
STADGAR FOR BOSTADSR/.TTSFORENINGEN
VAPENSMEDEN 14

FIRMA OCH ANDAMAL

rs
Fijreningens fi rma ar Bostadsriittsfcjreningen Vapensmeden I 4.

Fdrerringen bar lill andamil att framja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i liireningens
hus upplata lagenheter et medlernmarna till nyttjande utan begrAnsning till tiden. Medlems ratt i
loreningen pa grund av sedan uppHte'se kallas bostadsratt. Medlem som innehar bostadsratt kallas
bostadsrefthavare.

MEDLEMSKAP

2$
Medlemskap ; lijreningen kan beviljas den som erhaller bostadsreft genom uppletelsc av loreningen
eller som ijvertar bostadsratt i lijreningens hus. Juridisk person som lijrvarvat bostadsriitt till
bostadsHgenhet fer v?igras medlemskap.

Fttrcn ing som har lirvarvat eller som avser att fLirr'/:irva en hyresfastighet liir ombildning av hyresr:itt
till bostadsratt fer inte vzigra eD bostadshyresgAst i fastigheten som ?ir lysisk pe.son medlemskap i
fitreningen, om hyresgasten ansdkt om medlemskap inom ett ar fran fttre ingeos fastighetsftjrv?irv ooh
hyreslijrhe andet fiireleg vid tiden ftjr ombildningen-

3$

Fregan om atf anta en medlem avgdrs av styrelsen,

Styrelsen Zf skyldig att snarast. omalt inom en manad fran det att skriftlig ansdkan om medlemskap
kom in till lijreningen, avgitra fregan om medlemskap.

INSATS OCH AVGIFTER

45

Insah, arsavgift och i liirekommaode fall uppletelseavgift faststiills av sBTelsen. Anding av insals
skall dock alltid beslutas av lijreningsstiimman. Arsavgiften skall betalas senast sista vardagen fiire
varje kalenden'nanads bdrjan om inte styrelsen beslutat annat.

Fitreningens liipande kostnader och utgifte. samt avsAftning till fonder skall finansiems genom att
bostadsr?ittshavama bctalarersavgifl till ltireningen. Arsavgiftema fcirdelas pi
bostadsr?iftslage hetema i lijrhellande till lAgenhetemas andelstal i ersavgiften ingdende
konsumtionsavgifter kan ber2ikus efter ftirbrukn'ng eller )tenhet.

Om inte Arsavgiften betalas i ratt tid enligt ftirsta stycket utgrr driijsmalsriinta enligt riintelagcn pA den
obetalda avgjften ftan fiifallodagen till dess full betalning sker-

tJppliitelseavgift. dverletelseavgift och pantsafirringsavgift liir tas ut efter beslut av sq,relsen.
Overletelseavgiften fer uppge till hiigsl 2,5% och pantsattnirgsavgiften till hijgst I % av det bashelopp
som g?iller vid tidpunkten {ijr ansdkan oor medlemskap respektive tidpunkten lir underraftelsc om
pantsAftnjng.



Overletaren av bostadsratten svarar tillsammans med fitrvarvaren liir att dverlatels€avsiften betalas-

Pants?ittn ingsa! gi11 betalas av pantsattar€n.

Avgiftema skall betalas pA det s?ift sryrelsen bestiimmer.

OVERGANG AV BoSTADSRATT

5S

Bostadsraltshavaren lir frift itverleta sin bostadsrAfi.

Bostadsrattshavare som 6verletit sin bostadsretttill annan rnedlem skall till bostadsritftsiijreningen
inlamna skriftlig anma'an om iiverletelsen med angivande av dverletelsedag samt till vcm dverlAtelsen
skett.

Fiirv?irvare av bostadsratt skall skriftligen ansdka om medlemskap i bostadsrattsfijrcningen. I ansdkan
skall anges personnummq och nuvarande adrcss-

Styrk kopia av lorvarvshandlingen skall alltid bifogas anmalan/ansitkan.

OVERLATELSEAVTALET

6l

Ett avtal om dverlatelse av bostadsr?itt genom kiip skall uppr?ittas skdltligen och skrivas under av
sAlaren och kijparen. I avtalet skall anges den liigenhet som iiverletelsen avscr samt kdpeskillingen-
Motsvarande skall galla vid byte eller giva. En dverlitelse som inte uppl)'ller dessa fijreskrifter a.
ogihig.

