
Stadgar fdr bostadsriittsftireningen Gjuteriet 8 i Stockholm

Firma och iindamil

I S Foreningens firma iir bostadsrZittsftireningen Gjuteriet 8 i Stockholm.

Foreningen har till iindamil att framla medlemmamas ekonomiska intressen genom att i
ftireningens hus uppl&ta liigenheter 6t medlemmama till nyttjande utan begriinsning till
tiden. Medlems riitt i ftireningen pi grund av sfldan upplAtelse kallas bostadsriitt. Medlem
som innehar bo stadsriitt kallas bo stadsriittshavare.

2 $ Medlemskap

Medlemskap i fcirening kan beviljas den som erh6ller bostadsriitt genom upplitelse av
fdrening eller som overtar bostadsriitt i ftireningens hus. Juridisk person som fdrviiruat
bostadsrdtt till bostadsliigenhet fir vigras medlemskap.

Foreningen som har forviirvat eller som avser att forviirva en hyresfastighet ftr ombildning
till bostadsriitt far inte viigra en bostadshyresgiist i fastigheten som iir fysisk person
medlemskap i foreningen, om hyresgdsten ans<ikt om medlemskap inom ett frr fr6n
foreningens fastighetsf<irviirv och hyresf<irhfillandet forelig vid tiden f<ir ombildningen.

3 $ Frigan om att anta en medlem avgors av styrelsen. Styrelsen iir skyldig att snarast, nomalt
inom en mflnad frAn det att skriftlig ansclkan om medlemskap kom in till ft)reningen,
avgdra frflgan om medlemskap.

4 $ Insats, andelstal och avgifter

Insats, andelstal, arsavgift och i ftrekommande fall upplAtelseavgift faststiills av styrelsen.
Andring av insats och andring av andelstal skall dock alltid beslutas av ftireningsstzimman.
Arsavgiften skall betalas senast sista vardagen ft)r varje kalenderminads borjan om inte
styrelsen beslutat annat.

Fcireningens ldpande kostnader och utgifter samt avsiithring till fonder skall finansieras
genom att bostadsrdttshavarna betalar irsavgift till f<ireningen. Arsavgiften ftrdelas pA

bostadsriittsliigenheterna i fdrhillande till liigenhetemas andelstal. I flrsavgiften ingiende
konsumtionsavgifter kan beriiknas efter forbrukning eller ytenhet.

Om inte Srsavgiften betalas i rittt tid enligt ftirsta stycket utgflr drojsmAlsriinta enligt
riintelagen pA den obetalda avgiften frAn frirfallodagen till dess full betalning sker.

Upplitel seavgift , dverlitelse avgift , pantsiittning savgift samt avgift fdr
andrahandsupplAtelse fir tas ut efter beslut av styrelse. Overl&telseavgiften fir uppgA till
hdgst 2,5 o/o och pantsiittningsavgiften till hdgst I o/o av det basbelopp som giiller vid
tidpunkten fdr ans<jkan om medlemskap respektive tidpunkten for underriittelse om
pants5ttning.



Avgift for andrahandsupplfitelse, som fAr tas ut flrligen, far for en liigenhet maximalt uppga
till 10 procent per 6r av sarnma prisbasbelopp som ovan. Om en liigenhet upplits under en

del av ett ix, beriiknas den hogsta till&tna avgiften efter det antal kalenderminader som
liigenheten iir upp16ten.

6verl6taren av bostadsriitten svarar tillsammans med fdrviirvaren fdr att
overlfitelseavgiften betalas. Pantsiittningsavgift betalas av pantsiittaren. Avgifterna skall
betalas pi det siitt styrelsen bestiimmer.

5 S Overgflng av bostadsriitt

Bostadsriittshavaren fAr fritt overlita sin bostadsriitt. Bostadsriittshavare som civerlitet sin
bostadsriitt till annan medlem skall till bostadsriittsfdreningen inliimna skriftlig anmiilan
om civerlitelse med angivande av civerlitelsedag samt till vem <jverl6telsen skett.

Fdrviirvare av bostadsriitt skall skriftligen ansoka om medlemskap i
bostadsriittsforeningen. I ansiikan skall anges personnunmer och nuvarande adress.

Styrkt kopia av fldrviirvshandlingen skall bifo gas anmitlan/ansrikan.

