
STADGAR FOR BOSTADSRATTSFORENINGEN

HOGVAKTEN 4

FTRMA, ANn,tuAl ocn sArB

1 S
Fdreningens firma iir Bostadsriittsftireningen Hcigvakten 4

Fcireningen har till andamil att friimja medlemmamas ekonomiska intressen genom att i
frireningens hus upplAta bostiider At medlemmarna till nl.ttjande utan tidsbegriinsning.
Medlems riitt i {iireningen pi grund av sAdan uppldtelse kallas bostadsriitt. Medlem som
innehar bostadsriitt kallas bostadsrattshavare.

Styrelsen har sitt siite i Stockholm

MEDLEMSKAP OCH OVERLATELSE AV BOSTADSR-'iTT

2 S
Niir en bostadsriitt 6verl6tits eller dverg6tt till ny innehavare fAr denne utova bostadsratten och

flytta in i lagenheten endast om han har antagits till medlem i fiireningen. Fdrviirvaren skall
ansdka om medlemskap i fiireningen pi siitt styrelsen best?immer. Styrelsen lir skyldig att

snarast, normalt dock inom tre veckor fran det att ansdkan om medlemskap kom in till
loreningen, prdva frAgan om medlemskap.

3 S
Medlemskap i fcireningen kan beviljas fysisk person som dvertar bostadsriitt i fcireningens

hus. Den som en bostadsratt har dvergett till far inte viigras medlemskap i loreningen om

ftireningen skiiligen bdr godta ftirviirvaren som bostadsriittshavare. Om det kan antas att

{tirvzirvaren ftir egen del inte permanent skall bosatta sig i bostadsriittsliigenheten har

ltireningen r2itt ati vagra medlemskap. Den som har fcirviirvat en andel i bostadsratt 16r viigras

medlemskap i f<ireningen om inte bostadsriitten efter lbrviirvet innehas av makar, registrerade

partner ellei sadana sambor pi vilka lagama om sambors gemensamma hem skall tilliimpas.

Medlemskap far inte vAgras pi grund av ras, hudfiirg, nationalitet eller etniskt ursprung.

religion, <ivertygelse eller sexuell liiggning.

En dverlatelse iir ogiltig om den som en bostadsriitt 6verl6tits eller tivergett till inte antas till

medlem i fiireninqen.
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INSATS OCH AVGIFTER M M

4 S
Inlats, arsavgift och i ftjrekommande fall upplatelseavgift faststiills av styrelsen.

F<ireningens ldpande kostnader finansieras genom att bostadsrattshavarna betalar drsavgift till
-#;;; 

Arsavgifterna ftrdelas pi bostadsrafislagenhetema i fbrhillande till liigenhetemas

andelstil. Beslut om iindring av grund fiir andelstalsberiikning skall fattas av

ltireningsstiimma.

UpplAtelseavgift,dverlitelseavgiftochPantsattningsavgiftfArtasutef-terbeslutavstyrelsen.
Oiiriai"ir"^rgfien far uppgn;ll hdgst 2,5 % och pantsattningsavgiften till hiigst 1 % ar det

;il;t;l;p *hgt tagen aeoz:38i) om alhain fbrsiiking som giiller vid tidpunkten fdr

ansdkan om medlanskap respektive tidpunkten f<ir underrattelse om pantsafining'

OverlAtelseavgift betalas av fdrvtirvaren och pantsattningsavgift betalas av pantsattaren'

AvgiftemaskallbetalaspadetsattStyrelsenbesti immer'ominteavgif lernabetalasiratt t id
utsardroismilsr2intaenl lgtr i intelagenpadenobetaldaavgiften|r in|or|a| lodagenti l lde:s
;;il b""iltr, ,k.. ,u., p"a.i*"tsiaugitt enligt {tirordningen om ersattning fcir inkasso-

kostnader m m.

