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FIRM, ÄNDAM OCR SÄTE

~:renigens firma är Bostadsrättsfóreningen ..\(~JM.~~~o.blA I ~ A-~

Förenigen har til ändamål att främja medlemmaras ekonomiska intressen genom

art . i fóreningens hus upplåta bostäder åt medlemmara. til nytjande utan
tidsbegränsnig. Medlems rätt i fóreningen. på grd av sådar upplåtelse kallas
bostadsrätt. Medleni som inehar bostadsrärt kal1as bostadsrättshavare.

Styelsen har sitt säte i .G~.~ ~

MEDLEMSKA OCR ÖVERLÁTELSE AV BOSTADSRÄTT
2 §

När en bostadsrärt överlåtits eller övergått til ny inehavare får denne utöva
bostadsrätten och flyta in i lägenheten endast om han har antagits til medlem i
fóreningen. Förväraren skal1 skrftigen ansöka om medlemskap i forenigen på särt
styelsen bestämer. Styrelsen är skyldig art snarast, normalt dock inom tre veckor
från det att skrftlig ansökan om medlemskap kom in til forenigen, pröva frågan om
medlemskap. Som underlag for. prövnngen har fórenigen rätt att ta en

kreditupplysning avseende sökanden.

3 §

Medlemskap i forenigen kan bevilj as fysisk person som övertar bostadsrärt i
fórenigens hus. Den som en bostadsrätt har övergått til få inte vägras medlemskap
i forenigen om fórenigen skäligen bör godta fórväraren som bostadsrättshavare.
Om det kan antas att fórvararen fór egen del inte permanent skal1 bosätta sig i
bostadsrättslägenheten har fórenigen rätt att vägra medlemskap. Den som har
fórvärat en andel i bostadsrätt få vägras medlemskap i fórenigen om inte. .
bostadsrätten efter fórvaret innehas av makar, registrerade parter el1er sådana

sambor på vilka lagen om sambors gemensara hem skall tilämpas.

Medlemskap få inte vägras på grd av ras, hudfårg, nationalitet eller etnskt
ursprug, religion, övertygelse eller sexuellläggng.

.'t.

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits eller övergått til inte
anta~ til medlem i fórenigen.



INSATS OCR AVGIFTER M M
4 §

Insats, årsavgift och i fórekommande fall upplåtelseavgift fastställs av styrelsen.

Föreningens kostnader finansieras genom att bostadsrättshavama betalar årsavgifftil
foreningen. Ârsavgifterna fórdelas på bostadsrärtslägenhetema i fórhållande til

lägenhetemas andelstaL. Beslut om ändring av grd fór andelstalsberäkng skall

fattas av fóreningsstäma.

Upplåtelseavgift, över1åtelseavgift och pantsättingsavgift få tas ut efter beslut av
styelsen. Överlåtelseavgiften få uppgå til högst 2,5 %och pantsättgsavgiften til
högst 1 % av det prisbasbelopp som gäller vid tidpunen fóransökan om
medlemskap respektive tidpunen fór urderrärtelse om pantsättg.

Överlåtelseavgift betalas av fórvararen och pantsättningsavgift betalas av

pantsättaren.

A vgiftema skall betalas på det sätt styrelsen bestämer. Om inte avgiftema betalas i
rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen på den obetalda avgiften från fórfallo-
dagen til dess full betalnng sker samt påminelseavgift enligt forordnngen om
ersättg for inkassokostnader m m.

BÖSTADSRÄTTSRAV ARNS RÄTTIGHETER OCR SKYDIGHETER
5 §

Bostadsrärtshavaren skal1 på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Detta
gäller även mark, fórråd, garage eller anat lägenhetskomplement, som ingår i

upplåtelsen.

