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63993/08 

Stadgar 

Antagna pa foreningens arsniote den 24 april 2007
 
och extra foreningsstamma 11 juni 2007
 

fOr Bostadsfdreningen SOLID upa
 

Firma och andamal 

§ 1 

FOreningens firma ar nBostadsilireningen Solid utan personlig ansvarighetn. 

FOreningen bar till andamil an framja medlemmamas ekonomiska intressen genom an i 
ilireningens hus uppillta bost~der och andra Higenheter at medlemmarna utan begrlinsning i 
tiden. Medlems ran i fOreningen av scldan upplcltelse kallas nedan andelsran. Medlem sam 
innehar andelsratt kallas nedan andelsranshavare. 

Medlemskap 

§2 

lntrade i foreningen kan beviljas person sam erh!ller andelsratt genom upph\telse av ilire

ningen eUer som overtar andelsratt i foreningens hus. Juridisk person kan ej erhiUa med

lemskap genom farvarv av andelsratt till bostadslagenhet. Andelsratten upplltes genom
 
skriftligt avtal. Sival overlltare som ilirvarvare skall underteckna avtalet..
 

§3 

Frigan am antagande av medlem avgors av styrelsen. Om overgAng av andelsratt stadgas i 
§§ S - 9 nedan. 

Avgifter 

§4 

Grundavgift, Arsavgift och i vissa faU avgift flir underMli av balkonger faststalles av 
styrelsen. Andring av grundavgift skall dock alltid beslutas av fbreningsstamman. 
Arsavgiften slvin avser ilireningens kostnader ilir annat lin underhill av balkonger. avvags 
si an den i farhallande tilliagenhetens grundavgift kommer an motsvara vad sam beloper 
pl\ Uigenheten av foreningens kostnader samt avsanning till fQnder. 

Arsavgifterna. savitt avser foreningens kostnader fOr underhill av balkonger, fordelas lika 
pa de lagenheter sam har balkong. 

Upplatelseavgift och arsavgift, savin avser foreningens kostnader for underhall av
 
balkonger, far tas ut efter beslut av styrelsen.
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I Arsavgiften ingaende ersattning fOr vlinne oeh vannvatten, elstrom; renhAllning eHer vatten
 
kan i fraga om lokal beraknas efter fOrbrukning.
 

Avgifter skall betalas pA det satt som styrelsen beslutar. 

Om llrsavgift eller andra avgifter ej betalas i tid utgllr dr15jsmAlsriinta enligt riintelagen pA 
den obetalda avgiften friln forfaHodagen till dess full betalning sker. 

Ftireningsstamman far besluta om el<tra avgift rur de andelsrattshavare som inte fuJlgor 
ataganden vilka beslutats pi foreningssHimman. 

Vid fOrsaljning av andelsran som tillhor fdreningen ska upplAtelseavgift kunna unagas om 
...$tYlelsen s~ beslutar. 

Vid overlatelse av andel tar fOreningen ut en overldtelseavgift. Storleken pa avgiften besUims 
av stamman. Det ar saljaren av andel som ska betala avgiften. 
Vid pantsattning av andel tar fOreningen ut en avgift av medlemmen. Storleken pa avgiften 
besUims av sHimman. 

Overgilng av andelsratt 

§5 

Andelsrattshavare som overlatit sin andelsditt skall till foreningen inUlrnna skriftJig anm!lan 
harom med angivande av overlatelsedag, kOpeskilling samt till vern overlatelsen sken. 

§6 

Har andelsratt overgatt till ny innehavare, far denne utova andelsratten endast om han lir 
eller antas till medlem i fOreningen. 

Utan hinder av fdrsta stycket tar dodsbo efter avliden andelsranshavare utova andelsr!tten. 
Sedan tre ar llirflutit frAn dMsfaUet, fAr llireningen dock anmana dodsboet att inom sel< 
mAnader visa att andelsranen ingan i bodelning eller arvsskifte i anledning av andelsratts
havarens dod eller an nagon, som inte far vligras intr!ide i fOreningen, ffirvtirvat andelsr!itten 
och sokt rnedlemskap. Iakttages inte tid som angivits i anmaningen, tar ffireningen salja 
andelsratten pi offentlig auktion for dodsboets riikning. 