BOSTADSRIITTSHAVARENS RT�TTTCTTNTNR OCH SKYLDIGHETER

5 S
iJstadsrattshavaren skall pi egen bekostnad halla lagenheten i gott skick. Detta galler aven

mark, ftnad, garage eller annat lagenhetskomplement' som ingir i upplalelsen'

Bostadsrattshavaren svarar silunda ftjr underhAll och reparationer av bland annat

- ledningar ftir avlopp, viirme, gas, el och vatten till de delar dessa befinner sig inne i

lagenheten och inte tj inar fler iin en lagenhet
_ tifi ytterdon horande handtag, ringklocka, brevinkast och lis inklusive nycklar:

bostadsriittshavare svarar avln ftii all malning {iirutom malning av ytterdclrrens

yttersida r--^-  ^^r. ,  ̂ ^} , ,aL
- icke biirande innerviiggar samt )'tbeldggning pA rummens alla viiggar' golv och tak

laimte unOertiggu.td. yiU.h-dtittg, to- naui fdr att anbringa ytbeliiggningen pi ett

fackmannamiissi gt siitt;
- lister, foder och stuckaturer
- innerddrrar, s2ikerhetsgrindar
- elradiatorer; ifiaga onivattenfyllda radiatorer svarar bostadsrattshavaren endast ibr

milning
- elektrisk golwiirme, som bostadsrattshavaren forsett liigenheten med

- eldstiider, dock ej tillh<irande rdkgingar
- varmvattenberedare
- ventilertillventilationskanaler
- siikringsskap o"ft Oa.if.an "tgAende elledningar i lagenheten' brytare' eluttag och fasta

armaturer
- brandvamare
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- {tinster- och dtinglas och till fijnster och dcin hdrande beslag och handtag samt all

milning lorutom utviindig mAlning; motsvarade giiller fiir balkong- eller altandorr

I badrum. duschrum eller annat vitrum samt i WC svarar bostadsriittshavaren d?irutover bland

annat Aven ftir

- till vagg eller golv hdrande fuktisolerande skikt
- inredning,belysningsarmaturer
- vitvaror,sanitetsporslin
- golvbrunn inklusive kliimring
- rensning av golvbrunn
- tviittmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar pe vattenledning
- kranarochavstiingningsventiler
- elektriskhanddukstork

I kdk eller motsvarande utrymme svarar bostadsrdttshavaren for all inredning och utrustning

sAsom bland annat

- vlwaror
- kdksfliikt,ventilationsdon
- disk- och tviittmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar pA vattenledning
- kranar och avstangningsventiler

Bostadsriittshavaren svarar inte ftir reparationer av ledningar fcir avlopp. varme. gas.

elektricitet och vatten, om fbreningen har fcirsett lagenheten med ledningarna och dessa tj Zinar

fler iin en liigenhet. Detsamma giiller fijr ventilationskanaler.

F6r reparationer pA grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrdttshavaren

endast i begriinsad omfattning i enlighet med bestiimmelserna i bostadsrattslagen.

Bostadsriittshavaren iir skyldig att till fiireningen anmiila fel och brister i sddan

liigenhetsutrustning som ltireningen svarar ftir enligt denna paragral'

Om liigenheten iir utrustad med balkong, altan eller uteplats svarar bostadsriittshavaren endast

ftr renhillning och snoskottning.

H<ir till liigenheten forrid. garage eller annat legenhetskomplement skall bostadsr?ittshavaren

iaktta ordning, sundhet och gott skick i friga om sidant utrymme'

6 $
Oir bostadsrattshavaren ftirsummar sitt ansvar fdr liigenhetens skick i sAdan utstrAckning att
annans siikerhet iiventyras eller att det finns risk fiir omfattande skador pi annans egendom

har fbreningen, efter riittelseanmaning, riitt att avhjiilpa bristen pa bostadsr2ittshavarens
bekostnad.

7 S
BJstadsriittshavaren svarar fcir sidana Atgirder i liigenheten som har vidtagits av tidigare

innehavare av bostadsratten, sisom reparationer, underhill och installationer som denne

utliirt.
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8 S
Fdreningsstiimma kan i samband med gemensam underh6llsitgiird i fastigheten besluta om
reparation och blte av inredning och utrustning avseende de delar av liigenheten som
medlemmen svarar ftir.

e $
Bostadsriittshavaren far fcireta fciriindringar i l2igenheten. Viisentlig ftriindring fir dock lbretas
endast efter tillstAnd av styrelsen och under fcirutsatning att fciriindringen inte Zir till pataglig
skada eller oliigenhet f<ir liireningen. Fdriindringar skall alltid utforas pa ett fackmannamdssigt
safi.

