
STADGAR
ftr

Bostadsforeningen Vega N:o 3 utan

personlig ansvarighet

Registrerade av Bolagsverket zorS-o8-28

§r.
Denna ftirening, som ftjrut kallat sig Bostadsbolaget Vega N:o 3, bildat den z9 september 1883,

benåimnes numera Bostadsforeningen Vega N:o 3, utan personlig ansvarighet och har till
tindamål att genom åtrliga avbetalningar av ft)reningens skulder medelst medlemmarnes

fiirvärva full besittningsrätt av ftireningens fasta egendom N:o 4, efter r8ro års nummerordning,

i kvarteret Flundran, med adress N:o 46 vid Karlavägen inom Hedvig-Eleonora ftirsamling i
Stockholm.

Lägenheterna inom ftireningens fastighet, vilka till antalet äro zo, betecknas med siirskilda
nummer fran och med r till och med zo och iiro i ftirhållande till storlek och läge uppskattade

till särskilda våirden, vilkas sammanlagda belopp motsvarar den summa fastigheten kostat

ftireningen.

Lägenheternas belägenhet och storlek iiro foljande:

Belägen StorlekLäg_enhet

Huset åt gatan:

N:o r
N:o z
N:o 3

N:o 4
N:o 5
N:o 6
N:o 7
N:o 8
N:o 9
N:o ro
N:o I9

på nedre botten åt väster

på nedre botten åt öster

r tr. upp åt väster

r tr. upp åt öster

z tr. upp åt väster

z tr. upp åt öster

3 tr. upp åt väster

3 tr. upp åt öster

4 tr. upp åt väster

4 tr. upp åt öster

5 tr. vindsvaning

2 rum och kök

3 rum och kök

3 rum och kök

3 rum och kök

4 rum och kök

3 rum och kök

4 rum och kök

3 rum och kök

4rvm och kök

3 rum och kök

5 rum och kök



Huset in på gården:

N:o rr
N:o rz
N:o 13

N:o 14

N:o I5
N:o 16

N:o 17

N:o 18

N:o zo

på nedre botten åt väster r rum och kök
på nedre botten åt öster r rum och kök
I tr. upp åt väster r rum och kök
r tr. upp åt öster 2 rum ochkök
2 tr. upp åt väster 2 rum och kök
z tr. upp åt öster r rum och kök

3 tr. upp åt väster 2 rum och kök

3 tr. upp åt öster r rum och kök

fristående 2 rum och kcik

Till alla lägenheter hör källare alternativt vindskontor samt del i tväustuga.

Antalet andelar i ftreningen må ej överstiga zo. Med varje andel åir, så länge dess ägare
fullgör sina skyldigheter till ftireningen, ftirenad stiindig besittningsrätt till den lägenhet som
bär andelens nummer. Innehavaren av en eller flera andelar 2ir medlem i ftireningen.

Andelen tir i ftrrhållande till ftireningen odelbar, vadan i håindelse flera åiro gemensamt
ägare till samma lägenhet, de måste utse en av dessa delägare att ftireträda dem gent emot
ft)reningen.

§2.
Mom r. För ovan nämnda v?irden av lägenheterna, vilka utgöra medlemmarnes till

avbetalning avsedda insatser, har ftireningen säkerhet i själva lägenheterna på sätt, som vidare

§§5ochTstadgas.
Mom z. För ftireningens ftirbindelser häfta endast ft)reningens tillgångar, dari

inbegripna ftirfallna, men ej guldna avgifter av medlemmarne.

§:.
Mom r. Den insats, varmed medlem skall deltaga i foreningen, motsvarar våirdet av den

till hans andel hörande lägenhet och erlägges genom årliga avbetalningar. Medlem vare även
skyldig att årligen betala så stort belopp till räntor, som kommer på hans återstående skuld å
lägenheten efter samma procent, som ftireningen betalar ä sina inteckningar, jiimte
ftrvaltningskostnader till det belopp, som ftireningens utgifter kräva och som av ftireningen
beslutas. Alla inbetalningar erläggas till och kvitteras av kassören.