§7 

Den till vilken andelsratt overgAtt tar inte vagras intr!cle-i foreningen om fiSreningen skli
ligen kan nojas med honorn som andelsrlittshavare. 

Har andelsran overgatt till andelsra.ttshavarens make far intrade i foreningen inte vagras 
maken. Vad som sagts nu ager motsvarande tilUimpning om,andelsratt till bostadslligenhet 
overgitt till andelsrattshavaren narstaende som varaktigt sammanbodde med honom. 

§ 8 

Har den till vilken andelsratt Qvergan genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eHer 
liknande fOrvarv inte antagits till medlem, tar rureningen anmana innehavaren att inom sel< 
mAnader visa att migon, som inte far vagras intrade i fOreningen, ilirvarvat andelsrlitten oeh 



3 
sökt medlemskap. Iakttages inte tid som angetts i anmaningen, får föreningen sälja andels
rätten på offentlig auktion för innehavarens räkning. 

§9 

Har den till vilken andelsrätt överlåtits inte antagits till medlem, är överlåtelsen ogiltig. 

Första stycket gäller ej vid exekutiv försäljning eller offentlig auktion enligt §§ 6, 8,23. Har 
i sådant fall förvärvaren inte antagits till medlem, skall föreningen lösa andelsrätten mot 
skälig ersättning. 

Avsägelse av andelsrätt 

§ 10 

Andelsrättshavare kan sedan två år förflutit från det andelsrätten uppläts avsäga sig andels
rätten och därigenom bli fri från sina förpliktelser som andelsrättshavare. 

Andelsrättshavarens rättigheter och skyldigheter 

§11 

Andelsrättshavaren skall på egen bekostnad till det inre hålla lägenheten med tillhörande 
övriga utrymmen i gott skick. Till lägenhetens inre räknas: 

•	 Väggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande skikt. 

•	 Inredning och utrustning såsom ledningar och övriga installationer för vatten, avlopp, 
värme, gas, ventilation och el till de delar dessa finns inne i lägenheten och inte i 
stamledningar. I fråga om vattenfyllda radiatorer och stamledningar svarar andelsrätts
havaren endast för målning. I fråga om stamledning för el svarar andelsrättshavaren 
från och med lägenhetens undercentral (proppskåp). 

•	 Eldstäder, rökgångar, inner- och ytterdörrar samt glas och målning av inner- och ytter
fönster. Andelsrättshavaren svarar dock inte för kann och fönsterbåge samt målning 
av yttersidorna av ytterdörrar och ytterfönster. 

*	 Andelsrättshavaren svarar för åtgärder i lägenheten som vidtagits av tidigare andels
rättshavare såsom reparationer, underhåll, installationer m m. 

Andelsrättshavaren svarar för reparation på grund av brand- eller vattenledningsskada 
endast om skadan uppkommit genom hans vållande eller genom vårdslöshet eller försum
melse av någon som tillhör hans hushåll eller gästar honom eller av annan som han inrymt i 
lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning. I fråga om brandskada som andels
rättshavaren själv inte vållat gäller vad nu sagts dock endast om andelsrättshavaren brustit i 
den omsorg och tillsyn som han bort iaktta. 

Tredje stycket första punkten äger motsvarande tillämpning om ohyra förekommer i 
lägenheten. 
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Andelsrättshavaren ansvarar för renhållning och snöskottning av till lägenheten hörande 
balkong, terrass eller uteplats. 