Atgard som kriiver bygglov eller bygganmiilan, t ex iindring i biirande konstruktion. iindring

. av befintliga ledningar fiir bland annat avlopp, vzirme, gas eller vatten utgcir alltid viisentlig
\J

IOranorrng.

l 0 $
Bostadsriittshavaren iir skyldig att nar han anviinder liigenheten och andra delar av fastigheten

\-/ iaktta allt som fordras fcir att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten och
riitta sig efter de siirskilda regler som fcireningen meddelar i 6verensstammelse med ortens
sed. Bostadsriittshavaren skall hdlla noggrann tillsyn 6ver att detta ocksa iakttas av den som
hdr till hans hushAll eller giistar honom eller av nAgon annan som han iruymt i liigenheten
eller som diir utliir arbete fiir hans riikning.

FdremAl som enligt vad bostadsrattshavaren vet 2ir eller med sk2il kan misstiinkas vara behiiftat
med ohyra far inte friras in i liigenheten.

l l  s
Fdretriidare for {iireningen har rat att ti komma in i liigenheten niir det beh<ivs fcir tillsyn eller
for att ut{tira arbete som ftireningen svarar fcir eller har ratt att utfdra enligt 6 $. Nar
bostadsratten skall tvAngsft)rsiiljas 2ir bostadsriittshavaren skyldig att lita visa liigenheten pi
liimplig tid.

Om bostadsrattshavaren inte liimnar ltireningen tillffade till lligenheten. niir fcireningen har riitt
till det, kan styrelsen anscika om handriickning.

1 2 S
En bostadsriittshavare {6r upplita sin liigenhet i andra hand till annan fdr sjalvstandigt
brukande om styrelsen ger sitt samtycke.

Bostadsrattshavare skall skriftligen hos styrelsen ansdka om samtycke till upplAtelsen. I
ansdkan skall anges skalet till upplitelsen, under vilken tid den skall pigA samt till vem
liigenheten skall upplAtas.

Bostadsrattshavare far inte inrymma utomstiende personer i liigenheten. om det kan medlora
men f<ir {tirenineen eller annan medlem.

1 3 s
Bostadsrittshavaren ffr inte anviinda liigenheten lor nAgot annat andamal iin det avsedda.
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1 4 s
Nyttjanderdtten till en liigenhet som innehas med bostadsriitt kan i enlishet med
bostadsriittslagens bestiimmelser ftirverkas bland annat om

- bostadsr2ittshavaren drdjer med att betala arsavgift
- l2igenheten utan samtycke upplits i andra hand
- bostadsriittshavaren inrymmer utomstiLende personer till men fcjr f'rirenrne eller annan

medlem
- liigenheten anvdnds f<ir annat iindamAl iin det avsedda
- bostadsrattshavaren eller den, som liigenheten upplAtits till i andra hand, genom

vardsltishet iir villande till att det finns ohyra i liigenheten eller om bostalsriittshavzLren.
genom att inte utan oskiiligt drrij sm6l underratta styrelsen om att det finns ohyra i
liigenheten, bidrar till att ohyran sprids i fastigheten

- bostadsriittshavaren inte iakttar sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten eller
refiar sig efter de siirskilda ordningsregler som f<ireningen meddelar

- bostadsrattshavaren inte lamnar tilltriide till liigenheten och han inte kan visa giltig
ursiikt ltir detta

- bostadsriittshavaren inte fullgtir annan skyldighet och det miste anses vara av synnerlig
vikt ftir fdreningen att skyldigheten fullg6rs

- lagenheten helt eller till viisentlig del anviinds {tir niiringsverksamhet eller diirmed
likartad verksamhet, vilken utg6r eller i vilken till en inte oviisentlig del ingar brottsligt
fijrfarande eller for tillftilliga sexuella furbindelser mot ersattning

N1'ttjanderiitten iir inte fcirverkad om det som ligger bostadsriittshavaren till last ar a1 ringa
betydelse.

l s s
Bostadsrattslagen innehiller bestdmmelser om att {iireningen i vissa fall skall anmoda
bostadsrattshavaren att vidta riittelse innan loreningen har ratt att saga upp bostadsratten. Sker
riittelse kan bostadsrattshavaren inte skilias frdn liieenheten.

1 6 $
Om ftireningen s2iger upp bostadsr2ittshavaren till avflyttning har fcireningen ratt till ersatming
ftr skada.

1 7 S
Har bostadsrattshavaren blivit skild frAn lagenheten till fdljd av uppsiigning skall
bostadsriitten wangsftirsiilj as sa snart som mtijligt, om inte loreningen. bostadsrdtrshavaren
och de kiinda borgenarer vars ratt berors av fcirsiiljningen kommer overens om nagot annat.
Fdrsiiljningen fir dock anstA till dess att sidana brister som bostadsrattshavaren svarar lor
blivit atgiirdade.
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STYR.ELSEN

1 8 $
StyT elsen bestar av minst tre och h6gst fem ledamiiter med hdgst tva suppleanter.

