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`° STADGARM
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~° FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN
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O
M
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N Stjärnfallet 2i

FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE

1§

Föreningens firma gir Bostadsrättsföreningen Stjärnfallet 21. Förel~iz~gen har till
ändamål att fiätnja medlemman~as ekonomiska inri~essen genom att i föreningelis
hus uppyta bostäder åt inedlernmarna till nyttjande getan tidsbegänsning.
Medieurs rätt i föreningen på gitiuid av såda~i upplåtelse kallas bostadsz•ätt.
Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT
2§

Nair eu bostadsrätt överlåtil:s eller övergått till ny imiehavare får denne utäva
vostadsrätten och flytta z~x i lägenheten endast om han har antagits till medlem i
föreningen. Föivärvaren skall ar►söka om inedterrzskap i färeningen på sätt
styrelsen bestäunner. Styrelsen är skyldig att snarast, normalt dock inom tre
veckor från det att ansökan oin medlemskap koin in rill föreiungen, pröva fiågan
om medlemskap. Som tuiderlag för prövni~agen Ilar föreningen rätt att ta en

• la•edihipplysnin~ avseende sökaztde~~.

3§

Medlemskap i föreningen kan beviljas fysisk person eller juridisk person som
• övertar bostadsrätt i föreningens hus eller är soon hyresgäster i fastighet vid

ombildning till bostadsrätt enligt reglerna i 2 kap bostadsrättslageY2. Om en
bostadsrätt lzaz• övergått till en fysisk person får denne inte vägras medlemskap i
föreningen om föreniixgen skäligen bör godta denne coin Uastaäsrättshavare.
Jiu~idisk person fåz• dock vägmas medlemskap. Om det kan antas att förvärvaren för
egen del lute permanent skall Uosätta sig i bostadsrättslägenheten har föreningen
~•ätk att vägra ~nedleinskap. Den som har %ivärvat en andel i bostadsrätt får vägras
medlemskap i föreni~igen orn inte bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar,
registrerade partier eller sådana sambor• på vilka 11gen om sambors ~enzensamma
hem skall tillämpas.
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Medlemskap får inte vägras på giltnd avtas, hndf~irg, nationalitet eller etniskt
~ urspn~ng, religion, överty~etse eder sexuell läggning.~o
~ En överlåtelse ä~~ ogiltig oin den som en bostadsrätt överlåtits eller övergått iill
~ lute antas till ined(etn i %reninben.

M
O
M
ö INSATS OCH AVGIFTER MED MERA
N ~,

lusats, årsavgift och i förekommande fill upplåtelseavgift fastställs av styrelseis.

Föreningens löpande kostnader finansieras genom att Uostadsrättshavama betalar
årsavgift till föreningen. Årsavgifterna fördelas på bostadsrättslägei~lieterna i
förhållande till lägenhete~7zas andelstal. Beslut om ändruig av gland för
andelstalsberäkni~ig skall fattas av föxeningsstäinma.

Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pa~~tsättningsavgift får tas ut efter beslut av
styrelsen. Överlåtelseavgifte~~ sar uppgå tili högst 2,5 %och pantsättningsavgiften
till högst I % av det prisbasbelopp soon e~~ligt Lagen orn alknän försäkring
(19d2381) gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap respektive
tidpunkten för Luidenältelse otn pantsätiY~ing.

COverlåtelseavgift betalas av förvärvsren och pantsättningsavgift betalas av
pantsättaren.

Avgzftenia skall Uetalas på det sätt sty~eelsen bestärnn~er. 4zn inte avgrfte;pia
betalas i rätt tid utgår dx-öjsmålsränta enligt räntelagen p~ den obetalda avgiften
fr~~ %rfallo-dagen till dess full i~etaIizing sker samt påiniruielseavgift enligt
förordningen oin ersättning lör inkassokostnader m m.