Mom z. I den kontrabok, som varje medlem erhåller, inft)ras de kapitalavbetalriingar å

lägenheterna, som äga rum
Mom 3. Medlem, som så önskar, äger rättatl, däså i övrigt låter sig göra, öka avbetalning

å eller fullsttindigt inbetala sin insats i ftlreningen utom den del dåirav, som ingar i fast
amorteringslan på viss tid och premielån. Oavsett så beskaffad inbetalning, iir han liksom varje
annan medlem skyldig att årligen inbetala, vad som på hans andel kommer å amorterings- och



premielån, skatter, omkostnader ftir egendomen, arvode till styrelsen och dylikt enligt
sttimmans beslut.

Mom 4. Reparationskostnader m.fl. omkostnader kunna uttaxeras med lika del per

eldstad eller annorledes om stiimman så beslutar.

Mom 5. För medlem vars lägenhet iir utrustad med balkong eller terrass utgår ftirhöjd
årsavgift motsvarande ft)reningens kostnad ftr underhåll och reparation av balkong eller terrass

samt dess inftistning i huset.

§4.
Skulle medlem forsumma att verkställa å bestiimd tid förfallen inbetalning till ftireningen,

fär anståndstiden ej överstiga 6o dagar, och skall ft)reningen, tills likvid sker, gottgöras med

fem (S) procent av det felande beloppet per månad riiknat.

§s.
Mom r. Om medlem, sedan den i ftiregående § omftirmälda anstandstiden tilliindalupet,

ej heller då kan gälda sin skuld, iir han pliktig att omedelbart söka erhålla köpare till sin lägenhet

eller sina lägenheter.

Mom z. Så snart köpare erhållits skall anmälan dituom göras till styrelse, och bör
överlåtelsen ske skriftligen i styrelsens ntirvaro på det att styrelsen må kunna övervaka, att

ftireningen bliver gottgjord ftir forre lägenhetsinnehavarens skuld till densamma och att köparen

ikläder sig avgående medlems forbindelser till frreningen i likhet med vad ftjr överlåtelse av

lägenhet till annan person iir stadgat i § 6.

Mom 3. Hava 3o dagar utöver anståndstiden forflutit utan att ftirsäljning kommit till
stånd och skulden ej heller iir gulden, så äger ftireningen att genom styrelsen till den

mestbjudande låta ftlrsälja lägenheten efter att densamma tre gånger i tvä av i Stockholm
utkommande dagliga tidningar varit till ftirsäljning utbjuden och att av köpeskillingen gottgöra

ftireningen dess fordran jämte upplupen ränta och kostnader ftr ftirsäljningen samt överlåimna

återstoden till den avgående ftireningsmedlemmen, som åir skyldig att från lägenheten genast

avflytta.
Mom 4. Om ej inom tre veckor, sedan lägenheten varit sista gången i enlighet med

fbregående mom. Till ftirsäljning utbjuden, styrelsen kunna ftirsälja densamma till pris som,

betäcker innehavarens skuld till ftreningen må ftireningens medlemmar sammankallas ft)r att
besluta om inköp av lägenheten ftir foreningens räkning. Härvid äger ftireningen rtitt att utom
den nedsättning av värde, som vållats genom oaktsamhet eller prisfall, vilken, om innehavaren

ej åtntljes med ftireningens uppskattning,mäbestiimmas av en kompromiss, sammansatt såsom

i § zl säges, beräkna en nedsättning av ro procent av det ursprungliga värdet, såsom ersättning

ft)r den risk som ftireningen genom köpet ikläder sig.



§6.
Mom r. Medlem av foreningen, som ordentligt fullgiort sina inbetalningar, äger rätt att

sälja eller överlåta sin lägenhet till annan välfrejdad person, som av ftireningen å sammanträde
godkiinnes, och inträder då denna som medlem av frreningen efter att skriftligen hava godkänt
och till efterrättelse antagit fi)reningens gällande stadgar och ordningsregler.

Dessa till namnunderskrifterna bestyrkta ft)rbindelser skola av ordft)rande i sty,relsen

fiiredragas och avskrivas i dess protokoll samt bland foreningens handlingar ftirvaras.
Mom z. Medlem, som ur ftireningen utgår, äger icke att vid utgåendet erhålla någon som

helst andel av ftireningens gemensarnma behållning eller lösen ftir dess tillhcirigheter.