Bostadsrärtshavaren svarar sålunda fór underhåll och reparationer av bland anat

lednngar fór avlopp, väre, gas, el och varten - til de delar dessa befier sig
inne i lägenheten och inte tj änar fler än en lägenhet

til yterdörr hörande handtag, ringklocka, brevinast och lås inklusive nycklar;

bostadsrättshavare svarar dock fór all.målnng fórutom målnng av yterdörrens
ytersida
icke bärande inerväggar samt ytbeläggng på rummens al1a väggar, golv och
tak jämte underliggande ytbehandling, som krävs fór att anbringa

ytbeläggngen på ett fackmanamässigt sätt;
lister, foder och stuckaturer

inerdörrar, säkerhetsgrndar.
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elradiatorer; ifråga om vartenfyllda radiatorer svarar bostadsrättshavaren

endast fór målning

. elektrisk golvväre, som bostadsrättshavaren fÓrsett lägenheten med

eldstäder, dock ej tillörande rökgãngar

varvartenberedare
ventiler til ventilationskanaler

säkngsskåp och därfrån utgående ellednngar i lägenheten, bryare, eluttag
och fasta aratuer
brandvarare
fónster- och dörrglas och til fónster och dörr hörande beslag och handtag samt
all målnng forutom utvändig målning; motsvarade gäller fór balkong- eller
altandörr

I badr, duschr eller anat våtr samt i WCsvarar bostadsrättshavaren

därtöver bland anat även fór

til vägg el1er golv hörande fuisolerande skikt

inednng, belysnigsaratuer
vitvaror, sanitetsporslin

golvbru inlusive klämrng

rensning av golvbru
tvärtmaskin inusive lednngar och anslutngskopplingar på vartenlednng

kranar och avstängnngsventiler

ventilationsfläkt

elektsk handdukstork.

I kök eller motsvarande utryme svarar bostadsrättshavaren for all inedng och
utrstnng såsom bland anat

vitvaror

köksfläk, ventilationsdon

disk- och tvättaskin inlusive lednngar och anslutnigskopplingar på

vattenlednng

kranar och avstängngsventiler

;"ot,

Bostadsrättshavaren svarar inte for reparationer av lednngar fór avlopp, väre, gas,

elektcitet och vatten, om fóreningen har fårsett lägeIÙeten med ledngama och
des sa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller för ventilationskanaler.



För reparationer på grd av brand- eller vattenlednngsskada svarar

bostadsrärtshavaren endast i begränsad omfattg i enlighet med bestämelsema i
bostadsrättslagen.

Bostadsrättshavaren är skyldig att til fóreningen anäla fel och brister i sådan

lägenhetsutrstning som fóreningen svarar fór enligt fóregående stycke. .

Om lägenheten är utrustad med balkong, altan eller uteplats svarar
bostadsrättshavaren endast fór renhållnig och snöskottg. Om lägenheten är
utrustad med takerrass skall bostadsrättshavaren även se til att avrnnng for

dagvatten inte hindras..

Hör til lägenheten fórråd, garage eller annat lägenhetskomplement skall

bostadsrättshavaren iaka ordng, sundhet och gott skick i fråga om sådantutre.
6 §

Om bostadsrättshavaren fórsumar sitt ansvar fór lägenhetens skick i sådan
utsträckng art anans säkerhet äventyras eller att det fims risk fór omfattande
skador på anans egendom har foreningen, efter rättelseanang, rätt att avhj älpa
bristen på bostadsrättshavarens bekostnad. .

7 §

Bostadsrättshavaren svarar fór sådana åtgärder i lägenheten som har vidtagits av
tidigare innehavare av bostadsrätten, såsom reparationer, underhåll och installationer
som denne utfórt.

8 §

Föreningsstämma kan i samband med gemensam underhållsåtgärd i fastigheten
besluta om reparation och byte av inredng och utrustng avseende de delar av

lägenheten som medlemmen svarar fór. "t.