Styrelseledamciter och suppleanter viilj s av ftireningsstiimman fcir h6gst tva ar.

Till styrelseledamot och suppleant kan fdrutom medlem viiljas iiven make. registrerad paftner
eller sambo till medlem samt niirstiende som varaktigt sammanbor med medi-"m-en och li,
bosatt i ftireningens hus.

S^tyrelsen utser inom sig ordfcirande och andra funktioniirer. Frireningens firma tecknas -
fcirutom av styrelsen - av tvi styrelseledamdter i fiirenins.

l e $
Vid styrelsens sammanfeden skall protokoll 1tiras, som justeras av ordf-oranden och den
)tterligare ledamot som styrelsen utser. protokollen skai ftirvaras pa ett betryggande satt och
fdras i nummerftiljd.

2 0 s
Styrelsen iir beslutltir niir antalet narvarande ledamoter vid sammantradet overstiger hiilften av
samtliga ledamciter. som styrelsens beslut giiller den mening f'crr vilken mer an ha"lften av de
nzirvarande rdstat eller vid lika rcistetal den mening som ord{tiranden bitriider. For giltigt
beslut erfordras enhiillighet niir fiir beslutsfrirhet minsta antalet ledam<iter iir narvar"and"e.

2 l s
Styrelsen eller firmatecknare fir inte utan fbreningsstammans bemyndigande avhiinda
fcireningen dess fasta egendom eller tomtrafi och inte heller riva elier fb"reta vasentliga till-
eller ombyggnadsitgiirder av s6dan egendom.

2 2 S
Styrelsen skall i enlighet med bostadsrattslagens bestammelser fiira medlems- och
legenhetsfttrteckning. Styrelsen har ratl att behandla i ftirteckningarna ingaende
personuppgifter pa satt som avses i personuppgiftslagen.

Bostadsrattshavare har rett att pa begiiran f6 utdrag ur liigenhetsfdrteckningen avseende sin
bostadsriittsliigenhet.

Styrelsen fir lagga ut ltirvaltningen till fristiende fiirvaltningsorganisation
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RAKENSKAPER OCH REVISION

2 3 $
Frireningens riikenskapsAr omfattar kalenderir. Senast en m6nad ftire ordinarie
ftireningsstiimma skall stvrelsen till revisorerna avliimna handlingar i enlighet med
arsredovisningslagens al lmdnna bestZimmelser om Arsredovisningens delar.

2 4 S
Fdreningsstamma skall v2ilja minst en och hdgst tvi revisorer med hdgst tvi suppleanter.
Revisorer och revisorssuppleanter viiljs f<ir tiden frAn ordinarie lbreningsstiimma fram till
niista ordinarie 1'<ir-eningsstiimma. Av revisorerna - vilka inte beh<iver vara medlemmar i
ltireningen - skall ntinst en vara auktoriserad eller godkiind.

2 s $
Revisorerna skall avce revisionsberattelse till styrelsen senast tvA veckor itire
fdreningsstiimmar.r.

2 6 S
Styrelsens redovisningshandlngar, revisionsberattelsen och styrelsens fcirklaring dver av
revisorema gjorda anmiirkningar skall hillas tillgiingliga {tir medlemmarna minst en vecka
{tire ftireningssteimrnan.

FORENINGSSTAMMA

2 7 S
Ordinarie fdreningsstlmma skall hAllas irligen tidigast den 1 mars och senast fdre april
minads utgang.

2 8 S
Medlem som cinskar anmala arenden till stiimma skall anmiila detta senast den I februari eller
inom den senare ticlpunkt stvrelsen bestiimmer.