7$
Nar en bostadsrAtt itverlatits till en ny innehavare. fir denne utiiva bostadsrijfen och tiiltrada
lagenhetcn endast om han har antagits till medlen i iijreningen.

Ett d6dsbo cfter en avliden bostadsr?ittshavare lar utitva bostadsraflen trots att dddsboet int€ ar medlem
i lijreningen. Efter fe er fren dddsfhllet fir ftireningen dock anmana dijdsboet att inom sex mdnader
fran anmaningen visa att bostadsr?i1ten ingAtt i bodelning eller arvskifte med anledning av
bostadsr?itlshalarens ddd eller att nagon, som inte lar vagras intrrde i liiren ingen, lijn ?irvat
bostadsretten och sijkt medlemskap. Om dclr tid som angetts i anmaningon intc iaktlas, ler
bostadsriitten sAljas pe oficntlig auktion fttr daidsboets rakning.

RATI TILL MEDLEMSKAP VID OVERGANG Av BoSTADSRATT

8$

Dcn som cn bostadsrat har civergetl dll {Ar inte vagras mcdlcmskap i lijreningen om liireni gcn
skaligen bijr godta ftjrviirvaren som bostadsriittshavare. Om dct kan antas att lijrvArvaren lor egcn de,
inte permanent skall bosafia sig i bosradsratlsl?igenheten har fdreningen r:jtt aft vagra medlemskap.

Dnjuridisk person sami fysisk omyndig person som har lijrvarvat bostadsr?ift till en bostadslAgenhet
fir viigras medlemskap i liireningen.

Har bostadsrAft ilvergetttill make eller sambo pri vilka lagen om sambors gemensamma hem skall
tillampas frr medlemskap v:igras om fijrvanaren inte konrmer att vara permanent bosatt i lAgenheten
efter fttn an'et.



Den som har iiirvarvat andel i bostadsratt f6r v?igras medlemskap i litreningelr om inte bostadsraften
eiier lijrvarvet iirnehas av makar eller sadana sambor pa vilka lagen on sambors gemensamma hem
skall tillAmpas.

e$

Om en bostadsr:itt dvergitt genom bodelning, arv, testamente. bolagsskifte eller liknande fijrverv ooh
lijrviirvaren inte antagifs till ncdlcm. fer tijreningen anmana fdNarvarcn att inom sex manader iirin
anmaningen visa att negon, som inte lir vagras intrade i fttreningen. litrv:iwal bosladsraften och sdkt
Dredlenrskap- laktfas intc den tid som angetts i anmaningen, far bostadsriitten sal.jas pe olTentlig
auktion lor lbrvdrvarens tekning.

l0 $

En cjvcrhtelse ar ogiltig om den som bostadsriitten iiverlltits lill vegras medlemskap i
bostadsrAttsfi irenin gen.

Fdrsta sqcket giiller inte vid exekutiv {ijrsalj n ing eller offentlig auktion enligt bestiimmelserna
i bostadsratlslagen. Har i sedanl fall ftjrvAwaren inte antagits till medlem, skall fiireningen ldsa
bostadsratten mot skalig ersiittning.

BOSTADSRATTSHAVARINS K{TTIGTIETER OCt{ SKYLDIGHETER

1t$

Bostadsrattshavaren skall pd egen bekostnad hilla lagenhetens inre med tillhitrande 6vriga utrymnren i
gott skick. Fdreningen svarar lor husets skick i dvrigt.

Bostadsrattshavaren svarar si'unda lijr lagenhetens

. vaggar, golv och tak samt underliggande f'uktisolerande skikt.

. inredning och ulrustning - sesom ledningar och dvriga installationer fiir vatten. aviopp. vefire,
gas. ventilation och el till de delar dessa befinner sig inne i lagenheten och inte air
slamledninga.; svagstrdmsanlAggnirgar; i fidga onr vattenryllda radiatorer och stamledningar
svarar bostadsraftshavaren dock endast lijr milning; i fi6ga om stamledningar tiir el svarar
bostadsrAttshavaren endast fr.o.m. lagenhetens underce tral (proppskAp).

. golvbrunnar, eld$ader, rcjkgangar. innerddrr och till ytte drr hdrande beslag. grin&irm,
handtag, ringklocka, brevinkast och les irklusive nycklar samt glas och bagar i inner- och
ytlerfonsler; bostadsdttshavaren svarar dock inte liir melning av )ttersidorna av )4terditrr och
ytterfdnster.