6 S Overlitelseavtalet

Ett avtal om tiverlfltelse av bostadsriitt genom kdp skall uppriittas skriftligen och skrivas
under av siiljaren och kciparen. I avtalet skall anges den liigenhet som overlfltelsen avser
samt kopeskillingen. Motsvarande skall gdlla vid byte eller giva. En overlAtelse som inte
uppfl,ller dessa ft)reskrifter iir ogiltig.

7 $ Niir en bostadsrtitt 6verl6tits till en ny innehavare, filr denne utova bostadsriitten och
tilltrada liigenheten endast om han har antagits till medlem i foreningen.

Ett dodsbo efter en avliden bostadsriittshavare fflr utova bostadsriitten trots att dridsboet
inte iir medlem i f<ireningen. Efter tre fir frin dddsfallet f6r ft)reningen dock anmana
dodsboet att inom sex minader frin anmaningen visa att bostadsrdtten ingitt i bodelningen
eller arvskifte med anledning av bostadsr2ittshavarnes dod eller att nigon, som inte fAr
viigras intriide i fcireningen, ft)rviirvat bostadsriitten och sokt medlemskap. Om den tid som
angetts i anmaningen inte iakttas, ffir bostadsriitten siiljas pfl offentlig auktion for dddsboets
riikning.

8 $ Riitt till medlemskap vid iivergflng av bostadsriitt

Den som en bostadsratlhar rivergitt till fir inte viigras medlemskap i ft)reningen om
ft)reningen skiiligen bdr godta ft)rviirvaren som bostadsriittshavare. Om det kan antas att
ftirviirvaren ft)r egen del inte permanent skall bos[tta sig i bostadsriittsliigenheten har
ftireningen r att att v agr a medlemskap.



En juridisk person som har f<irviirvat bostadsriitt till en bostadsliigenhet fir v[gras
medlemskap i ftireningen.

Har bostadsriitt rivergitt till make eller sambo pi vilka lagen om sambors gemensalnma

hem skall tilliimpas far medlemskap viigras om ftirviirvaren inte kommer attvara
permanent bosatt i liigenheten efter florviirvet.

Den som har ftirvtirvat andel i bostadsriitt fir viigras medlemskap i foreningen om inte
bostadsr?itten efter ft)rviirvet innehas av makar eller sidana sambor pi vilka lagen om
sambors gemensarnma hem skall tilliimpas.

9 S Om en bostadsr[tt dverg6tt genom bodelning, arv , testamente, bolagsskifte eller liknande
ftirviirv och lorviirvaren inte antagits som medlem fir ftireningen antrrana ftirviirvaren att
inom sex mAnader frin anmaningen visa att n6gon, som inte ffir viigras intriide i
ftireningen, ft,rviirvat bostadsriitten och sokt medlemskap. Iakttas inte den tid som angetts
i anmaningen, f6r bostadsriitten sdljas pi offentlig auktion ftir frirviirvarens riikning.

10 $ En <iverl6te1se rir ogiltig om den som bostadsriitten dverlitits till vtigras medlemskap i
bostadsrlttsftireningen. Forsta stycket giiller inte vid exekutiv ftirs?iljning eller offentlig
auktion enligt bestiimmelserna i bostadsriittslagen. Har i s6dant fall ftirviirvaren inte
antagits till medlem, skall ftireningen 16sa bostadsriitten mot skiilig ersiittning.

11 $ Bostadsriittshavarens riittigheter och skyldigheter

Bostadsriittshavaren skall pA egen bekostnad hilla liigenhetens inre med tillhdrande <ivriga
utrymmen i gott skick. Foreningen svarar ftir husets skick i 6vrigt.

Bostadsriittshavaren svarar silunda ft)r ltigenhetens

a) vaggal golv och tak samt underliggande fuktisolerande skikt.

b) inredning och utrustning * sisom ledningar och 6wiga installationer ftir vatten, avlopp,
vdrme, gas, ventilation och el till de delar dessa befinner sig inne i l[genheten och inte
iir stamledningar; svagstrdmsledningar; i frhga om vattenfullda radiatorer och
stamledningar svarar bostadsr[ttshavaren dock endast frir milning; i friga om
stamledningar fdr el svarar bostadsriittshavaren endast fr o m liigenhetens undercentral
(proppsk&p).

c) golvbrunnar, eldstiider, rcikg6ngar, inner- och ytterdcirrar samt glas och bigar ftir
milning av yttersidorna av ytterddrrar och ytterfrinster; bostadsriittshavaren svarar dock
inte ft)r m6lning av yttersidorna av ytterd<irrar och ytterfi)nster.