§ 12 

Andelsrättshavaren får inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan tillstånd av 
styrelsen. En förändring tar aldrig innebära bestående olägenhet för föreningen eller annan 
medlem. Underhålls- och reparationsåtgärder skall utföras på ett fackmannamässigt sätt. 
Som väsentlig förändring räknas bland annat alltid förändringar som kräver bygglov eller 
innebär ändring av ledning för vatten, avlopp eller värme. Andelsrättshavaren svarar för att 
erforderliga myndighetstillstånd erhålls. 

För andelsrättshavaren, som innehar en balkong gäller följande: 
•	 Blomiådor får enbart placeras på insidan av balkongen. 
•	 Markisväv till räcket runt balkongen ska vara av fårg och typ som styrelsen beslutar. 
•	 Övriga inbyggnader eller vindskydd får inte sättas upp på balkongen. 
•	 Användning av grill eller eldning får inte ske på balkongen. 
•	 Markis får endast sättas upp i samråd med styrelsen. Utförande och fårg ska stämma 

ihop med markisväven till räcket. 

§ 13 

Andelsrättshavaren är skyldig att vid lägenhetens begagnande iaktta allt som fordras för att 
bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Han skall följa de ordningsföreskrifter 
föreningen i överensstämmelse med ortens sed utfärdar. 

Andelsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn över att allt vad som sålunda åligger honom 
själv iakttas även av dem för vilka han svarar enligt § 11 tredje stycket. 

§ 14 

Föreningen har rätt att erhålla tillträde till lägenheten när det behövs för att utöva nödig 
tillsyn eller utföra arbete som erfordras. 

Andelsrättshavaren är skyldig att på lämpligt tid hålla lägenheten tillgänglig för visning i 
anslutning till offentlig auktion. 

Underlåter andelsrättshavare att bereda föreningen tillträde till lägenheten när föreningen 
har rätt till det, kan överexekutor förordna om handräckning. 

När föreningen gjort en ombyggnad eller reparation som påverkar andelsrättshavares lägen
het, återstiiller föreningen till det skick som lägenheten var innan ombyggnaden. Har andels
rättshavaren utrustat lägenheten på sånt sätt som väsentligt avviker från normal standard far 
andelsrättshavaren själv betala den merkostnad som eventuellt uppkommer för att återställa 
lägenheten. 

S 1 S 
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Andelsrättshavare får inte utan styrelsens samtycke i andra hand upplåta lägenheten i dess 
helhet till annan än medlem. Andelsrättshavare som under viss tid ej är i tillfålle att använda 
sin bostadslägenhet, får upplåta lägenheten i dess helhet i andra hand, om hyresnämnden 
lämnar tillstånd till upplåtelsen. 

§ 16 

Andelsrättshavare får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra 
men för föreningen eller annan medlem. 

§ 17 

Andelsrättshavare får inte använda lägenheten för annat ändamål än det avsedda. Före
ningen får dock endast åberopa avvikelse som är av avsevärd betydelse för föreningen eller 
annan medlem. 

§ 18 

Betalar andelsrättshavare inte i rätt tid grundavgift som förfaller till betalning innan lägen
heten tillträdes och sker inte rättelse inom en månad från anmaning, får föreningen häva 
upplåtelseavtalet. Vad som nu sagts gäller inte om lägenheten tillträtts med styrelsens med
givande. 

Häves avtalet, har föreningen rätt till ersättning för skada. 

§ 19 

Nyttjanderätten till lägenhet som innehas med andelsrätt och som tillträtts är förverkad och 
föreningen således berättigad att uppsäga andelsrättshavaren till avflyttning: 

l.	 Om andelsrättshavaren dröjer med betalning av grundavgift utöver två veckor från det 
att föreningen efter förfallodagen anmanat honom fullgöra sin betalningsskyldighet 
eller om andelsrättshavaren dröjer med betalning av årsavgift utöver två vardagar efter 
förfallodagen. 