BostadsrAftshavaren svarar liir reparation i anledning av bmnd cllcl vattenledningsskadai l'genheten
endast om skadan har uppkommit gcuom bostadeiiltshavarens eget vellande eller genom vdrdslcislet
eller liirsummelse av negon som tillhiir hans hushall eller gastar honom eller av annan som han i rymt
i lagenheten eller som utfiir a$ele d:ir ftir hans r:iknirrg-

I fliga om brandskada som bostadsrattshavaren jnte siAlv vellat galler vad som nu sagls endast oln
bosladsraftshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iaktla. Om ohyra liirekommer i
lagenheten skall motsvarande ansvarsliirde'ning giilla som vid brand eller vaftenledningsskada.

Ar bostadsr?ittslagenheten fijrsedd med balkong, tenass. uteplats eller med egen inging, skall
bostadsrettshavaren svara litr renhillning och snilskottning.

Bostadsraftshavarcn svamr lbr aigardcr i lagenhelen som vidtagits av tidigare bostadsrattshavare
sesom reparationer. underhell. installationer m m.



12$

Bostadsrettshavaren frr inte gdra nAgon viisentlig litr:inddng i liigenheten utan tillstard ay styrelsen.

En liir?indring f6r aldrig hneb?ira besteend€ ol?igenhet lbr lijreningen eller annan medlem. Underhels-
och repamtionsatgiirder skall utfijras pe ett fackmannamiissigt satt.

Som v?isentlig litrandring rAknas bl.a. alltid fijr?indring som kriiver bygglov eller innebAr andring av
ledning liir vatlen, avlopp ell€r varme.

Bostadsrattshavaren svarar lor att eforderliga m),rdighetstilktand erhals.

13 $

Bostadsraftshavaren iir skyldig att narhan anvander lagenheten och andra delar av fastigheten iaktta
allt som fordras lbr att bevara sundhet. ordning och skick inom fastigheten. Han skall rAtta sig efter de
s?irskilda regler som loreningen meddelar i 6verensstiimmelse med ortens sed. Bostadsiittshavaren
skall hella noggrann tillsyn 6ver att detta ocks6 

'akttas 
av den som hdrtill hans hushell elle. gastar

honom eller av nigon annan som han iDrymt i lagenheten eller som dar utfor arbet€ litr hans raikning.

Fdremal som enligt vad bostadsraftshavaren vet ar eller med skal kan misstankas vara bekiftat med
ohyra fAr inte ftims in i lagenheten.

t4 $

Fiiretradare {iir bostadsrattslitreningen har rAtt att Ia komma in i lagenheten nar det behdvs liir tillsyn
eller for att utfiira arbete som ftjreningen svarar fijr. Skiftligt meddelande onr detta skall hggas i
legenherenq brer inkasl el ler an' l6s i  lrappuppeengen.

Bostadsrattshavaren :ir skyldig att tala sedana inskrankningar i nlttjanderaften som lltranleds av
nddvendiga atg:irder Iiir att utrota ohlra i fastigheten, iiven om hans lagenhet inte besvaras av ohyra.

Om bostadsrattshavaren inte liimnar liireningen tilltrdde t'll lagenheten nar loreningen har rett till det,
kan tingsraften besluta om handdckning.

ls  $

En bostadsraftshavare fer uppleta hela sin hgenhet i andra hand endast om styrelsen ger sitt samlyckc.

i6 $

Bostadsrattshavaren fir inte inrynma utomsteende personer i llgenheten, om del kan rnedftjra men fiir
lijreningen eiler negon annan medlem i liireningen.

l7 $

Ilosiadsrattshavaren faf inte anvAnda liigenheten for nagot annat:indamel iin det avsedda. Fdreningen
fer dock endast eberopa awikelse som er av avseverd betydelse 1tr litreningen eller nagon annan
medlenl i fijreningen.

18 $



Om bostadsrafishavaren inte i dtt tid betalar insats eller upplet€lseavgift som skall betalas innan
lagenheten lartilltradas och sker i te he'ler raftelse inom en manad fren anmaning fer fttreningen hrva
uppHtelsea\talet. Detta galler inte om lagenheten tilltratts med styrelsens medgivande.

Om avtalet bavs har liireningen ratt till skadestend.

l9 $

N)'ttjanderaften till en lagenhet som innehas nled bostadsratt och som tilltratts ar med de
begransningar som liljer nedan lijn€rkad och Iijreniogen seledes berattigad att saga upp
bostadsratbhavaren till avfl )ttning.

