
STADGAR 

FIRMA OCH ANDAMAL 
'>. 

Föreningen har till UndariiLil att främja inedlemmarnas ckonorniska intresseii genom att i 
f6reningens hus upplåta Iiigenlieter At medlemmarna till nyttjande utan begrhsning i tiden. 
Medlems ratt i fireningen p;d grund av sadaii upplatelsc kallas bostadsrätt. Mcdlcm som 
innehar bostadsrätt kallas bostadsraltshavare. 

MEDLEMSKAP 

Medlemskap i föreningen kan beviljas den som erhåller bostadsrätt genom upplåtelse av 
föreningen eller som övertar bostadsrätt i flreningens hus. Juridisk person som förvWat 
bostadsrtitt till bostadslägenhet far viigras medlemskap. 

! Förening som har förvantat eller som avser att förvärva en hyresfastighet for ombildning av 
hyresrätt till bostadsrätt far inte viigra en bostadshyresriitt i fastigheten som ar fysisk person 
medlemskap i föreningen, om hyresgästen ansökt om medlemskap inom ett %r f r h  
föreningens fastiglietsförväm och hyresf"orh5llandet förelåg vid tiden fEir ombildningen. 
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Frågan om at t an ta en medlem avgörs av styrelseii. 

Styrelsen ar skyldig att snarast, normalt inom en ~nCiiiad fran det att skriftlig 
ansökan om medlen-\skap kom in till föreningen, avgöra frbgan om medfem- 
skap. 

INSATS OCH AVGIFTER 

Insats, Arsavgift och i förekommande fall upplåtelseavgift fastställs av styrelseii. 
Ändring av insats skall dock all tid bcslu tas av förciiiiigss tämman. Arsavgiften 
skall betalas senast sista vardagen före varje kalenderiii5nads början om inte 
s tyrelsen beslutat annat. 

Förctiingens löpande kostnader och utgifter samt avsättning till roiider skall 
finansieras genom a tt bos tadsrat tshavarna betalar Arsavgift till föreningen. 
Arsavgifterna fördelas pd bostadsraltslägenheter~~a i f6rhAllande till lägen- 
heternas insatser. I arsavgiften ingående konsumtionsavgifter kan beräknas efter 
förbrukning eller yteriliet. 

0111 inte Arsavgiften betalas i ratt tid enligt första stycket utgar dröljsmälsränta 
enligt rantelagen p& den obetalda avgiften frAn förfallodagen till dess full be tal- 
ning sker. 

Uppldtelseavgift, överld telseavgift och yan tsat tningsavgift far tas ut efter beclu t 
av styrelsen. ~verldtelseavgiften fik upp@ till högst 2,5% och pantsiianings- 
avgiften till högst 1% av det basbelopp som galler vid tidpunkten för ansökan om 
medlemskap respektive tidpunkten för underrättelse om pantsättning. 

Overlataren av bostadsratten svarar tillsaiiimans med forvarvaren för att över- 
IAtelseavgiften betalas. 

Pan tsattningsavgift betalas av pantsattaren. 

Avgifterna skall betalas på det satt styrelsen bestamriier. 
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OVERGÅNG AV BOSTADSRATT 

5 5  

Bos tadsrattshavaren far frit t överlåta 

Bos tadsra ttsliavare soni overld ti t sin 

sin bostadsrätt- 

bostadsriitt till annan medlem skall till 
bostadsrattsförenirigeri inlaiit~ia skriftlig axinialan oin övcrl Atelsen med angiv- 
ande av överlåtelsedag samt till vem överlåtelsen skett. 

Förvärvare av bosiadsratt skall slcriftligen ansöka o m  medlemskap i bostadsratbs- 
föreriiiigen. I arisökan skall anges personnuininer och iiuvarande adress. 

Styrkt kopia av förvarvshaiidliiigeri skall alltid bifogas ann-ialaii/ansökan. 

Et t av tal om överlåtelse av bostadsrätt grrioiri köp skall upprattas skriftligen och 
skrivas under av säljaren och köparen, I avtalet skall anges den lägenhet som 
ÖverlAl-elseii avser sanit ki3peskillingen. Motsvarande skall galla vid byte eller 
gåva. En överlåtelse soin inte uppfyller dessa föreskrilter ar ogiltig. 

Nar en bostadsrätt överlåtits till en ny innehavare, får denne utöva bostadsratten 
och til l  träda lägenheten endas t om han har an tagits till medlem i föreningen. 