§2.
Mom r. Dör medlem i ftireningen, inträder hans arvingar i hans rättigheter och

skyldigheter; dock åiro dessa pliktiga att inom en månad efter dödsfallet hos styrelsen skriftligt
anmäla narnn och bostad å den person, vilken ftirbinder sig att ansvara ftir fullgörandet av de

lägenheten åtftilj ande skyldigheterna gent emot ft)reningen.
Mom z. Önskar arvingarna sälja lägenheten genom eller till ftireningen, sker detta efter

saflrma grunder, som i § 5 mom. 3 och 4 säges.

Mom 3. Anmäler sig inom 6 månader efter dödsfallet ingen laglig arvinge, kungöres
arvsangelägenheten genom styrelsens ftirsorg 3:ne gånger i Post- och Inrikes tidningar,
varjiimte saken, om den avlidne varit från utrikes ort, delgives detta lands håirvarande minister
eller konsul, ft)r erforderliga åtgåirders vidtagande. Om ej inom ett år, sedan angelägenheten
varit 3:dje gången kungjord eller utltindsk makts representant delgiven, någon arvinge anmält
sig, äger styrelsen rätt att ftirsälja den avlidnes andel i ftireningen enligt ftirut åberopande § 5
mom. 3 och 4, och sedan ftireningen blivit ersatt dess i lägenheten möjligen innestående fordran
jämte upplupen ränta och utgifter ftir sakens kungörande m. M., ftirvalta det återstående av
köpeskillingen i ro ar. Har då ingen laglig arvinge anmält sig, tillfaller sunman ft)reningens
kassa.

§8.
Mister medlem genom laga dom medborgerligt ftirtroende ftir alltid eller ftjr viss tid, vare

han genast ur ftireningen utesluten och äger ft)reningen i sådant fall rätt, att hans lägenhet
ftirsälja, enliS § 5 mom. 2,3 och 4, dock må, om make eller bam finnas och iiro välfrejdade,
dessa i hans ställe såsom ny inträdande delägare överta lägenheten, men gäller härvid vad i § 7
mom. r stadgas angående arvingars skyldigheter mot ftireningen

§e.
Avreser medlem från orten utan att hava befullmiiktigat någon att omhiindertaga eller

ansvara ftir lägenheten, sker, dåirest ej den bortavarande inom ett är anmält sin frånvaro,
efterlysning i den officiella tidningen 3 gånger, varefter, om den bortavarande ej låtit sig avhöra



inom ytterligare ett år, råiknat från den dag efterlysningen varit 3:dje gången införd, ftirfares
såsom i § 7 sagt är angående arvsrätt.

§ 10.

Mom 1. Ordinarid sammanträde hålls senast i april månad varje år, och åligger det

styrelsen att med angivande av lokal, dåir ståimman skall hållas, härtill kalla varje medlem

tidigast sex veckor och senast två veckor ftire sammanträdet. Kan medlem ej med kallelse
anträffas och iir hans vistelseort okiind, fiistes kallelsen å hans lägenhetsdörr. Alla viktiga frågor
som fiirekorilna, angives i kallelselistan. Dokumentation till Ordinarie sammanträde skall
finnas tillgänglig senast två veckor ft)re sammanträdet.

Mom 2.

ftiljande frågor:
Vid ordinarie sammanträde skola till behandling och avgörande foretagas

Styrelsens Årsredovisning och ftirslag tillvinstdisposition.
Uppläsande av revisorernas berättelse.

Om ansvarighet ftir styrelsen ftir foregående års ftirvaltning och riikenskaper.

Val for ett år av tre styrelseledamöter och två revisorer samt tre suppleanter,

två ftir styrelsen och en fiör revisorerna.

Om arvode till styrelsen och revisorerna

Eventuella propositioner från styrelsen, respektive motioner från enskilda

medlemmar.

Utses tvenne av de niirvarande medlemmarne att jtimte ordftirande vid
sammanträdet justera dagens protokoll, vilket skall vara verkställt senast 14

dagar efter ståimman.