1. om bostadsrattshavaren drijjer med att betala insats eller uppletelseavgift utdver tve veckor
fran de1atl fiireningen eftcl ftirfallodagen anmanat honom att fullgdm sin betalningsskyldighet
eller om bostadsr;ittshavaren dndjer med att betala ersavgift en ( l) vecka ften {ijrfallodagen,

2. om bostadsr?ittshavaren [tan behdvligt samrycke eller tillsL{nd uppliter legenheten l andra
hand.

3. om luigenheten anvzinds i strid med 16 $ eller 17 $,

4. om bostadsriittshavaren eller den. som Hgenheten uppHtits till i andm hand, genom
verdslatshet ar vellande till att det finns ohyra i lAgenheten eller om bostadsraftshavaren genom
att inte utan oskaligt dritjsmAl underrattat styrelsen om att det finns ohyra i lagenheten bid.ar
till att ohyran sprids i fastigheten,

5. om Hgenheten pa annat satt vanvardas eller om bostad$atshavarcn eller den, som lagenleten
upplAtits till i andra hand, esidosafter nagot av vad som skall iaktfa! enligt 13 $ vid
lagenhetens begagnande eller brister i den tillsyn som enligt samma paragrafAligger en
bostadsrattshavarc,

6. om bostadsfattshavaren inte lAmnar tilltrede dll liigenheten enligt 14 $ och han inte kan visa
gilLig urs:ill ftir dena.

7. om bostadsrAfishavaren inte fullgdr annan skyldighet och det meste anses vara av synnerlig
vikt lijr lijreningen att skyldigheten fullgitrs. samt

8. om liigonheten helt eller till viisentlig d€l anvands fitr naringsverksannhet eller danned likartad
verksamhet, vilken utgdr eller i vilken till en inte oviisentlig del inger brottsligl ftirfarande
eller litr til1l?ill iga sexuella liirbindelser mot elsltlning.

Nyftjanderatten it inte litrverkad om det som ligger bostadsdttshavarcn till last ?ir av rlnga
betydelse.

20$

Uppsagning som avses i 19 $ lijrsta stycket 2. 3 eller 5-7 fer ske endast om bostadsrdttshavaren leter
bli att efter tillsagelse vidta *ittelse utan drdismel. I frega om en bostadshgenhet fir uppsagning pa
grund av filrhillanden som alses i 19 $ ltirsta stycket 2 inte heller ske on bostadsrettshavaren efter
tillsegelse utan dtjjsmel ansciker om tillstand till uppletels€n och frr ansijkan beviliad.

21 S



Ar nyttjander:itten fiirverkad pi grund av liirhillande som avses i | 9 g firsta stycket 1 -3 el lcr 5 -7 men
sker rattelse innan lorening€n gjort bluk av sin rAtt till uppsAgning, kan bostadsrtttshavaren ;nte
diirefter skiljas fran lagenheten pa den grunden. Detsamma galler om f(ireningen int€ har sagt upp
bostadsrehshavaren till avfl)ttning inom tre manader flen den dag fiireningen fick reda pa fttrhellande
som avses j 19 S tiirsta stycket 4 eller 7 eller inte inom tv6 manader fran den dag di liireningen fick
rcda pa ftjrhellande som av ses i I 9 $ ldrsta sb/cket 2 sagt till bostad srattshavaren att v idta dttelse.

En bostadsrattshavare kan skilj as fran lAgenhetel pa grund av litrha ande som avses i ] 9 $ iiirsta
stycket 8 endast om fiireningen har sagt upp bostadsrAttshavaren till avfl)ttning inom tve manader lrerr
det aft fiireningen fick reda pa ftjrhallandet. Om den brottsliga verksamheten har angetts till Atal
eller om liirundersiikning har inletts inom samma tid har liireningen dock kvar sin rett t;ll uppsagning
intill dess att tve menader har gAft frdn det att domen i brotmalet har vunnit laga kraft eller det
reftsliga tijdarandet har avslutats pe nagot annat sa|l-

23$
Ar n)4tjanderatten enligt 19 $ fitrsta stycket I li;rverkad pl grund av drijjsmel med betalning av
arsavgilt, och har fibreningen med anledning av detta sagt upp bostadsrettshava.en till avfl)1hling. f.Ar
denne pi grund av drtijsmelet inte skilias ften hgenheten om avgiften betalas senast tre (3) veckor fren
uppsagningen.

I viintan pa at bostadsraittshavaren visar sig ha tullgiofi vad som fordras lijr att {a d baka
n]'ttjanderatten fir beslut om avhysning inte meddelas fiiniin efter torton vardagar fmn den dag de
bostadsrAttshavarcn sades upp.