Ett dödsbo efter en avliden bos tadsra ttshavare får utöva bostadsrat ten trots att 
dödsboet inte är medlem i Greningen. Efter tre Ar fran dödsfallet fbr föreningen 
dock anmana dödsboet at t in0111 sex mdnader fr& anmaningen visa att bostads- 

I. ratten ingatt i bodelning eller arvskifte med anledning av bos tadsrat tshavarens 
död eller att någon, som inte Hr vägras inträde i föreningen, förvärvat bostads- 
ratten och sökt medlemskap. Oxn den tid som angetts i anmaningen inte iakttas, 
får bostadsrätten säljas pil offentlig auktion for dödsboets räkning. 
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Den som en bostadsrätt har overgatt till far inte vägras medlemskap i föreningen 
om föreningen skäligen bör godta förvärvaren som bostadsrattshavare. Om det 
kan antas att förvärvaren för egen del inte permanent skall bosatta sig i bostads- 
rattslageiiheten har föreningen rätt att vägra medlemskap. 

En juridisk person sam t fysisk underarig person som har forvarva t bos tadsra t t  i i l1 
en bostadslägenhet får vägras medlemskap i föreningen, 

Har bostadsrätt övergått till make eller sambo pb vilka lagen om san~bors gprnm- 
sainma hem skall tillämpas M r  medlemskap vägras om förvärvaren inte 
kommer a tt vara permanent bosa t t i lägenheten efter fiirvärvet. 
Den som har förvärvat andel i bostadsrätt far vägras medlemskap i föreningc;~ 
oin inte bastadsratte.ti eFI.er forvarvet innehas av makar eller sådaila sanibar pi? 
vilka lagen 0x11 sambors gemensamma hem skall tillämpas. 

0x11 en bostadsriitt övergdtt genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller 
liknande förvärv och förvärvaren inte antagits till medlem, far föreningen 
aiirnana förvärvaren att inom sex månader fran anmaningen visa att någon, 
soin inte far vägras intradc i föxcningen, förvärvat bostadsrätten och sökt med- 
lemskap. Iakttas inte den tid som angetts i anmaningen, fAr bostadsrätten saljas 
p& offentlig auktion för förvaxvarens rakning. 

En överlåtelse ar ogiltig o m  den som bosladsrii ttezi 6vcrlAtits till vägras medlem- 
skap i bos tadsratts föreningen. 

Första stycket galler inte vid exekutiv försäljning eller offentlig auktion enligt 
bes~ainili.elserila i bostadsrattslagen. Har i s4dan t fall förvärvaren inte antagits till 
medlem, skall föreningen lösa bostadsratten mot skälig ersättning. 
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Bostadsrattshavaren skall ya egen bekostnad hiiila lägenhetens inre med 
tillhörande övriga utryliimen i gott skick. Fareningen svarar för husets skick i 
övrigt. 

Bostadsrattshavaren svarar sAluiida fiir lagenl-ieteris 

- vaggar, golv och tak sant uiiderliggarids fuktisoleratide skikt. 

- inredning och utrustiiing - sasoni ledningar och övriga ii~ctallationrir for 
vatten, avlopp, varme, gas, ventiIakio!i och el till de delar dessa befinner sig 
inne i lägenheten och inte ar stai~dedniiigar; svagctröinsanlaggriirigar; i fraga 
om vattenfyllda radiatorer och stamledningar svarar bos~adsrattshavarei~ dock 
endast för malning; i fraga o m  skaniledningar för el svarar bostaclsrattshavare~~ 
endas t 
fr o m lägenhetens under cen tral (proppskåp). 

- golvbrunnar, cldstädcr, rokghgar, iiiner- och ytterdörrar samt glas och bagar i 
inner- och ytter fönster; bostadsrattshavaren svarar dock inte for inAlning av 
yttersidorna av ytkrdörrar och ytterfönster. 

Bostadsrattshavaren svarar för reparation i anledning av brand eller vatte~iled- 
ningsskada i lägenheten endast om skadan har uppkommit genoin bostadsrarts- 
havarens eget v~laitrk eller ge~io~i i  virdslöshet eller försummelse av nAgon 
som tillhör hans hushall eller gastar hononi eller av annan som han inrymt i 
lägenheten eller som utf6r arbete dar för hans rakning. 

I fraga om brandskada som bostadsratrsl~avaren inte själv vallat galler vad som 
nu sagts endast om bostadsrattshavaren brustit i den omsorg och tillsyn soni han 
bort iaktta. 