Bostadsriittshavaren svarar fdr reparation i anledning av brand eller vattenledningsskada i
liigenheten endast om skadan uppkommit genom bostadsriittshavarens eget v6llande eller
genom vardsklshet eller ftrsummelse av nigon som tillhor hans hush611 eller giistar honom
eller annan som han har inrymt i litgenheten eller som utft)r arbete diir ftir hans riikning.



I frflga om brandskada som bostadsriittshavaren inte sjiilv v&llat giiller vad som nu sagts

endast om bostadsriittshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iaktta.

Om ohyra frirekommer i liigenheten skall motsvarande ansvarsforsiikring giilla som vid
brand- eller vattenledningsskada.

Ar bostadsrtittsliigenheten ft)rsedd med balkong, terass, uteplats eller med egen ing&ng,

skall bostadsriittshavaren svara frir renhfillning och sn<iskottning.

Bostadsriittshavaren svarar for itgarder i liigenheten som vidtagits av tidigare
bostadsriittshavare sisom reparationer, underhflll, installationer m.m.

12 $ Bostadsriittshavaren far inte gdra nigon viisentlig fdriindring i l2igenheten utan tillstind av
styrelsen.

En ftiriindring f6r aldrig innebiira bestAende oliigenhet ft)r f<ireningen eller annan medlem.
Underhills- och reparationsitgiirder skall utftiras pi ett fackmannam5ssigt siitt.

Som viisentlig for?indring riiknas bl a alltid foriindring som kriiver byggnadslov eller
innebiira iindring av ledning fcir vatten, avlopp, virme eller ventilation.

Bo stadsriittshavaren svarar fcir att erforderligare myndighetstillstand erhills.

13 $ Bostadsrdttshavaren iir skyldig attnar han anvzinder liigenheten och andra delar av
fastigheten iaktta allt som fordras fdr att bevara sundhet, ordning och skick inom
fastigheten. Han skall riitta sig efter de siirskilda regler som foreningen meddelar i
dverensstiimmelse med ortens sed. Bostadsriittshavaren skall hilla noggrann tillsyn 6ver att
detta ocksi iakttas av den som hdr till hans hushflll eller giistar honom eller av nigon annan
som han har inrymt i liigenheten eller som diir utfor arbete f<ir hans riikning.

Fdremil som enligt vad bostadsr8ttshavaren vet 2ir eller med skiil kan misstiinkas vara
behiiftat med ohyra fir inte f6ras in i liigenheten.

14 $ F<iretriidare for bostadsrdttsfcireningen har ratt att fi komma in i liigenheten niir det behovs
ftir tillsyn eller for att utfora arbeten som fcireningen svarar ftr. Skriftligt meddelande om
detta skall liiggas i liigenhetens brevinkast eller anslfls i trappuppgingen.

Bostadsriittshavaren iir skyldig atttttla sidana inkriinkningar i nyttjanderiitten som
ft)ranleds av n<idviindiga ltgiirder fdr att utrota ohyra i fastigheten, dven om hans liigenhet
inte besviiras av ohyra.

Om bostadsriittshavaren inte liimnar foreningen tilltrade till lzigenheten, ndr ftireningen har
rzitt till det, kan beslutas om handriickning.



15 $ En bostadsriittshavare fir upplita hela sin liigenhet i andra hand endast om styrelsen ger sitt
samtycke.

16 $ Bostadsriittshavaren ffir inte inrymma utomstiende personer i liigenheten, om det kan

medfora men for ft)reningen eller nigon annan medlem i foreningen.

17 $ Bostadsriittshavaren fAr inte anviinda liigenheten for nigot annat iindamil iin det avsedda.

Fdreningen fir dock endast iberopa awikelse som 6r av avseviird betydelse for foreningen

eller n&gon annan medlem i fdreningen.

18 $ Om bostadsriittshavaren inte i riitt tid betalar insats eller upplfltelseavgift som skall betalas

innan liigenheten far tilltrtidas och sker inte heller riittelse inom en minad frin anmaning
far ftreningen upplAtelsear,talet. Detta giiller inte om liigenheten tilltrlitts med styrelsens

medgivande.

Om ar,talet hiivs har foreningen riitt till skadestind.