§rr.
Mom r. Niir ftreningens angelägenheter sådant fordrar, äger styrelsen kalla till extra

sammanträde och gäller om kallelser härtill vad i § ro mom. r stadgas. Vid sådant sammanträde

må beslut ej fattas i andra frågor iin den eller de i kallelsen uppgivna.
Mom z. Skulle under årets lopp någon styrelseledamot avgå och denne ej med suppleant

kunna ersättas eller om den utsedde vice värden avgår eller om minst 3 av ftreningens
medlemmar det påyrka, utftirda de kvarstående styrelseledamötema kallelse till extra
sammanträde for val av erforderligt antal ledamöter i styrelsen och suppleanter eller ny vicevåird
eller ftir att besluta i de frågor som av medlemmarne blivit till extra sammanträde hrinskjritna.

Mom 3. Andrameddelanden skola, liksomkallelsertill sammanträden, genom styrelsens

ftirsorg bringas till medlemmarnes kiirmedom.



§ rz.
Å sammanträde med ft)reningens medlemmar äger medlem en röst fiir varje av honom

innehavd lägenhet i ftireningens hus, dock må icke någon medlem rösta ftir mer än högst tre
lägenheter.

Medlem må icke på sammanträde låta sig representeras av annat ombud än den som själv
åir medlem i ftireningen, och äger ett ombud icke utöva rösträtt ftir mer iin en bortavarande
medlem.

I hiindelse av franfall fi)r make, som skall ftireträda liigenhet gentemot ftireningen, äger den
andra maken på grund av fullmakt ftira talan för den vid sammanträdet frånvarande. För
omyndig medlem äger ft)rmyndare talan.

A11röstning vid sammanträde sker med slutna sedlar, drir ej de närvarande medlemmarna
annorlunda överenskomma.

§ r:.

Mom r. Beslut, varigenom medlemmarnes ansvarighet skåirpes eller ifråga om
ftirsäljning , vare ej giltigt med mindre samtliga medlemmarne därom ftirenat sig.

Mom z. Beslut om åindring i ft)reningens stadgar vare ej giltigt med mindre samtliga
medlemmame ftirenat sig därom eller beslut fauats ätväpävarandra ftiljande sammanträden,
darav minst ett ordinarie och å det sammanträde som sist hålles, bitratts av minst (z$) tvä
tredjedelar av de röstande.

Mom 3. I övriga fall gäller såsom ft)reningens beslut den mening, ftir vilken de flesta
rösterna avgivas. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, men i andra frågor giiller den
mening som biträds av ordftirande vid sammanträdet.

§q.
Föreningens angelägenheter handhavas av en styrelse, som har sitt säte i Stockholm, och

består av tre bland ftireningens medlemmar, av vilka en iir ftlreningens ordft)rande, en
kassaforvaltare och en dess vice värd. Denna styrelse ftirer ftireningens talan i alla densamma
rörande frågor i överensstiimmelse med dessa stadgar och stiirnmobeslut samt lag och
ftirfattningar.

§ rs.

För att faua beslut i styrelsen fordras, att samtliga tre ledamöter åir närvarande.och att
protokoll ftires samt gäller vid omröstning inom styrelsen den mening som biträdes av två av
ledamöterna i styrelsen.



§ 16.

Alla skriftliga avhandlingar, som styrelsen ingår ftir ftireningen skola undertecknas: "Å
Bostadsforeningens Vega N:o 3 vägnar, utan personlig ansvarighet", jämte alla
styrelseledamöternas narnn, vid äventyr, att den eller de, som handling annorlunda underteckna,

skola ftir fullgörandet av ftireningens däpå grundade forbindelser ansvara såsom ftir egen

skuld, en ftir alla och alla for en.

§ 17.

Föreningens viirdehandlingar, såsom köpekontrakt, köpebrev, lagfartsbevis och

brandforsiikringsbevis jämte möjligen inlösta inteckningar ftirvaras i bank eller brandfritt
kassaskåp, och iiro styrelseledamöterna gemensamt ansvariga ftir desamma.

§ 18.

Kassafiirvaltaren ftirer föreningens råikenskaper, som vid varje kalenderårs utgang skola

avslutas.

§ rg.

Om ett av någon långivare uppsagt lan ej låimpligen kan omsättas, kallar styrelsen

medlemmarne till extra sammanträde, varvid beslutas om åtgärder ftir beloppets anskaffande.

§ 20.