1 
Om ohyra förekommer i lägenheten skall motsvarande ansvarsfördelning galla 
som vid brand eller vattenledniiigsskada. 

Är bostadsrättslägenheten försedd med balkong, terrass, uteplats eller med egen 
I iiigilng, skall bostadsraits1ivare svara för renhållning och snöskottning. 

Bos tadsra ttshavareii svarar för dtgarder i lagenheten som vid tagits av tidigare 
bos tadsrattshavare sasoni reparationer, underhåll, installationer ni m. 
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Bostadsrattshavaren far inte göra niigon vasentlig förändring i lägenheten utan 
tillsthd av styrelsen. 

Eli förändring far aldrig iiiiiebara bestiiende olageiihet for föreningen eller annan 
medkeni. Underhålls- och repratioiisitgarder skall utföras pA ett fackmanna- 
mastigt: satt. 

Soni vasentlig föralidring raknas b h .  alltid förändring som kraver bygglov eller 
innebar ai-idriiig av ledning för vatten, avlopp eller värme. 

Bastadsrätlshavareii svarar för alt erforderliga inyiidighetskillstånd erhålls. 

Bostadsrattshavarei~ a r  skyldig a tt nar han använder lägenheten och andra delar 
av fastigheten iaktta all t som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick 
inom fastigheten. Ilan skall ratta sig efter de särskilda regler sam föreningen 

'r 
meddelar i överenss tainnielse med ortens sed. Bos tadsrattshavaren skall hålla 
noggrann tillsyn över att detta också iakttas av den som hör till hans hush811 
eller gastar honom eller av någon annan som han inrymt i lägenheten eller som 
dar utför arbete f& hans rakning. 

Föremål soin enligt. vad bostadsrat tshavaren vet ar eller med skal kan miss tänkas 
vara behiiflat med ohyra får inte föras iii i lägenheten. 

Företrädare för bostadsrättsföreningen har ratt att f& komma in i lägenheten nar 
det behövs för Lillsyn eller för a l l  ullöra arbele soin föreniiigeii svarar för. Skrift- 
ligt meddelande om detta skall laggas i lägenhetens brevinkast eller anslås i 
tra y y uppgangen. 

Bostadsrattshavaren ar  skyldig att tala sädana inskränkningar i nyttjanderätten 
som föranleds av nödvändiga åtgarder for att utrota ohyra i fastigheteii, aven oni 
hans lägenhet inte besvaras av ohyra. 

Om bostadsrattshavaxen inle laimar Iöreiiingen tilltrade till lägenheten, liar 
föreningen har rikt till det, kan beslutas om handräckning. 

141 483 206



En bostadsrattshavare far uppläta hela sin lägenhet i andra hand endast oin 
styrelsen ger sitt samtycke. 

I3ostadsrattshavaren får ii i  te iiirymina u tonis tdende personer i lägenheten, 0111 
det kan medföra men för flh-eningen eller någon annan medlem i ffireningm. 

i3ostadsrattshavarcn får iiite anväizda lägenheten for idgot. annal andaniål an det 
avsedda. Föreningen fAr dock endast åberopa avvikelse som ar av avsevärd bety- 

1 dclsc för förcningcn cllcr någon annan ri~edlem i föreningen. 

Om bostadsrättshavaren inte i ratt tid betalar insats eller upplåtelseavgift som 
skall betalas innan lagenheten får tillträdas och sker inte heller rättelse inom en 
manad fran anmaning lär föreningen hava uyplAtelseavlale~. Detta galler iiite 
om lägenheten tillträtts med styrelsens medgivande. 

Om avtalet havs har föreningen ratt till skadestånd. 

Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bos tadsrai t och som tilltrat ts ar  
med de begränsningar som följer nedan förverkad och föreningen således 
berättigad att saga upp bostadsr~ttshavareii till avflyttning, 

I )  om bostadsrattshavaren dröjer med att betala insats eller upplatelseavgift 
utöver två veckor f r h  det att föreningen efter förfallodagen anmanat honom 

I 
a tt fullgöra sin be talningsskyldighe t eller an1 bos tadsra ttshavaren dröjer med 
a tt betala drsavgi ft u tover tvii vardagar från förfallodagen, 

2) om bostadsrattshavaren utan behövligt samtycke eller tillstånd upplater 
lägenheten i andra hand, 