24$

Siigs bostads*ittshavaren upp till avflyttning av nagon orsak som anges i I9 $ litrsta stlcket I,4-6 eller
8 Ar han skyldig att fllta genast, om inte annat ftjljer av 23 $. S?igs bostadsrAttsha!.aren
Upp av negon annan i 19S fitrsta stycket angiven orsak, ler han bo kvar till det menadsskifte som
intriiffar n:jrmast efter tre menader frin uppsiigningen, om inte raten al5gger honom att fl]tta tidigare.

25$

Om liiren;nge seger upp bostadsfathhavaren till avll),ttning, har lijreningen r?itt till skadesdnd.

26$

Har bostadsrAttshavaren blivit skild fian lagenheten till litljd av uppsagning i fall som avses i 19 g,
skall bostadsrAten saljas pi offentlig auktion si snart det kan ske om inte liireningen,
bostadsriittshavaren och de kanda borgen?irer vars r?itt berdrs av liirsAljnjngen kommer dverens om
negot annat. Fcjrs:iljningen fir dock anste dll dess att brister som bostadsr?iftshavaren svarar ,ij' blivit
etgardade.

Ollbntlig auktion skail hillas av en god man som pe fttreningens begaran liirordnas av tingsriiftet.

STYREI-SE OCH REVISORER

Styrelsen bestar av m inst tre och hiigst sju ledamdter med m in st en och h6gst tue supplea ter.



Styrelseledamijter och suppleanter v:iljs av liir€ningsstamman litr haigst tue fu. Ledamot och suppleant
kar omvAtas, Till sqrelseledamot och suppleant kan ftirutom medlem valjas aven make till medlem
och nArsteende som varaktigt sammanbor med medlemmcn. Valbar iir endast myndig pe.son som ar
bosatt i ldreningens fastigher. Om lijreningen har statligt bostadsHn kan en ledamot och en suppleanl
utses i enlighet med villkor fijr lanets beviljande.

28$

Styrelsen har sitt s5te i Stockholm.
Styrelsen konstituerar sig sjiilv. Styrelsen iir beslutslijr nar antalet narvarande ledamdter vid
sammantriidet dverstiger hzillten av samtliga styrelseledamdter. Som sq/relsens beslut geller den
mening fiir vilken mer en halften av de nArvarande ritstat eller vid lika rdstetal den mening som bitrads
av ordliiranden, dock fordras Iijr giltigt beslut enhallighet nar fttr beslutslorhet minsta antalet
ledam6ter iir n:in arande.

Foreningens firma tecknas av tva sqTelseledamiiter i fitrening.

2e$

Fcireningens rakenskapseromfattartiden I januari till 3l deccmber.
F6re april menads utgeng varje er skall styrelsen tjll revisorema avlAmna iiirvaltningsberatelse,
resultatriikning samt balansr?ikning.

30{ i

Styrelsen eller fi.matecknare ler inte utan lijreningsstimmans bemyndigande avhiinda fiireningen dess
fasta egendom ellertomtriifi och inte hellerriva eller fij.eta mer omfattande till- eller
ombyggnadsatgiirder av sedan egendom.

3l  $

Revisorema skall vara minst en och hdgst tre samt minst en och hiigst tre suppleanter. Revisorer och
revisorssuppleanter valjs pa fiirmingsst?imma liir tiden fren ordinarie lbreningsst?imma f'ram till n?lsta
ordinarie fiireningsst5mma- Om fdreningen har statligt bostadslen kan en ordinade revisor och en
suppleant utses i enlighet med villkor lijr lenets beviljande.

32$

Rsvisorema skall bedriva sitt arbete se att revision ar avslutad och revisioosbe.:ittelsen avgiven senast
d(rn 3lmaj. Styrelsen skall avge skriftlig liirklaring till ordinarie lbren ingsstam ma dver av revlsoierna
eventuellt &iorda anmArkn ingar.

Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberaftelsen och styrelsens liirklaring iiver av reusorema
giorda anmerkningar skall h6llas tillg?irgliga lor medlemmarna minst en vecka ftire den
loreningsstiimma pe vilken arendet skall iiirekomma till behandling.

