liigenheten' om det kan medfora

men fdr foreningen eller annan medlem'

lt $"u-rroshavaren far inte anviinda liigenheten for nigot annatiindamf,l zin det avsedda'

a ffig,$Sqzoaz



1 4  $  - s  L ^ - + ^ r . r i i *  I ' a n  i  e n l i o h e t  r n e r l

Nlttjanderzitten till en lZigenhet ,oP innehas med bostadsriitt kan i el'-"E'."' alleu

b o stadsrattslag ens b estiimmels er forverkas bland annat om

- bostadsriittsiravaren drojer med att betala Arsavgift

- l2igenheten utan samtycke upplits i andra hand

-bostadsr i t tshavareninrymmerutomstAendepersoner t i l lnrenfor foreningel lerannan
medlem

- leigenireten anvzinds for annat ZindamAl 2in det avsedda

- bostadsr.ittshavaren eller den, som lligenheten upplAtits tili i andra hand, genom

vflrdsloshet iir vallande til1 att det finns oitytu i liigenheten eller om bostadsrdttshavaren'

genom att inte utan oslciiligt drojsmAl undenatta styrelsen om att det finns ohyra i

iagenheten, bidrartill att ohyran sprids i fastigheten

_ bostadsriittshavaren inte iakttar sundhet, ordning och gott skick_inom fastigheten eller

riittarsigefterdesiirskildaordningsreglersomforeningenmeddelar.
- bostadsriittshavaren inte liimnar tilttt"aa. fiil lagenheten och han inte kan visa giltig

ursiilct for defla
- bostadsrzittshavaren inte ful1gor annan skyidighet och det mflste anses vara av synnerlig

vikt fcjr foreningen att skyldigheten fullgor

_ liigenh"ten irJieller tili viisentlig dei anviinds.for.niiringsverksamhet e1ler diirmed

iikartad verrcsamhet, vilken utgor iler i vilken till en inte ovaisentiig de1 ingir brottsligt

forfarande eller for tilif?illiga sexueila forbindelser mot ers?ittning

Nyttjanderiitten iir inte frirverkad om det som ligger bostadsriittshavaren tiil last dr av ringa

betydelse.

15 | i  fr-^-:
Bostadsriittslagen innehatler bestiimmelser om att foreningen i vissa fall skall arimoda

bostadsrzittshavaren att vidta rzi*else innan foreningen har riitt att siiga upp bostadsriitten. Sker

rzittelse kan bostadsriittshavaren inte skiljas fran liigenheten'

1 6 $
om foreningen siiger upp bostadsriittshavaren ti1l avflyftning har foreningen rhtt till ersiittning

for slcada.

il.r$ O".r^dsriittshavaren blivit skild frfln liigenheten dll frljd av uppsiigning skall

bostadsriitten tvingsforrAjur. ForsAljningen far dock ansta till dess att sAdana brister som

bostadsriittshavaren svarar for blivit htgatdade'

STYRELSEN

Till st1'relseledamot och
el1er sambo till medlem
bosatt i fdreningens hus.

suppleant kan forutom medlem
ru*t olittteende som varalligt

5 (e)

v[ljas ziven make, registrerad partner

sammanbor med medlemlnen och iir

18 $ 
u ledamoter med hogst tre suppleanter'

Styielsen bestir av minst tre och hogst sj

Stvrelseledamoter och suppleanter viiijs av foreningsstdmman for hogst WFtFr'

a ffig,*3qzooz



Styre lsenutser inomsigordforandeocl randrafunld ion i i rer .Foreningensf i rmatecknas-
forutom av styrelsen - ui t astyrelseledamoter i forening.

l e $
Vid styrelsens sammantrZiden skal1 protokoll foras, som justeras av ordforanden och den

ytterligare ledamot som styrelsen utser. Protokollen skall forvaras pfl ett betryggande szitt och

foras i numrnerfoljd'