I 

3) om lägenheten används i strid med 16 5 eller 17 5, 

3) o111 bostadsrattshavareii eller den, som lägenheten upplåtits till i andra  hand, 
geiiorii v4rdslöshet 5r  vållande till att det h n s  ohyra i lagc~ilietcii eller orii 
bos~adsriitts1iavarci-i wiiom a l  t iiite utan oskäligt dröjsm3l undci-ra1 tnt 

0 styrelsen om att det finns ohyra i lageriheten bidrar t i l l  a t t  ohyran sprids i 
rastigiioten, 

5 )  o m  lägenheten på arinat satt vanv3rdas eller o m  boctadsrSttshavarcii cllcr dcn, 
som lagenheten upplatik ti l l  i andra hand, Asidosatker nigot av vad som skall 
iakttas enligt 13 5 vid Iagcnheicnc begagnandc eller brister i den tillsyn som 
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enligt samma paragraf Aligger en bostadsrattshavare, 

6 )  om bostadsrattshavaren inte lanmar tillträde till lägenheten enligt 14 5 och 
han inte kan visa giltig ursäkt för detta, 

7) oin bos tadsr3ttshavareii iii te fullgör anrian skyldighet och det mils te anses vara 
av  synnerlig vikt för föreningen att skyldiglieten fullgörs, samt 

8) am Iage~iheten helt eller till väsentlig del aliviirids för iiäringsverksamhet 
eller darnied likartad verksamhet, vilken utgör eller i vilken till en inte 
oväsentlig del ingir brottsligt förfaraiidc eller för tillfälliga sexueUa för- 
bindelser nio t ersa ttiiing. 

N y  ttjandera t ten ar inte fijrverkad om de t som ligger bostadsra itshavaren till last 
l iir a v  ringa betydelse. 

Uppsägning som avscc i 19 5 förs ta stycket 2,3 eller 5-7 får ske endast om 
bostadsrattshavaren later bli att efter tillsägelse vidta rättelse utan dröjsniAl. I 
frdga om en bostads1agenhe.l far uppsagning p: grund av förhållanden som avses 
i 19 5 första stycket 2 inte heller ske oni bostadsrattshavaren efter tillsägelse utan 
dröjsmal ansöker om tillstånd till upplåtelsen och Far ansökan beviljad. 

Är nyttjanderätten förverkad pA grund av [örhdllaiide som avses i 19 9 första 
stycket 1-3 eller 5-7 nien sker rättelse iiman föreningen gjort bruk av sin ratt till 
uppsagning, kan bostadsrattshavarei~ inte darefter skiljas frdn lägenheten pi den 
grunden. Detsamma galler om föreningen 
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. . 
inte har sagt upp bostadsrattshavaren till avflyttning inom tre miinader fran den 
dag föreningen fick reda pd förhallande som avses i 19 5 första stycket 4 eller 7 
eller inte inom tvA nianader fran den dag da föreningen fick reda p3 förhallande 
som avses i 2 9  tj forska stycket 2 sagt H11 bostadsrättshavaren att vidta rättelse. 

En bostadsrattshavare kan skiljas fraii lagei-iheten p i  grund av förh3llaiide som 
avses i 19 5 första stycket 8 endast oin föreningen har sagt upp bostadsratts- 
Iiavaren till avflyttning inom tvii månader fran det att ftireningen fick reda pil 
förhållaiidet. Oni den brottsliga verksan-il-ieten har angetts till Atal eller om för- 
undersökning har inletls inom sanirna tid har föreningen dock kvar sin ratt till 
uppsägning intill dess att tvi  månader har gått från det  att domeii i brottmakt 
har vurinit laga kraft eller d ~ t  rat tcliga förfarandet liar avslutats pb. i-iagot annat 
sa tt. 

1 

Är iiyttjand~rätten enligt 19 5 första stycket 1 förverkad p2 grund av dröjsmal 
i med betalning av Arsavgift, och har föreningen med anledning av detta sagt upp 

bostadsrattshavaren till avflyttning, får denne p5 grund av dröjsn-iblct inte skiljas 
från lägenheten om avgiften betalas senast tolfte vardagen från uppsägningen. 

I vantaii på att bostadsrattshavaren visar sig ha fullgjort vad som fordras för att f3 
tillbaka nyitjandcriittei~ fAr beslut om avhysning inte meddelas förran efter 
fjorton vardagar fran den dag da bostadsrii ttshavaren sades upp. 