19 $ Nyttjanderiitten till en liigenhet som innehas med bostadsrlitt och som tilltrlts iir med de

begriinsningar som ftljer nedan forverkad och fdreningen siledes beriittigad att siiga upp
bostadsriittshavaren till avflyttning,

1) Om bostadsriittshavaren drojer med att betala insats eller upplitelseavgift utover tv6
veckor frin det att f<ireningen efter forfallodagen anmanat honom att fullgtira sin
betalningsskyldighet eller om bostadsriittshavaren drdjer med att betala irsavgift
utover tvi vardagar frin forfallodagen.,

2) om bostadsrflttshavaren utan behdvligt samtycke eller tillstind uppl&ter ltigenheten i
andra hand,

3) om liigenheten anviinds i strid med 16 $ eller 17 $,

4) om bostadsreittshavaren eller den, som liigenheten upplfltits till i andra hand, genom
vardslcishet tir v6llande till att det finns ohyra i liigenheten eller om
bostadsriittshavaren genom att inte utan oskiiligt drojsm6l underrdttat styrelsen om att
det finns ohyra i liigenheten bidrar till att ohyran sprids i fastigheten,

5) om liigenheten pi annat siitt vanvirdas eller om bostadsr?ittshavaren eller den, som

liigenheten upplitits till i andra hand, Asidos2itter nAgot av vad som skall iakttas enligt
13 $ vid liigenhetens begagnande eller brister i den tillsyn som enligt samma paragraf
iligger en bo stadsriittshavare,

6) om bostadsriittshavaren inte l2imnar tilltrade till kigenheten enligt 14 $ och han inte
kan visa giltig ursiikt for detta,



om bostadsriittshavaren inte fullgdr annan skyldighet och det miste anses vara av
synnerlig vikt fdr ft)reningen att skyldigheten fullg<irs, samt

om liigenheten helt eller till viisentligt del anviinds ftir niiringsverksamhet eller
ddrmed likartad verksamhet, vilket utgdr eller i vilken till en inte oviisentlig del ingir
brottslig ftirfarande eller fiir tillftilliga sexuella ftlrbindelser mot ersiittning.

Nyttjanderiitten iir inte ft)rverkad om det som ligger bostadsrEittshavaren till last tir av
ringa betydelse.

20 $ Uppsiigning som avses 19 $ f6rsta stycket 2,3 eller 5-7 ffu ske endast om
bostadsriittshavaren lflter bli att efter tillsiigelse vidta riittelse utan drojsmil. I friga om en
bostadsliigenhet far uppsiigningen pA grund av ftirhillanden som avses i 19 $ ftirsta stycket
2 inte heller ske om bostadsriittshavaren efter tillsiigelse utan drdjsmil ans6,ker om tillstind
till upplitelsen och fhr ansrikan beviljad.

21 S Ar nyttjanderiitten ftirverkad pi grund av ftirhillande som avses i 19 $ fdrsta stycket 1-3
eller 5-7 men sker riittelse innan ftireningen gjort bruk av sin riitt till uppsiigning, kan
bostadsriittshavaren inte diirefter skiljas fran liigenheten p5 den grunden. Detsamma giiller
om ft)reningen inte har sagt upp bostadsriittshavaren till avflyttning inom tre minader frfln
den dag ftireningen fick reda pi ftirhillande som avses i 19 $ ftirsta stycket 4 eller 7 eller
inte inom tvfl minader frfln den dag di fiireningen fick reda pi ftrhillanden som avses i 19

$ ftirsta stycket 2 sagttill bostadsriittshavaren att vidta riittelse.

22 $ En bostadsrdttshavare kan skiljas frfln liigenheten p6 grund av ftirh611anden som avses i 19

$ ftirsta stycket 8 endast om ftireningen har sagt upp bostadsrtittshavaren till avflyttning
inom tvi minader frin det att ftireningen fick reda pi fcirhillandet. Om den brottsliga
verksamheten har angetts till &tal eller om ftirundersiikning har inletts inom samma tid har
ft)reningen dock kvar sin riitt till uppsiigning intill dess att tvi minader har giu frin det att
domen i brottm6let har vunnitlagakraft eller det riittsliga ftrfarandet har avslutats pi nigot
annat siitt.

23 $ Ar nyttjanderiitten enligt 19 $ ftirsta stycket 1 ftirverkad pi grund av drdjsmil med
betalning av Arsavgift, och har frireningen med anledning av detta sagt upp
bostadsriittshavaren till avflyttning, fin denne pi grund av drcijsmilet inte skiljas fr&n
liigenheten om avgiften betalas senast tolfte vardagen frfrn uppsiigningen.