2 e s
Extra ltireningsstiimma skall hillas niir styrelsen eller revisor finner skiil till det eller niir minst
1/10 av samtliga rcistberiittigade skriftligen begiir det hos styrelsen med angivande av iirende
som d,nskas behandlat pi st2imman.
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3 0 $
PA ordinarie ftireningsstiimma skall fcirekomma:

l. Oppnande
2. GodkZinnande av dagordningen
3. Val av stiimmoordforande
4. Anmiilan av stzimmoordfiirandens val av protokollfcirare
5. Val av tva justeringsmiin tillika rostriiknare
6. FrAga om stamman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Faststilllande av rdstliingd
8. Fdredragning av styrelsens Arsredovisning
9. Foredragning av revisorns berattelse

10. Beslut om faststiillande av resultat- och balansriikning
I L Beslut  om resu l tatdisposi t ion
12. FrAga om ansvarsfrihct 1-dr styrelseledamtiterna
13. Besiut om arvoden 6r styrelseledamriter och revisorer fdr niistkommande verksamhetsAr

14. Val av styrelseledamoter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen till stamman h[nskjutna fragor samt av lbreningsmedlem anmiilt hrende

18. Avslutande

3 l s
Kaielse till f<ireningsstiimma skall innehAlla uppgift om vilka Zirenden som skall behandlas pA

stAmman. Kallelse skall utfiirdas personligt till samtliga medlemmar genom utdelning eller

genom postbefordran senast tvA veckor fore ordinarie och en vecka fdre extra

{tireningsstiimma, dock tidigast fyra veckor liire stiimman.

3 2 S
Vid ftireningsstamma har varje medlem en rost. Om flera medlemmar innehar bostadsratl

gemensamt har de dock tillsammans endast en rdst. Rdstratt har endast den medlem som

futlgjort sina itaganden mot {tireningen enligt dessa stadgar eller enligt lag'
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i.?Jur.n-' far utdva sin r6strhtt genom ombud. Endast annan medlem, make, registrerad partner,

sambo eller niirsta"na" tot ui'uktigt sammanbor med medlemmen fir vara ombud Ombudet

fir inte fdretriida mer en en medlem'

ombudet skall t-orete en skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten giller hdgst ett er fren

utfiirdandet. Fullmakten skall uppvisas i original'

Medlem fir pA fciremngsstiimma medfiira h<igs1. ett bitrade Endast medlemmens make'

registrerad punnt', 'u'i[oluttnun natttatnat-tllt' unnun medlem f6r vara bitrade'

Avhillsfiireningsstammaforedetattforeningenforvarvatochtilltra$fastighetkan6len
- niirstaende som lnte sammanbor med medlemmen vara ombud Ombudet lar vid sAdan

itir"ningtrta..a foretriida ett obegriinsat antal medlemmar'

Som niirstaende till medlemmen enligt fiiregiende stycke anses iiven den som iir- syskon eller

sliikting i rau upp- .lt.-r;;ii;;;; i"a titt"."ot..-en eller iir besvagrad med honom eller

henne i rzitt upp- . ., n"ffi^?'a. r.a eller sa att den ene lir gift med den andres svskon

talr$.nlnrrrrnrnInans 
beslut utgors av den mening :9- 

f"lt mer iin hiilften av de avgivna

riistema eller vid lika rtjstetal ;;;;t;;; t"- o"rdfbranden bitriider' Vid val anses den vald

som har {Ett flest rdster. Vid titu tti't"tutiugcirs valet genom lottning om inte annat beslutas

av stamman innan valet forrattas'

Fdr vissa beslut ertbrdras siirskild majoritet enligt bestiimmelser i bostadsranslagen '

isio$o.ainurr. fdreningsstiimma utses varberedning for tiden int l dess niista ordinarie

lbreningsst?imma hillits'

'rl"l"o"r, 
fran ftireningsstiimman skall h las tillgangligt fcir medlemmarna senast tre veckor

efter stiimman.
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MEDDELANDEN TILL MEDLEMMARNA

3 7 $
Meddelanden delges genom anslag i l'oreningens fastighet eller genom utdelning.

FONDER

3 8 $
Avsiittning till fonden goras enligt upprattat underhAllsplan.

VINST

3 e $
om fcireningsstiimman beslutar att uppkommen vinst skall delas ut skall vinsten fcirdelas
mellan medlemmarna i fcirhAllande till liigenheternas Arsavgifter liir det senaste
rZikenskapsAret.

UPPLOSNING, LIKVIDATION, MM

4 0 s
Om ftireningen uppl6ses skall behAllna tillgAngar tillfalla medlemmarna i ftjrhAllande till
ldgenheternas insatser.

ovnrcr

4 1 $
F6r fr6gor som inte regleras i dessa stadgar giiller bostadsr2ittslagen, lagen om ekonomiska
frireningar samt rivrig lagstiftning.

Ovanst6ende stadgar har ftirsta gingen antagits vid ordinarie Ibreningsstiimma
den 2006-04-20
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