BOSTADSRÄTTSHAVARENS UNDERHÅLLSANSVAR
5§

Bostadsrättsl~avaren skall på egen bekastaiad Hålla lägenheten i gots skick. Detta
gäller även inark, förråd, garage eller annat lägeniietskoinpleinent, som ingår i

• upplåtelsen.

Bostadsrättshavaren svaras• sålunda för underhåll och reparationer av bland annat

lediun~ar för avlopp, värme, gas, el och vatten —till de delar dessa befinner
sig inne i lägenI~eten och inse tjänar fler än en lägenhet

till ytterdöi7• förande handtag, ringklocka, brevinkast och 1ås inlclrtsive
nycklar; bostadsrättshavare svarar även för all målnizig i`öi~itom målning av
ytterdönens yttersida
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icke bäraride inneiväbgar sant ytbeläggning på iwninens alla väggap•, golv
~ ocl~ tak jämte ur~dexliggarxde vebehandling, som krävs för att anbringa

ytbe;lzggninge~i på ett fackmaiuiauzässigt sätt;

o00 - [ister, foder och stuckaturer

M - innerdörrar, säkerhetsgrindar

~m - elradiatorer•; ifråga otn vattenfyllda radiatorer svarar bostadsrätishavaren
p endast för målning

N - elektrisk golvvärme, so;n bostadsrättshavaren försett lägenheten tomed

- eldstäder, dock ej tillhörande rökgångar

- vannvattenberedare

ventiler till ventilationskazialer

säkringsskåp och däiifiån utgående elledningar i lägenheten, b~•ytare, eluttag
ocli fasta armahn•er

- ~irandvarn~e

Fönster- och dörrglas och till fönster och dörr hörande beslag och handtag
samt all målning föiutoin utvändig rnåining; motsvarade gäller för Ualkosig-
elier altandörr-

I badiwn, dtYSCIirum etter ~uuzat våtriun sanat i WC svar~u- bostadsrättshavaren
därutöver bland annat även %r

- till vägg eller golv hörande fiiktisoleraude skikt

- inredning, belysnizigsatYnaturet•

- vitvaror, sanitetsporslin

- golvbr~um uiklusive klämring

- rensning av golvbrunxi

- tvätknaskin inklusive ledningar och azisiutningskopplingar på vattenledning
- kranar och avstängningsventiler

- ve~itilationsfläkt

i- elektrisk ha~iddttkstork.

I kök eller motsvarande utrymme svarar bostadsräitshavaren %~- all inx-eci~iing och
utrustning såsoFn bland amiat

vitvaror

köksfläkt, ventilationsdom

dish- och tväthnaskin inklusive iedninglr och anslumingsl~opplingar på
vattenledning

kranar ach avstängningsventiler
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Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme,
o` gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledsungarna

och dessa tjäiiu fler än en lägei~et. I?efisamxna gätier dör ventilationskanaler.
0
00
~ För reparationer på giluid av brand- e11er vattenledningsskada svarar
~ bostadsrättshavaren endast i begränsad omfattning i enlighet ined bestänuiielserna
ö i bostadsrättslagen.
r~

Bostadsrättshavaren är skyldig att till föreringen aru~iäla fel och brister i sådan
l~igenl~etstitr~.isrnit~g loin föreningen svalar för enligt denna paragraf:

Ont lägenheten är utrustad med balkong, altan eller uteplats svarar
bostadsrättshavaren endast för renhållning och snöskottning. Om lägenheten är
utn►stad Hied takterrass skall bastadsrättshavaren även se till att avruuiing för
dagvattetl inte hindras.

Hör till lägenheten föixåd, garage eller antzat lägenhetskomplement skall
bostldsrättshavaren iaktta orci~ung, sundhet och gott skick i fråga om sådant
utrymme.