Sags bostadsrattshavaren upp till avflyttning av nagon orsak som anges i 19 5 
första stycket 1,4-G eller 8 Zr han skyldig att flytta genast, om inte annat följer av 
23 5. Sags bostadsraitshavaren upp av nagon annan i 19 5 första stycket angiven 
orsak, får han bo kvar till det mdnadsskifte som intraffar närmast efter tre 
manader f r h i  uppsagningeii, om inte ratten Alagger honom att flytta tidigare. 

\ 

0111 föreningen säger upp bosl-adsraiisliavaren till avflyttning, har föreningen ratt 
till skades tand. 
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Har bostadsrattshavaren blivit skild fr311 lägenheten till följd av uppsägning i fall 
som avses i Z9 $ skall bostadsrätten säljas pA offentlig auktion s4 snart det kan ske 
om inte föreningen, bostadsrattshavaren och dc kända borgenärer vars ratt berörs 
av försäljningen komnier överens om nAgot annat. Försäljningen fár dock ans tå 
ii11 dess att brister som bostadsriittshauareri svarar for  blivit Atgärdade. 

Offentlig auk don skall hallas av en god inan soni p3 föreningens begäran för- 
ordnas av tingsrakteii. 

STYRELSE OCH REVISORER 

Styrelsen bestar av niinsi tre och högst sju ledainiiter med iiiiiist en och högst tre 
suppfean ter. 

Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningssriimman för högst tvä ar. 
Led.amot och suppleant kan omväljas. Till styrelsclcdainot och suppleant kan 
förutom medIern väljas aven make till medlem och narst&eiide som varaktigt 
sammanbor med n~edleinmen. Valbar ar endast myndig person som ar bosatt i 
föreningens fas tight. Om föreningen liar stat! ig t bos tadsldn kan en ledamot och 
en suppleant utscs i enlighet med villkor för lånets beviljande. 
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Styrelsen har sitt sate i Stockholni. 
Styrelsen konstituerar sig själv. S tyreken ar beslu tsför nar antalet närvarande 
ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av sain tlig a s tyrelseledamöter. 
Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken m r  an haffken a v  de nar- 
varande röstat eller vid lika röstetal den i~ieniiig som biträds av ordföranden, 
dock fordras för gii tigt beslu t enhällighet nar för beclu tsllirhet minsta a n  talet 
ledarn6 ter ar närvarande, 

Föreningens firma tecknas av tvd slyrelseledan16tet i förening. 

29 s 
3. 

Föreningens rakenskapsir omfattar tiden 1 / 1-32 / 22. Före inars in5nads utgAng 
varje ar  skall styrelsen till revisoreriia avliiiilna förvaltiiingsberätte~se, 
resultaträkning samt balansräkning. 

Styrelsen eller f i  tina tecknare fiir inte utan föraningsstanimans bemyndigande 
avhända Föreningen dess fas ta egendom dler  tomrrätt och inbe heller riva eller 
Greta mer omfattande till- eller ombyggnadsatgarder av sadan egendom. 

Revisorerna skall vara minst en och h ö ~ s t  trc 
suppleanter. Revisorer och revisors~u~~lerrntcr väljs på föreningss&nrna för 
tiden fr& ordinarie f6reiiiiigsst&mma fram till nästa ordinaf e föreningsst5mma. 
Om föreningen har statligt bostadslan kan en ordinarie revisor och en suppleant 
utses i enlighet med villkor för laiiet$ beviljande, 

Revisorerna skall bedriva sikt arbete sá att revision ar avslutad och revisions- 
berättelsen avgiven senast 31 / 3 .  Styrelsen skall avge skriftlig förklaring till 
ordinarie föreniiigsstamma över av revisorerna eventuellt gjarda animark- 
ningar. Styrelsens redovisningshandlingar, rcvisionsberaiielsen och styrelsens 
förklaring over av rcvisoreri~a gjorda anmärkningar skall hil!as tillgängliga för 
medlemmarna minst en vecka lore dcii f6reningssiämma pi vilken ärendtt skall 
förckomrna ti31 behandling. 

O~dinarie föreningsstQimmc7 skall l?$ lias J r l i ~ e i i  före mars i~diiads ulgAng. För a t k 
visst areiide soin iiicdlein önskar [.i bchzn dl; t p: fiireningss tainma skall kunna 
anges i kallelsen till dciiiia slcc~!l di rticlet skriftligen aiiiiialas t i l l  ctvrelscn senast 
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r 
före februari ininads utgang eller den tidpunkt som styrelsen kan komma att 
bes lamma. 