I viintan ph att bostadsriittshavaren visar sig ha fullgjort vad som fordras ftir att fa tillbaka
nyttjanderiitten fir beslut om avhysning meddelas ftirriin efter fiortonvardagar frfln den
dag dh bostadsriittshavaren sades upp.

7)

8)



24 $ Sags bostadsriittshavaren upp till avflyttning av nigon orsak som anges i 19 $ i forsta

stycket 1,4-6 eller 8 iir han skyldig attflytta genast, om inte annat ftljer av 23 $. Siigs

bostadsriittshavaren upp av nigon atTnan i 19 $ forsta stycket angiven orsak, f6r han bo
kvar till det minadsskifte som intriiffar niirmaste efter tre minader frin uppsiigningen, om
inte riitten iltigger honom att flytta tidigare.

25 $ Om ftireningen siiger upp bostadsriittshavaren till avflyttning, har f<ireningen riitt till
skadest&nd.

26 $ Har bostadsriittshavaren blivit skild fran lagenheten till ftiljd av uppsiigning i fall som

avses i 19 $, skall bostadsrlitten stiljas pi offentlig auktion sfl snart det kan ske om inte
fcireningen, bostadsrrittshavaren och de kiinda borgeniirer vars rtitt ber<irs av forsiiljningen
kommer civerens om annat. Fcirsiiljningen ffir dock ansti till dess att brister som

bostadsriittshavaren svarar for blivit fltgiirdade.

Offentlig auktion skall hillas av en god man som pi foreningens beg?iran forordnas av

tingsriitten.

Styrelse och revisorer

27 $ Styrelsen bestir av minst tre och hogst sju ledamdter med minst en och hdgst tre
suppleanter. Styrelseledamoter och suppleanter viiljs av foreningsstiimman for h<igst tvh 2u.

Ledamot och suppleant kan omviiljas. Tillstyrelseledamot och suppleant kan f<jrutom
medlem viiljas iiven make till medlem och niirst6ende som varaktigt sammanbor med
medlemmen. Valbar iir endast myndig person som iir bosatt i foreningens fastighet. Om
ftireningen har statligt bostadslin kan en ledamot och en suppleant utses i enlighet med
villkor for linets beviljande.

28 $ Styrelsen har sitt sate i Stockholm

Styrelsen konstituerar sig siiilv. Styrelsen iir beslutsfor niir antalet niirvarande ledam<iter
vid sammantriidet overstiger hiilften av samtliga styrelseledamoter. Som styrelsens beslut
gtiller den mening fcir vilken mer iin hiilften av de niirvarande rostat eller vid lika r<istetal

den mening som bitrads av ordforanden, dock fordras ftir giltigt beslut enhiillighet niir for
beslutsftirhet minsta antalet ledamoter iir niirvarande.

Foreningen firma tecknas forutom av styrelsen av den eller dem som styrelsen utser.

29 $ F<ireningens riikenskapsir omfattar tiden 01-01 - 12-31. F<ire mars minads utging varje 6r
skall styrelsen till revisorerna avkimna fdrvaltningsberiittelse, resultatriikning samt

balansr[kning.



30 $ Styrelsen eller firmatecknare far inte utan frireningsstiimmans bemyndigande avhiinda
floreningen dess fasta egendom eller tomtrtitt och inte heller riva eller foreta mer
omfattande till- eller ombyggnadsitgzirder av sidan egendom.

31 $ Revisorerna skall vara minst en och h6gst tre samt minst en och hcigst tre suppleanter.

Revisorer och revisorssuppleanter viiljs pi foreningsstiimma ftjr tiden frin ordinarie
fdreningsstiimma fram till niista ordinarie ftireningsstiimma. Om fdreningen har statligt
bostadslin kan en ordinarie revisor och en suppleant utses i enlighet med villkor for linets
beviljande.

32 $ Revisorerna skall bedriva sitt arbete s5 att revision 2ir avslutad och revisionsberiittelsen
avgiven senast 30 april. Styrelsen skall avge skriftlig forklaring till ordinarie
foreningsstiimma 6ver av revisorerna eventuellt gjorda anmiirkningar. Styrelsens
redovisningshandlingar, revisionsberiittelsen och styrelsens ftirklaring 6ver av revisorema
gjorda anmiirkningen skall h6llas tillgiingliga ft)r medlemmarna minst en vecka ftire den

foreningsst?imma pfl vilken zirendet skall ftirekomma till behandling.