6§

Oin bostadsrättsl~avazeu förs~unmar sitt ansvar för lägez~etens skick i såd~ui
utsträckning att annans säkerhet äventyras eller att del finns risk för omfattande
skador på annans egendom liar föreningen, efter rättelseanmaning, rätt att avhjälpa
bristen på bostadsrättshavareas bekostnad.

7§

Bostadsrättshavaren svarar för såd~uia åtgärder i lägenheien sozn har vidtagits av
tidigare innehavare av bostadsrätten, såsom reparationer, underhåll och
installationer som denne utfört.

$§

Föreningsstätnrna kan i samband med gemeYisain underhållsåtgärd ifastigheten
Uesluta om rearation och byte av inreeining ocli utzustning avseende de delar av
~ägenhe#en som medlemmen svarar för.

9§

Bostadsrättshavaren får företa föiä~idringar i lägenheten. Väsentlig förändz-ing får
dock företas endast efter tillstånd av styrelsen och under förutsättning att
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förändringen inte är till påtaglig skada eltet olägenhet för fö~•eningen.
~ Förändringar skall alltid utföras på ett fackmannatnässigisäa.
M

p Åtgärd som In-ävex• bygglov eller Uygganinälan, t ex ändii~xg i bärande
°~° konstdiktion, åndrii~g av befi~ltliga ledniligar fös• bland aau~afi avlopp, väi~ne, gas
M eller va~tei~ utgör alltid väsentlig förändring.
M
.~-~

~ ORDNING, SUNDHET OCH SHICK

10§

Bostadsrättshavaren är skyldig att när han använder tältenheten ach andra delar av
1 fastigheten iaktta allt sorn fordras %r att bevara sundhet, ordning och gott skick
~ iizom fastigheten och rätta sig efter de särskilda regler som föreningen meddelar i

överensstämmelse med ortens sed. Bostadsrättshavaren skall hålla noggra~m
tillsyn över- att detta också iakttas av den som hör tilt hans hushåll eller gästar
honoi~i ellei• av någon atuian som lian inryn~i i lägenheten eller sorn dom- uti"ör

7 arbete för ~iai~s räkning.

Föresnål som enligt vad bostadsrättshavaien vet är eller ined skäl kan misstänkas
vara behäftat med ohyra ~r inte föras in i lägei~lieten.

11§

Föret~•ädare för föreningen 13ar tätt att få komma in i lägenheten när det behövs %r
tillsyn eller för att utföra arUete som föreningen svarar %r eller liar tätt att ut%ra
enligt 6 §. När bostadsrätte~l skall tvångsförsäljas är bostadsrättshavaren skyldig
att låta visp lägenheten på lämplig tid.

O~n bostadsrättshavarei~ inte lämnar föreningen tillträde ti11 lägenheten, när
föreniligex~ har rätt till det, kan styrelsen ansöka oin handräckning.

UTHYRNING I ANLIRA HAND

12§

En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för
Msjälvständigt brukande orn styrelsen ger sitt samtycke.

Bostadsrättshavare skall skriftligen hos styrelsen ansöka om saintycice till
upplåtelseel. I ansökaa~ skall anges skälet till upplåtelsen, iulder vilken tid den skall
pågs scent till vein I~igenheten skall upplåtas.

Bostacisrättslilvare får inte iruyrruna utoinsiående personer i lägenheten, om det
ka~1 medf~r~ enen för fö~•eningen eller annan medlem.

13§

Bostadsrättshavaren får inte använda Iågei~heten för något annat ändamål än det
avsedda.
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FÖRVERKANDE AV BOSTADSRÄTT

i 14§
M
å Nyttjanderätten till en lägenhet som ii~nel~as med bostadsrätt kan i enlighet Hied
0o Uostadsrättslagens Uestämmelsez• förverkas bland annat om
M
O
M

p - bostadsrättshavaren dröjer ined att betala åsavgift

- lägeiaheterx cYta~i samtycke upplåts i andra hand

1 - Uostadsrättshavaren inrynuner utomstående personer till men för %rening
~ eller annan medlem

lägel~zeten ~uiväuds för annat ändnål än det avsedda

- bostads~•ättshava~•en eller den, som lägenheten upplåtits till i andra hand,
genom vårdslöshet är vållande till att det firms ohyra i lägenheten eller om
bostads~•ätisliavaren, genom att inte utan oskäligt dröjsmål u~iderrätta
styrelsen ozn ati: det finns ohyra i lägenheten, bida-ar tili att ohyran sprids i
fastigheten