Extra föreni~igsstärnma skall IiAllas iiar styrelseii eller revisor finner skal till det 
sll er riar minst l / f  O av samtliga rastberattigade skriftligen begär det hos styrelsen 
nied angivande av ärende som önskas behandlat p i  staminan. 

35 § 

På ordinarie föreriingsstaiiima skall förekoinma: 

Stämmans öppnande. 
Godkannai~de av dagordiiirigeii. 
Val av staiiirnoordförande. 
Anmalaii av s~aiii~iioordIoral-ideiis val av yrotokullfijrare. 
Val av tvA justeringsmaii tillika röstrakiiare. 
Fraga om stämnian blivit i stadgeenlig ordning utlyst. 
Fasts tallande av röstlängd. 
Föredragning av styrelsens arsredovisning. 
Föredragning av revisorns berättelse. 
Beslut 01-11 faststalIande av resultat- och balansräkning, 
Beslut om resultatdispositioii. 
Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. 
Fraga om arvoden A t  styrelseledamöter och revisorer för 
n% tkommande verksainhe tsar. 
Val av s tyrelseledamö ter och sup pIean ler. 
Val av revisorer och revisorssuppleant. 
Val av valberedning. 
Av styrelsen till stamnian lianskjutrin frågor samt av förenings- 
medlem anmalt ärende enlig t 33 5. 
Stämmans avslutande. 

På extra föreningsstämma skall utöver arendeii enligt punkt 1-7 ovan endast 
förekomma de ärenden för vilka stämn.iaii blivit utlyst och vilka angetts i 
kallelsen till s tam~nan. 

Kallelse till föreningsstan-iinai-i skall innehAlla uppgift on1 vilka aretiden soin 
skall behandlas pil stämman. Även ärende som anmälts av styrelsen eller 
föreningsmedlein enligt 33 5 skall anges i kallelseii. Deniia skall uifardas genom 
pmsonlig kallelse till sanitliga mcdlclnmar ge~ioin utdelning eller genoiii poct- 
befordran senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra foreniiigs- 
s tarivna,  dock tidigast fyra veckor före s tamnian. 

Andra mcddclanden till medlenunarna anslås på lämplig ylats iii0111 

förcningeiis fasiigkei e!ler genom utdelning eller postbefordran av brev 
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Vid fijreningsstärnman har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar 
bostadsriitt gemensamt har de dock tillsaminans endast en röst. 

Medlem Mr utöva sin röstratt genoiii onibiid. Ombudet skall förete en skriftlig, 
dagtecknad fidlmnkt, ej Zldre an ett Ar. Endast annan medlem, make eller nar- 
staeride, sótn varaktigt sainmanbor med n~cdleii-imcri fdr vara ombud. Ingen far 
såsoni ombud företräda niei  an en n~edlein. 

Röstberättigad ar endast den medlein SOIII fullgjort sina Ataganden mot före- 
ningen enligt dessa stadgar eller enligt lag. 

Det justerade protokollet från fö1.c:iiiigsst5iiiniaii skall hållas tillgängligt för med- 
c i l l l H l a i l .  lemmarna senas1 Lre veckor efter st'' 

Iriurn föreningen skall bildas följande fonder: 

Pond för yttre underhdll. 
Dispositionsfond. 

Till fond för y the underhall skall Arligen avsat tas ett belopp motsvarande minst 
0,3 % av fastighetens taxeringsviirde. 

Det överskot t som kan uppstá p3 forexiingei~s verksamhet skall avsättas till 
dispositionsfmd eller disponeras pil annat satt i enlighet med fiirenings- 
stämmans beslut. 

VINST 

Om föreningsstäinman beslutar att uppkornnien vinst skall delas ut skall 
viristen fördelas mellan medlemmarna i förhållande till lägenheternas insatser. 

UPPLOSNING OCH LIKVIDATION 

Om ftireiiingen upplöses skall behålha tillgångar tillfalla ii~edleinrnarna i 
förhållande til l  Iageiiheternas iiisaiser. 
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För frágor som inte regleras i dessa stadgar galler bos~adsraUslagen, Iagen om ekonomiska 
föreningar samt övrig lagstiftning. 

Ovanstiiende stadgar har antagits vid extra fireningsst~mma 1 WP-O3-O 7 
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