2.	 Om andelsrättshavaren utan behövligt samtycke eller tillstånd upplåter lägenheten i 
andra hand. 

3.	 Om lägenheten används i strid med § 16 eller § 17. 

4.	 Om' andelsrättshavaren eller den, till vilken lägenheten upplåtits i andra hand, genom 
vårdslöshet är vållande till att ohyra förekommer i lägenheten eller om andelsrättsha
varen genom underlåtenhet att utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om före
komst av ohyra i lägenheten bidrar till att ohyran sprids i fastigheten. 
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5.	 Om Lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om andelsrättshavaren eller den, till vil

ken lägenheten upplåtits i andra hand, åsidosätter något av vad som enligt § 13 skall 
iakttas vid lägenhetens begagnande eller brister i den tillsyn som enligt nämnda para
graf åligger andelsrättshavare. 

6.	 Om i strid med § 14 tillträde till lägenheten vägras och andelsrättshavaren inte kan 
visa giltig ursäkt. 

7.	 Om andelsrättshavaren åsidosätter annan honom åvilande skyldighet och det måste 
anses vara av synnerligen vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs. 

8.	 Om lägenheten helt eller till väsentlig del nyttjas för näringsverksamhet eller därmed 
likartad verksamhet, vilken utgör eller i vilken till ej oväsentlig del ingår brottsligt 
förfarande. 

Nyttjanderätten är inte förverkad om det som ligger andelsrättshavaren till last är av ringa 
betydelse. 

Uppsägning på grund av förhållande som avses i första stycket 2,3 eller 5 - 7 får ske endast 
om andelsrättshavaren underlåter att på tillsägelse vidta rättelse utan dröjsmål. 

Uppsäges andelsrättshavaren till avflyttning har föreningen rätt till ersättning för skada. 

§ 20 

Är nyttjanderätten förverkad på grund av förhållande som avses i § 19 första stycket l - 3 
eller 5 - 7 men sker rättelse innan föreningen gjort bruk av sin rätt till uppsägning, kan an
delsrättshavaren inte därefter skiljas från lägenheten på den grunden. 

Detsamma gäller om föreningen inte uppsagt andelsrättshavaren till avflyttning inom tre 
månader från det föreningen fick kännedom om förhållande som avses i § 19 första stycket 
4 eller 7 eller inom två månader från det den erhöll vetskap om förhållande som avses i 
nämnda stycke 2 tillsagt andelsrättshavaren att vidta rättelse. 

§ 21 

Är nyttjanderätten enligt § 19 första stycket l förverkad på grund av dröjsmål med betalning 
av årsavgift och har föreningen med anledning därav uppsagt andelsrättshavaren till avflytt
ning, får denne inte på grund av dröjsmålet skiljas från lägenheten, om avgiften betalas se
nast tolfte vardagen från uppsägningen. I avvaktan på andelsrättshavaren visar sig ha full
gjort vad som sålunda fordras för att återvinna nyttjanderätten rar beslut om vräkning inte 
meddelas förrän fjorton vardagar förflutit från uppsägningen. 

§ 22 

Uppsäges andelsrättshavare till avflyttning av orsak som anges i § 19 första stycket l, 4 - 6 
eller 8 är han skyldig att genast avflytta, om inte annat följer av § 21. Uppsäges andelsrätts
havaren av annan i § 19 angiven orsak, får han kvarbo till den fardag för avträdande av hyrd 
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lägenhet som inträffar närmast tre månader från uppsägningen om inte rätten eller över 
exekutor prövar skäligt ålägga honom att avflytta tidigare. 

§ 23 

Har andelsrättshavaren blivit skild från lägenheten till följd av uppsägning i fall som avses i 
§ 19, skall föreningen sälja andelsrätten på offentlig auktion så snart det kan ske, om inte 
föreningen och andelsrättshavaren kommer överens om annat. Försäljningen far dock anstå 
till dess brist för vars avhjälpande andelsrättshavaren svarar blivit botad. 

Av vad som influtit genom försäljningen Iar föreningen uppbära så mycket som behövs för 
att täcka föreningens fordran hos andelsrättshavaren. Vad som återstår tillfaller denne. 