- bostadsrättshavaren inte iakttar szindhct, ordning och gott skick inom
fastigf2eten eller rättat• sid efter de särskilda ordningsregler som föreningen
meddelar

- bostadsrättshavaren inte lämnar• tillträde till lägenheteix och han inte kan
visa giltig ursäkt fär detta

- bostads~-ättshavaren inte fiilIgör annan skyldighet och det måste anses vara
av s}nznerlig vikt för föreiungen att skyldigheten fullgörs

- lägel;beten helt eller till väsentlig del ativänds för näringsverksan~liet eller
däixned likartad verksamhet, vilken lxtgör eller i vilken till en inte oväsentlig
del ingår brottsligt förfarande eller för tillfälliga sexuella förbindelser snot

• ersättning.

Nyttjauderättez~ är zz►te fözverkad om det som ligger bostadsrättshavaren ti11 last är
av ringa betydelse.

15§

Bostadsrättslagen innehåller bestämmelser orn att föreningen i vissa fa11 skall
arunoda bostadsrättshavaren att vidta rättelse innan föreningen hma• rätt att säga
upp bostadsrätten. Sker rättelse lean bostadsrättshavaren inte skiljas från
lägei~lieten.
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16§

ti Om föreningen säger upp bostadsrättshavaren tili avflyttning har föreningen rätt
.b till ez~sättnz~~g för skada.
0
00

M
~ TVÅNGSFÖRSÄLJNINGM

p i?§
N Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägei~tzeten till följd a~v u~psägninb skall

bostadsrätten tvåzigsfärsäljas. Försäljnuigen får dock anstå till dess att sådana
brister som Uostadsrättshavaren svarar för blivit åtgärdade.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

18~ .

Styrelsen består av ~~iinst t~•e och högst sju Iedainöter ined högst tre suppleanter.

Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstätninan för högst två år.

Till styrelseledamot och suppleant kan förutom snedlem väljas även make,
registrerad pat-tner eller sonbo till nledlein samt närstående soon varaktigt
samn~anbai• ined inedlernmen och är bosatt i föreningens hus.

Styrelsen utser ino~~~ sig ord%rande och andra funktionäz-er. Föreningens fintrea
tecknas - %autoin av styrelsen - av två styrelseledamöter iförening.

STYRELSEPROTOKOLL

14§

Vid st}nelsens sa~ilmanträdeu skall protokoll föras, soon justeras av ordföranden
och den ytterligare Eedarnot som styrelsen utser. Protokollen skall förvaras på ett
betryggande sätt och föras i nuznmei-f`6ijd.

BESi,UTSFÖRAET

20 §

Styrelsen är besluts%r när antalet närva~•ande ledamöter vid sammanträdet
överstiget• hälften av samtliga ledamöter. Sohn styrelsens beslui gäller den mening
~`ör vilken nner än hälften av de närvarande röstat eller vid lika röstetal den mening
soi ordföxai~den biträder. För giltigt beshrt e~~ordras enhällighet när för
besiutsförhet minsta antalet icdamöter är riätvar~nde.
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zt §
~ Styrelsen eller firmatecicuare får inte utan föreningsstämmans bemyndigandeQavhända föreningen dess fasta egendom eller tomträtt och inte heller riva eller
0o företa väsentliga till- eller amhyggnadsåtgärder av sådan egendom.
M
O
M

p LÄGENHETSFÖRTECKNING
N 2~ §

Styrelsen skall i enlighet med bostldsrättslagens bestäuunelser föra medlems- och
lägenhetsföt~ecktling. Styrelsen har rätt att behandla i förteckningania ingående

.~ persoiruppgif~er på sätt soin avses i personuppgiftslagen.