FORENINGSSTAMMA

13$

Ordinarie liireningsst?imma skall hellas afligen fitre juni mlnads utgang. Fitr att vissf arende som
medlem ijnskar li behandlat pa fi;reningsst?imma skail kunna ang€s i kallelsen till denna skall a.endet
skiftligen anmahs dll styrelsen senast tijre april menads utgang ellerden tidpunkt som styrelsen kan
komma att bestiimma



14$

Extra ftireningsstzimma skall halhs niir styrelsen eller revisor finner skal till det eller nA.
minst l/10 av samtliga rdstbe.Aftigade skriftligen beg?ir dA hos styrelsen med angivande av arende
som dnskas behandlat pa stiimman.

ls$

PA ordinafi e lijreningsstiimma skall lijrekomma:
l) Stammans 6ppnand€.
2) Codkannande av dagordningen.
3) Val av st:immoordilirande.
4) Anmalan av stammoordliirandens va1 av protokollforare.
5) Val av ftejusteringsmiin tillika riistriiknarc.
6) Frega oln stiimman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
7) Faststallande av rijstlangd.
8) l-iiredragning av sb'relsens e$redovisnirg.
ql I  dredragning a\ rer isorn. beri inel"e.
l0) Beslut om faststa ande av rcsultat- och balansriikning.
I l) Beslut om resultatdisposition.
12) Frega om ansvarsfrihet lijr styrelseledamdtema.
13) Fdga om arvoden et styrelseledamdter och revisorer Iiir nAslkommande verksamheher.
l4) Val av styrelseledamaiter och suppleanter.
l5) Va1 av revisorcr och revisorssuppleant.
I 6) Val av valberedning.
l7) A! styrelsen till staimman hanskjutna frAgor sanrt av liireningsm€dlem anmAlt arend€ enligt

33 $.
I 8) Stiimmans avslutande.

Pi extra lijrcningsstamma skall ut6ver:irenden enligt punkt l-7 ovan endast flirekomma de iirenden
{ijr vilka stiimnran blivit utlyst och vilka angetts i kallelsen till stAmman.

36S

Kallelse till liireningsstiimman skall innehilla uppgift om vilka:irenden som skall behandlas pe
stiimman. Aven arende som anmalts av styrelsen eller fijrcningsmedlem enligt 33 $ skall anges i
kallelsen. Denna skall utfardas genom personlig kallelse till samtliga rnedlcmmar genom utdelning
eller genom postbefbrdran senast tve veckor fiire ordinarie och en vecka ltire extra ftireningsst?ilnma.
dock tidigast f)aa veckor ftire stemman.

Andra meddelanden till medlcmmama ansles pe hmplig plats inom iitreningens fastighet eller genom
utdelning eller postbcfordran av brev.

37$

Vid lijreningsstiimman har varje medlem en rdst. Om flera medlemmar innehar bostadsrAtt gemensamt
har de dock tillsammans endast en rcist.

Medlem fer utttva sin rdstrAtt genom ombud. Ombudet skall litrete en skriftlig, dagtecknad fullmak, ej
aldre an ett ar. Endast annan medlem, make eller n?irsteende. som varaktigt sammanbor med
medlemmen fir vara ornbud- Ingen fAr sesom ombud loretrada mer an en medlem.

Rdstbedittigad ar endast den medlem som fullgjort sina ataganden mot fiireningen enligt dessa stadgar
eller enligt lag.



38$

Detjusterade protokollet frlin ftjreningsstiimman skall ha as tillgzingligt fijr medlemmama senast tre
veckor efter st?imman.

39$

Inom liireningen skall bildas ffiljande fonder:

. Fond ft* )ttre underhell.

. Dispositionsfond.

Till fond Iiir 
'ttro 

underhell skall erfigen avs:ittas ett belopp motsvarande minst 0,3o% av fastighetens
taxeringsvfude.

Det dverskott som kan uppsti pe ilircningens verksamhet skall avsetlas till dispositionsfond eller
disponeras pA annat sAtt i enlighet med ldreningsstdmmans beslut.

VINST

40$

Om {ii.eningsstiimman beslutar att uppkommen vinst skall delas ut skall vinsten fbrdelas mellan
medlemmarna i ldrhillande till lAgenheternas insatser.

UPPLOSNING OCH LIKVIDAT]ON

4t $

Om {iireningen uppldses skall behelha tillgangar tillfalla medlemmama i fijrhillande till lagenheternas
tnsatser.

OVRICT

Fdr fragor som inte reglems i dessa stadgar geller bostadsratslagen, lagen om ekonomiska liireningar
samt ai!.rig lagstitoring.

t?^
'1 / r tY

Tiina Ohlsson