Styrelse och revisorer 

§ 24 

Styrelsen består av tre ledamöter med en suppleant. 

Styrelseledamöter och suppleant väljs för ett år från ordinarie föreningsstämma intill dess 
ordinarie föreningsstämma hållits nästkommande år. 

§ 25 

Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Styrelsen konstituerar sig själv. Föreningens finna teck
nas. förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter, två i förening. Som styrelsens beslut gäl
ler den mening varom två av dess medlemmar försenar sig. 

§ 26 

Föreningens räkenskaper omfattar tiden l/l - 31/12. Före februari månads utgång varje år 
skall styrelsen till revisorerna avlämna förvaltningsberättelse, resultaträkning samt 
balansräkning. 

§ 27 

Styrelsen eller finnatecknare Iar inte utan föreningsstämmans bemyndigande avhända före
ningen dess fasta egendom eller tomträtt och inte riva eller bygga om sådan egendom. Sty
relsen eller finnatecknare får besluta om inteckning eller annan inskrivning i föreningens 
fast egendom eller tomträtt. 

§ 28 

Revisorerna skall vara två jämte en suppleant. Revisorer och revisorssuppleant väljes för 
tiden från ordinarie föreningsstämma intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits. 
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§ 29
 

Revisorerna skall bedriva sitt arbete så att revisionen är avslutad och revisionsberättelse 
avgiven senast den 15/3. 

Styrelsen skall avge skriftlig förklaring till ordinarie föreningsstämma över av revisorerna 
gjorda anmärkningar. 

Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över av 
revisorerna gjorda anmärkningar skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst en vecka 
före den föreningsstämma, på vilken de skall förekomma till behandling. 

Föreningsstämma 

§ 30 

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före april månads utgång. 

§ 31 

Extra föreningsstämma hålls då styrelsen eller revisorerna finner skäl därtill eller då minst 
1/1 Oav samtliga röstberättigade skriftligen begärt det hos styrelsen med angivande av ären
de, som önskas behandlat. 

§ 32 

Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, skall skriftligen 
anmäla ärendet till styrelsen i så god tid att ärendet kan anges i kallelsen. 

§ 33 

På ordinarie föreningsstämma skall förekomma: 

1. Stämmans öppnande. 
2. Godkännande av dagordning 
3. Val av ordförande vid stämman 
4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare 
5. Val av två justeringsmän 
6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst 
7. Fastställande av röstlängd 
8. Styrelsens årsredovisning 
9. Revisorernas berättelse 
10. Fastställande av resultat- och balansräkning 
11. Beslut om resultatdisposition 
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
13. Årvoden åt styrelsen och revisorerna 
14. Val av styrelseledamöter och suppleant 
15. Val av revisorer och suppleant 
16. Ärenden enligt § 32 
17. Stämmans avslutande 
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På extra föreningsstämma skall utöver ärenden enligt punkt l - 7 ovan endast förekomma de 
ärenden för vilka stämman blivit utlyst och vilka angetts i kallelsen till stämman. 

§ 34 

Kallelse till föreningsstämma skall innehålla uppgift om förekommande ärenden och utfår
das genom personlig kallelse till samtliga medlemmar genom utdelning eller utsändning 
med post senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra föreningsstämma, dock 
tidigast fyra veckor före stämma. 

Andra meddelanden till medlemmarna delges genom anslag på lämplig plats inom fåre
ningens fastighet eller genom brev. 

§ 35 

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. 

Om flera medlemmar innehar andelsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en röst. 

Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. 

Annan medlem än juridisk person tar utöva rösträtt endast genom annan medlem, äkta make 
eller närstående, som varaktigt sammanbor med medlemmen, såsom ombud. Ingen tar så
som ombud företräda mer än en medlem. 

Upplösning och likvidation 

§ 37 

Vid föreningens upplösning behållna tillgångar skall tillfalla medlemmarna i förhållande till 
grundavgifterna. 