Bostadsrl~tshavare liar rätt att på begäran få utdrag ur lägenhetsförteckningen
avseende sin bostadsrättslägenhet.

RÄKENSKAFSÅR OCH ÅRSREDOVISNING

23 §

Förenuigens räkenskapsås• omfattar kale~xder~. Se~iast en månad före ordiu~arie
föreningsstänlzna skall styrelsen till revisorerna avlä~ru~a handlingar i enlighet
med åiscedovisnuigslagens atltnänna bestämmelser om årsredovisningens delar.

REVISORER

24 §

Föreningstät~ntna skall välja minst en och högst två revisorer med högst två
suppteareter. Revisorer oc11 ~~evisorssupplea~iter väljs för tiden från ordinarie
före~lingss#ärnma fram tilt nästa ordinarie föreningsstärruna. Revisorerna behöver
izite vara znedletnrnar i föreningen.

REVISIONSBERÄTTELSE
25 §

• Revisocenia skall avge revisionsberättelse till styrelsen senast två veckor före
iåreningsstämman.

26 §

Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelseos förklaring
över av revisorerna gjorda arunärkningar skill Fållas tillgängliga f`vr
tnedlerivnarna ia~inst en vecka fö1•e %reningsstä~i~man.



FÖRENINGSSTÄMMA

n 27 §

Ordinarie föceuingsstänuna skall hållas årligen tidigast den 1 mars och senast före
0o juni månads utgåi~~.
M
D
M MOTIONER

N ~g

Medlem coin önskar anmäla ärenden till stämma skall anmäla detta senast den
1 februazi ellei• inom den senare tidpuultt styrelsen bes#ätnmer.

MINORITETSSKYDD

29 §

Extra föreningsstv~una skall hållas när styrelsen ellei• revisor fi~~ner skäl till det
eller när minst 1/10 av samtliga röstberättigade skriftligen begär det hos styrelsen
ined tulgivande av ärende sorn önskas behandlat på stämman.

DAGURDPTING VID FÖRENINGSSTÄMMA

30 §

På ordinarie föreningsst'inuna skall föx•ekoxz~n~a:

1. Öppnande
2. Godkäiina~ide av dlgordt~inger~
3. Val av stärncnoordförai~de
4. AYUnälan av stämtnoordförandens val av protokollförare
5. Val av två, justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga ocn st~nmaz~ blivit i stadgeenlig orcl~ung utlysa
7. Fastställande av röstlängd
S. Föredragning av styrelseyls årsredovisning
9. Föredragning av revisorns Verättelse
I0. Beslut ozn fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beshit oin rest~Itatdisposition
12. Fr1ga om ansva~•sfrihet fös• styrelseledamöterna
13. Beslut oin alvoden åt styrelseledamöter och revisorer föl• nästkonunande

verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och supple~tnier
15. Val av revisoxex• aclz revisorssuppleant
(6. Vai av valbe7•edning
17. Av styrelsen till stärrunan hänskjutna frågor samt av £öreningstnedlem

aiunält ärende
1 S. Avslutande
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KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

n 3I§

åKallelse I;i1l fiöreningsstäxnina skall innehålla uppgift om vilka ärenden sown skall
0o behandlas på stämman. Kallelse skall utfärdas personligt dIl samtliga medlerrimar
M ge~lom utdelning eller genom postbefordran senast två veckor %re ordinarie och
~ en vecka före extra föreningsstänm~a, dock tidigast fyra veckor före stävrunan.
,—~
c~
N

RÖSTRÄTT VID FÖRENINGSSTÄMMA

32 §

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera rraedlemmar inneilar
bostadsrätt gemensamt har de dock tillsacrunat~s endast en rist. Rästrätt har endasC
deu medlem sola fullhjort sina åtaganden mot föreningen enligt dessa stadgar eller
enligt lag.