2 0 $
styrelsen iir beslutftjr niir antalet niirvarande ledamoter vid sammantriidet cjverstiger h2ilften av

samtliga ledamoter. Som styrelsens beslut giiller den mening ftjr vilken mer zin hiilften av de

n?irvarande rcjstat e11er vid iilca rostetal den mening som ordforanden bitrader' For giitigt

\- 
il.rf"t *f"rdras enhiillighet niir for besiutsforhet minsta antalet ledarnoter dr niirvarande'

6 (e)

fore ordinarie
i enlighet med

21 $
Styielsen e1ler firmatecknare far inte utan
foreningen dess fasta egendom eller tomtriitt

eiler ombyggnadsfltg2irder av sidan egendom'

225
Styrelsen slcall i enlighet med . bostadsriittslagens bestzimmelser fora medlems- och

liigenhetsfofieckning. Styrelsen har riitt att behandla i forteckningama ingflende

p.lr.ontppgifter pA seitt som avses i personuppgiftslagen'

Bostadsrzittshavare har r2itt att p[ begiiran ftt atfuag ur liigenhetsforteckningen avseende sin

b o stadsrZittslZigenhet.

NAT<NNSKAPER O CH REVISION

2 3 $
Foreningens riikenskapsAr omfattll kalenderflr' Senast en mflnad

foreningsstZimma skali styrelsen till revisorerna avlzimna handlingar

arsredovisningslagens allmlinna bestiimmelser om arsredovisningens delar'

2 4 $
Frireningsstzimma skail viilja minst e1 och hogst tvi revi'sorer med hogst tvi suppleanter'

Revisorer o16 ,.uir*rrofit"*r., viiljs for tiden fran ordinarie foreningsst2imma fram till

niista ordinarie foreningrria*-u. Av revisorerna - vilka inte behover vara medlemmar i

ior.tti"g.o - skall minst en vara aulctoriserad eller godkiind'

25$$  i  , . , ,  - u - - ^1
Revisorema ska1l avge revisionsberaittelse till styrelsen senast tva veckor fore

fdreningsstiimman'

2 6 $
Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberiittelsen och styrelsens forklaring over av

revisorerna gjorda uoiiirtnlngi ska11 hflllas tillgzingliga for medlemmarna minst en vecka

fore foreningsstbmman

foreningsstiimmans bemyndigande avhiinda

och inte ireller riva eller.foreta vdsentliga till-

o ffigffi,4* zooa



FORENINGSSTIiI\{MA

z7s
Ordinarie foreningsstiimma
mAnads utgAng.

s1call h6.11as Ariigen tidigast den 1 mars och senast fore juni

7 (e)

rost. Om flera rnedlefiImar innehar bostadsr?itt

en rost. Rostriitt har endast den medlem som

dessa stadgar eiler enligt lag.

2 8 $
Medlem som onskar anmiila drenden till stiimma skall anmZila detta senast den 1 februari elier

inom den senare tidpunlct styrelsen bestzimmer'

2 e $
Extra foreningsstiimma sha1l hallas nzir styrelsen eller revisor finner ska1ti11 det eller n?ir minst

Il10 av samtliga t,irtUrtattigade sl(Irftligln begar det hos styrelsen med angivande av drende

som onskas behandiat PA stiimman'

3 0 $
PA ordinarie foreningsstiimma skal1 forelcomma:

1. Oppnande
2. Godkii:rnande av dagordningen
3. Va1 av stiimmoordforande
4. Anmilan av stiimmoordforandens va1 av protokollforare

5. Val av fvA justeringsmZin tillika rristriilcnare

6. Frflga om stiimman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

7 . Fastst?illande av rostliingd
8. Foredragning av styrelsens Arsredovisning
g. Foredragning av revisorns ber?ittelse

10, Beslut om faststallande av resultat- och balansriikning

i 1. Beslut om resultatdisposition
12. Friga om arrsva.rsfrihet for styrelseledamoten:'a

13. Beslut om arvoden it styrelseledamoter och revisorer for nZistkommande verksamhetsar

14. Val av styrelseledamoter och suppleanter

15. YaI av tevisorer och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
I7. Av styrelsen till stAilman hiinskjutna fragor samt av foreningsmedlem anmiilt Zirende