Föreningens våirdehandlingar och räkenskaper samt styrelsens protokoll och ftirvaltning
av ft)reningens angelägenheter skola granskas av minst tvä därtill ä ordinarie
sammanträdeutsedda revisorer, vilka på styrelsens kallelse skola sammantrcida så tidigt, att de

senast tre veckor fore ordinarie sammanträde kunna hava fullgjort granskningen av det
ftirflutna riikenskapsårets råikenskaper och fiirvaltning och berättelse dåiröver avgivet, varefter
det åligger styrelsen att till niirnnda sammanträde avgiva det vidare yttrande, vartill styrelsen
kan anse revisionsberättelsen fiiranleda.
Revisorerna skola i sin berättelse redogöra ft)r inkomster och utgifter, tillgångar och skulder
samt avgiva siirskilt yttrande huruvida de anser att ansvarsfrihet bör meddelas styrelsen ftir det
ftirflutna årets fiirvaltning eller icke.

§ 21.

Föreningens egendom må ej i mät tagas ft)r medlems enskilda skuld.



§ 22.
Medlem äger rätt att taga del av ftireningens riikenskaper, och skola dessa ftir sådant

ändamål hos styrelsen finnas titlgåingliga.

Vill medlem å Ordinari. ,u*un#Tn Ouft)rslag, åligger det honom att diirom till
styrelsen göra skriftlig anmälan senast tre veckor ftire sammanträdet; medlem dock obetaget att
vid sammanträde väcka andra florslag, vilka dock forst vid ftiljande sammanträde kunna korrma
under omprövning.

§ 24.

Varje medlem ?ir skyldig att invåindigt underhålla sin lägenhet i snyggt och ordentligt skick,
att hålla lägenheten uppviirmd till minst plus rz grader Celsius, atthällaeldstäder i gott skick
och lagenligt tillstand samt att underkasta sig de besiktningar som av styrelsen ftiretagas, och
att därefter omedelbart ställa sig till efterrättelse de anmärkningar som ftiranletts av
besiktningen.

Medlem äger icke rätt att ft)retaga någon ombyggnad eller annan ftirändring av sin
lägenhet, icke haller rätt att verkställa skyltning å fastighetens väggar eller portar utan att
styrelsen eller ftireningsståimma därtill l2imnat skrifttigt medgivande. Varutransporter till och
från butikema och deras lager ffi ej ske genom egendomens portgång, utan skola ske genom de
direkta butiksdörrarna ät gatan.

Medlem äger rätt, att vid beaktansviirda skäl och efter godkännande av styrelsen, hyra ut
sin lägenhet i andra hand. För uthyrningen gäller de regler som dessa stadgar och ftireningens
ordningsregler innehålla. För uthyrningen utgår lagstadgad avgift.

Det åligger medlem att stå ftir renhållning och snöskottning av till lägenheten hörande
balkong eller terrass.

Underlåter medlem att ställa sig till efterrättelse här liimnade ftireskrifter blir han
underkastad de påftljderna s z8 stadgar.

§ zs.

Mom r. Varje medlem iir skyldig att ansvara ftir sin vatten- och avloppsledning, att hålla
rör och kranar i ordentligt skick samt att rengöra avloppsledningen inom den lägenhet han äger.

Mom z. Skulle någon medlem, hans folk eller hyresgäst av en eller annan orgak låta
vatten överspola golv och skada därav bevisligen åstadkommes, skall ägaren till den lägenhet,
dåir överspolningen skett, genast låta uppbryta golvet till så stor del, som styrelsen anser nödigt,
och låta bortflora det vattendriinkta gruset samt på bästa sätt frigöra bjälkarna från den genom
vattenöverspolningen åstadkomna fuktigheten samt ock golvet på egen bekostnad åter



iståndsätta. Skulle någon del av arlnan lägenhet genom sådan ovarsamhet lida skada, åligger det

ägaren till den lägenhet, varifrån skadan åstadkommits, att densamma ersätta.

§ 26.

Ej må lägenhet anvåindäs till verksamhet eller rörelse som kan verka störande ft)r trevnaden

i huset. Hotell, servering, sjukhem, verkstad eller annan därmed jämftirlig rörelse fär icke utan

samtliga medlemmars tillstand bedrivas inom fastigheten, och må i sådant fall tillstand icke

liimnas annat iin tills vidare och till dess å fbreningsstämma annorlunda beslutas. Under inga

omständigheter får inom fastigheten finnas upplag av varor som kunna verka menligt for de i
huset boendes trevnad och hälsa eller skada egendomen.