Fiireningsstflmma

33S Ordinarie foreningssttimma skall h6llas Arligen fdre maj minads utgAng. For att visst
iirende som medlem rinskar fi behandlat pi fdreningsstiimma skall kunna anges i kallelsen
till denna skall iirendet skriftligen anmiilas till styrelsen senast fore februari minads utging
eller den senare tidpunkt som styrelsen kan komma att bestiimma.

34 $ Extra ftireningsstiimma skallh611as niir styrelsen eller revisor finner skril till det eller niir
minst lll0 av samtliga rostberiittigade skriftligen begiir det hos styrelsen med angivande av

iirende som onskas behandlat pi stiimman.

35 S Pa ordinarie foreningsstiimma skall forekomma:

1) StZimmanscippnande.

2) Godkiinnande av dagordningen

3) Val av sttimmordforande.

4) Anmiilan av stZimmordforandens val av protokollforare.

5) Val av tvi justeringsmzin tillika rdstrliknare.

6) Friga om stiimman blivit i behorig ordning utlyst.

7) Faststiillande av rdstldngd.

8) Friredragningavstyrelsensirsredovisning.

9) Fciredragning av revisorns beriittelse.

10) Beslut om faststiillande av resultat- och balansriikning.



11) Beslut om resultatdisposition.

12) Fr6ga om ansvarsfrihet ftir styrelseledamriterna.

13) Fr6ga om arvoden 6t styrelseledam<iter och revisorer for ntistkommande

verksamhetsar.

14) Val av styrelseledamriter och suppleanter.

15) Val av revisorer och revisorssuppleant.

16) Val av valberedning.

17) Av styrelsen till stiimman hiinskjuta frigor samt av fdreningsmedlem anmiilt

iirende enligt 33 $.

18) Stiimmansavslutande.

Pi extra foreningsstdmma skall utdver iirenden enligt punkt l-7 ovan endast ftirekomma de
iirenden fcir vilka stiimman blivit utlyst och vilka angetts i kallelsen till stiimman.

36 $ Kallelse till fd,reningsstiimman skall innehfllla uppgift om vilka iirenden som skall
behandlas pA stiimman. Aven iirende som anmiilts av styrelsen eller foreningsmedlem
enligt 33 $ skall anges i kallelsen. Den skall utfiirdas genom personlig kallelse till samtliga
medlemmar genom utdelning eller genom postbefordran senast tvi veckor fore ordinarie
och en vecka ft)re extra ftireningsstdmma, dock tidigast ffra veckor fcire stiimman.

Andra meddelanden till medlemmama anslAs pi lamplig plats inom fiireningens fastighet
eller genom utdelning eller postbefordran av brev.

37 $ Vid ftireningsstiimman har varje medlem en rost. Om flera medlemmar innehar bostadsriitt
gemensamt har de dock tillsammans endast en rost.

Medlem f6r utova sin rcistriitt genom ombud. Ombudet skall fcirete en skriftlig dagtecknad
fullmakt, ej iildre 5n ett ir. Endast annan medlem, make eller niirstiende, som varaktigt
sammanbor med medlemmenftr vara ombud. Ingen fir sflsom ombud foretriida mer iin en
medlem.

R<istberiittigad iir endast medlem som fullgjort sina Ataganden mot forening enligt dessa
stadgar eller enligt lag.

38 $ Det justerade protokollet frfln ft)reningsstiimman skall hillas tillgzingligt ftir medlemmarna
senast tre veckor efter strimman.

39 $ Inom foreningen skall bildas f<iljande fonder:

- Fond for yttre underhill
- Dispositionsfond



Till fond ft)r yttre underhill skall irligen avsiittas ett belopp motsvarande minst 0,3 o/o av

fasti ghetens taxeringsviirde.

Det overskott som kan uppsti pi foreningens verksamhet skall avsiittas till
dispositionsfond eller disponeras pi annat siitt i enlighet med foreningsstiimmans beslut.

Vinst

40 $ Om ftireningsstlimman beslutar att uppkommen vinst skall betalas ut skall vinsten fdrdelas
mellan medlemmarna i ftirh6llande till liigenheternas insatser.

Uppliisning och likvidation

41 $ Om foreningen upplcises skall behillna tillgingar tillfalla medlemmama i fOrhillande till
liigenhetemas insatser.

6vrigt

For frflgor som inte regleras i dessa stadgar giiller bostadsr?ittslagen, lagen om ekonomiska
ft)reningar samt 6vrig lagstiftning.

Ovanstiende stadgar har reviderats och antagits vid extra ftireningssttimma den 15 november
2015.

ft)rande ledamot