OMBUD

33 §

Medlem fzr utöva sin rösträtt ~e~io~l~ ornbt~d. E~idast ~uiau meålem, make,
registrerad pa~~tnet•, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med
tnedlemrnex~ får vara ombud. Ombudet får inte företräda mer än en mecilern.

Ombudet skall förete en sluiftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett
åc fi•ån utfärdandet. Ful~~nakten ska11 uppvisas i original.

Medlem fir på föreiungsstämrna medföra högst ett biträde. Endast medlemmens
make, registrerad partner, sambo, annan ~iärståcnde eller annan nzediem far vara
biträde.

Som närstående till medlenunen enligt föregående stycke anses även den som är
syskon ellei• släktizig i rätE upp- eller nedstigande led till medlei~unen eller ä~•
besvågrad med holton~ eller henne i rätt upp- eller uedstigai~de led eller så att den
ene är gift Hied den andres syskon.

Avlu~Ils föret~ingsstäirunaii före det att förenriigen föivätvat fastigheten kau även
närstående som inte sauunanbor med medleiiune~l vara ombud. Vid stäzrnna för
~ies~ut om %1väly av fast egendor~i i enlighet ined 9 kap. 19 § bostadsrättslagezz
eller vid stämma %r beslut om %tvä~v av aktier i bolag soin äges• fastighet i ett led
att i`örvärva fastighet får orz~bud, ined avvikelse frå» vad som ovan stadgats
fiöi-eträda ett obegränsat antal medletntnar.

3~ §

Föreningssturu~~~ns beslut utgörs av den mening som fått finer än ~älfteii av de
avgivna rösterna eller vid lika röstetal den meniixg soin ordfärandexi biträder. Vid
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val anses den vatic som hai• fått flest zöster. Vid lika röstetal avgörs valet genom
~ iotming one inte am~at beslutas av stämman intian valet försättas.
M

p För vissa beshtt erfordras särskild majoritet enligt bestämmelser i
°O bostadsrättslagen.
M
O

~' VALBEREDNING0
N 35 §

Vid orciii~arie föreningsstärruna utses valbe~-edliing för tiden intill dess nästa
ordinarie föreniugsstämina hållits.

STÄMMOPROTOKOLL

36 §

Protokoll från fcireningsstät~~niat~ skall hållas tillgängligt för medlemmarna senast
t~-e veckor efter stämmRn.

MEDDELANDEN TILL MEDLEMMARNA

37 §

Meddelanden delfes genoixi anslag i föreningens fastighet eller genom utdelning.

FONDER

38 §

Inom föreningen► skall bildas följande fonder:
-fond för yttre uuderliåll.

TiII fondexl skall årligen avsättas ett belopp motsvarande minst 0,1 % av
fastighetens taxeringsvärde eller ett belopp enligt upprättad underhällsplan.

Om föreningen har upprättaE ttnderliållsplati skall aysättiung till fonden göras
enligt planen.

VINST

39 §

Om företungsstä~runaz~. beslutar att uppkonnnen vinst skall delas ut skall vinsten
fördelas inellu~ snedlemmarna i förhållande ti11 lägenheternas årsavgifter för det
senaste räkenskapsåret.
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UPPLÖSNING, LIKVIDATION M M
n 40 §
M

Om föreningen ttppiöses skall behålla;a tillgångar tillfalla medlem~nar►la t
r., förhållande tilt lägez~hetei7ias insatser.
M
O
M
~ ÖVRIGT

N 41§

För fiågor som inte regleras i dessa stadgar gäller 6ostadsrättslageii, lagen om
ekonomiska föreningar samt övrig Iagstiftni~ig.

[J

•
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