18. Avslutande

31 $
Karlelse tn foreningsstiimma skall innehilia uppgift om vilka rirenden som skall behandlas pi

stiirnman. Kallelse skall ufftirdas personli$ dli iamtiiga medlemmar genom utdelning el1er

;;norn postbefordran senast tva ur.kot fore ordinarie och en vecka fore extra

iOt.oittgsstdmma, dock tidigast fyra veckor fore stiimman'

3 2 $
Vid foreningsstiimma har varje mediem en

gernensamt har de dock tillsammans endast

irttgjott sina Ataganden mot foreningen enligt

@ ffir,.*3t- zooz



8 (e)

(-

J J O

Medlem fAr utova sin rcjstriitt genom ombud. Endast arulan mediem, make, registrerad parlner,

sambo eller niirstAende som varaktigt sammanbor med medlemmen fAr vara ombud. Ombudet

flr inte foretriida mer iin en medlem.

Ornbudet skall forete en skriftlig, dagtecknad fullmalC. Fullmakten g?iiler hogst eft Ar frAn

utfZirdandet. Fullmahten skall uppvisas i original.

Medlem fAr pA foreningsstiimma medfora hogst ett bitriide. Endast medlemmens make,

registrerad partner, sambo, annan niirstflende eller annan medlem fhr vara bitrade.

AvhAlis frlreningsstZimrna fore det att foreningen forviirvat och tilltratt fastighet kan 2iven

niirstAende som inte sammanbor med medlemmen vara ombud. Ombudet fAr vid s6'dan

foreningsstdmma foretriida ett obegrZinsat antal medlemmar.

Som n2irstAende till medlemmen enligt foregALende stycke anses ?iven den som Zir syskon eller

sliikting i riitt upp- eller nedstigande led tili medlemmen eller ?ir besvigrad med honom eller

henne i riitt upp- e11er nedstigande led el1er si att den ene eir gift med den andres syskon.

3 4 $
Fciriningsst?immans beslut utgors av den mening som fAtt mer ?in hiilften av de avgivna
rostema eller vid lika rristetai den mening som ordforanden bitrader. Vid val anses den vald

som har ffitt flest roster. Vid lika rostetal avgors valet genom lottning om inte annat besiutas

av st[mman innan valet forriittas.

For vissa beslut erfordras srirskild majoritet enligt bestiimmelser i bostadsriittslagen.

3 s $
Vid ordinarie foreningsstiimma utses valberedning for tiden intill dess n?ista ordinarie

foreningsstiimma hflilits.

3 6 $
protokoll fran foreningssttimman skall hil1as tillgzingligt for medlemmarna senast tre veckor

efter stZimman.

MEDDELANDEN TILL MEDLEMMARNA

3 7 $
Meddelanden deiges genom anslag i foreningens fastighet eller genom utdelning.

FONDER

3 8 $
Inom foreningen skall bildas fond for yftre underhill.

Tiil fonden skall Arligen avsZittas ett belopp motsvarande rninst 0,3 %o av fastighetens

taxeringsviirde.

Om foreningen har upprlttat underhflllspian skall avsiittning til1 fonden goras enligt planen.

! ' . , '
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t

I

VINST

3 e $
Om foreningsstiimman
meilan medlemmama
riikenshaps[ret.

beslutar att uppkommen inst skall
i forhAllande till l

UPPLOSNING, LIKVIDATION M M

4 0 $
Orn foreningen upploses skall behillna
lagenheternas insatser.

f.-
OVRIGT

delas ut skall vinsten fordelas
irsaveifter for det senaste

tillfalla medlemrnarna i forhflliande till

gail bosiadsriittslagen,lagen om ekonomislca
\..,"

! r

41 $
Fdr frigor som inte regleras i dessa stadgar
foreningar samt tivrig lagstiftring.

v,i

Ovanst6:ende stadgar har antagits vid ............'. foredingsst2imma den .'...'.....'

sBc/2003-03-31
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