Eldfarliga inriittningar, upplag av eldfarliga ämnen, ävensom lokal för biljard eller
utskiinkning av rusdrycker få ej finnas inom egendomen.

Medlem som bryter mot best?immelserna i denna paragraf är underkastade de påftljder §

z8 stadgar.

§ zl.
Uppstår tvist mellan ftireningens medlemmar, eller mellan foreningens medlemmar eller

styrelsen, eller mellan styrelsens ledamöter om ömsesidiga rättigheter och skyldigheter i
avseende på ft)reningens angelägenheter, skall tvisten, diirest den ej kan å allmiirura

sammanträden slitas och lagen ej ovillkorligen fodrar, vädjan till domstol, avgöras av en

kompromiss, bestående av fem ledamöter, varav vardera parten väljer två och dessa fyra den

femte. Tredskas någon av de tvistande partema att senast inom åtta dagar, sedan motparten

underrättat honom om sitt val, utse ledamöter i kompromissen, skola sådana i hans ställe på

anmodan tillsättas Af Kungl. Överståthållariimbetet. Likaså ft)rfares, om de fyra
kompromissledamöterna ej kunna enas om valet av den femte. Kunna dessa ej enas om beslutet

vare den mening, varom de flesta sig florenat, kompromissens beslut.
Detta beslut, som skall vara avgivet senast {orton dagar sedan kompromissens ledamöter

blivit fulltaliga och ft)r de tvistande är absolut bindande, skall vara verkställtinom trettio dagar.

Kostnadema ftir kompromissen betalas av den ftjrlorande parten.

§ 28.

Kan ftireningsmedlem ej i godo ftrmås att ställa sig till efterrättelse någon bestiimmelse i
dessa ftireningens stadgar eller ordningsregler, och låter han icke häller sig rätta, 'äger

ft)reningen rätt attpå sammanträde ftirordna om hans uteslutande ur ftireningen och vare han i
sådan händelse skyldig att sin lägenhet till ftireningen avträda, och skall diirvid det ftirfarande
tillämpas ifråga om hans lägenhets ftrsäljning som ftireskrives i § 5, ftir det fall att medlem

ft)rsummat gälda skuld till ftireningen.



Riktigheten av ovanstående stadgar bestyrkes av undertecknade styrelseledamöter.
Stockholm denzg december 1923.

A. Fagerberg.

Karl A. Forsell. J. P. Ohlsson.

Egenhtindiga namnteckningarna bevittna:

K. G. Karlsson. A. L. Svensson.

Ar ryz4Den 17 Maj blev Bostadsföreningen Vega N:o 3 utan personlig ansvarighet inftird
i ftireningsregistret ftir Stockholms Stad.

Stockholm i Överståthållartimbetets Kansli som ovan.

På Överståthållariimbetets vägnar:

J. BERLIN.
B. J. Schönmeyer

Ändringar och tillägg:

På extra Föreningssammanträde den 16 februari ry23 ochd@äftiljande ordinarie
årssammanträde den z7 februai 1923 antogs ändringar och tillägg i paragrafer:rra r, 3, 6, rz, 23,
24,26 och z8 av Föreningens stadgar så att de därefter hava ovanstående lydelse.

Stadgarna registrerade av Överståthållarämb etet rg23-o3-23.

På extra Föreningssammanträde den zz september rggT och diirpå ftljande ordinarie
årssammanträde den 8 juni 1998 antogs tindringar och tillägg i paragraferna 3 och 24 ay
Föreningens stadgar så att de därefter hava ovanstående lydelse.

Stadgarna registrerade av Bolagsverket r9g8-ro-zg.

På extra Föreningssammanträde den I3 januari zor5 och därpå foljande ordinarie
årssammanträde den z3 Mars zor5 antogs ändringar och tillägg iparagraf z4 av Föreningens
stadgar så att de därefter hava ovanstående lydelse.

På ordinarie Föreningssammanträde den 13 Mars zor8 och däryå foljande Extra
foreningssammanträde den I7 Maj zor8 antogs ändringar och tillägg i §§ ro, 18 zo och z3 av

Föreningens stadgar så att de diirefter hava ovanstående lydelse.
Stadgarna re gistrerade av B olagsverket zo r 8-o8 -z 8.
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