9 §

Bostådsrättshavaren far fóreta fórändrngar i lägenheten. Väsentlig fórändrg får
dock fóretas endast efter tilstãnd av styrelsen och under fòrutsättg art
fórändrgen irite är til påtaglig. skada eller olägenhet fór fòrenigen eller anan
medlem. Förändrgar skall alltid utfóras på ett fackmanamässigt sätt.



Átgärd som kräver bygglov eller bygganälan, t ex ändrg i bärande konstrktion,
ändrg av befintliga lednngar fór bland anat avlopp, väre, gas eller vatten utgör
alltid väsentlig fórändrg. .

10 §

Bostadsrättshavaren är skyldig att när han använder lägenheten och andra delar av
fastigheten iaka alIt som fordras fór att bevara sundhet, ordng och gott skick inom
fastigheten och rätta sig efter de särskilda regler som fóreningen meddelar i
överensstämelse med ortens sed. Bostadsrättshavaren skall hålla noggran tilsyn
över att detta ()ckså iakas av den som hör til hans hushåll eller gästar honom eller
av någon anan som han inrt i lägenheten eller som däi utfor arbete fór hans
räkg.
Föremål som enligt vad bostadsrättshavaren vet är eller med skäl kan misstanas
vara behäftat med ohyra få inte foras in i lägenheten.

11 §

Företrädare fór fóreningen har rätt art få korna in i lägenheten när det behövs fór
tilsyn eller fór att utfóra arbete som ftreningen svarar fór eller har rätt art utfóra
enligt 6 §. När bostadsrätten skall tvångsfórsäljas är bostadsrättshavaren skyldig att

låta visa lägenheten på lämplig .tid.

Om bostadsrättshavaren inte lämar fórenigen tilträde til lägenheten, riär
fórenigen har rätt til det, kan styrelsen ansöka om handräckng.

12 §

En bostadsrättshavaIe få upplåta sin lägenhet i andra hand til anan for

självständigt bruande om styelsen ger sirt saitycke.

Bostadsrättshavare skall skrftigen hos styrelsen ansöka om samtycke till
upplåtelsen. I ansökan skall anges skälet til upplåtelsen, under vilken tid den skall
pågå samt til vem lägenheten skall upplåtas.

Bostadsrättshavare få inte ina utomstående personer i lägenheten, om det kan

medfóra men fór fóreningen eller anan lledlem~

~.

13 §

Bostadsrättshavaren få inte använda lägenheten fór något anat ändamål än det
avsedda.



14 §

Nytjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt kan i enlighet med
bostadsrättslagens bestämmelser forverkas bland anat om

bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift

lägenheten utan samtycke upplåts i andra hand

bostadsrättshavaren inrer utomstående personer til men fór fórening eller
anan medlem

lägenheten används fór anat ändamål än det avsedda

bostadsrättshavaren eller den, som lägenheten upplåtits til i andra hand,

genom vårdslöshet är vållande til att det fus ohyra i lägenheten eller om

bostadsrättshavaren, genom art inte utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen
om att det finns ohyra i lägenheten, bidrar til att ohyran sprids i fastigheten

bostadsrättshavaren inte iakar sundhet, ordng och gott skick inom

fastigheten eiier rärtar sig efter de särskilda ordngsregler som fóreningen
meddelar

bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde til lägenhetenoch han inte kan visa
giltig ursäk fór detta

bostadsrättshavaren inte fullgör anan skyldighet och det måste anses vara av
synerlig vik fór fóreningen att skyldigheten fullgörs

lägenheten helt eller til väsentlig del används fór närgsverksaret eller
däred likarad verksamet, vilken utgör eller i vilken til en inte oväsentlig
del ingår brottsligt fórfarande eller fór tilfålliga sexuella fórbindelser mot

ersättng.

Nytjanderärten är inte fórverkad om det som ligger bostadsrättshavaren til 
last är av

riga betydelse. ::~.

15 §

Bostadsrärtslagen inehåller bestämelser om art fóreningen i vissa fall skall
anoda bostadsrättshavaren att vidta rättelse innan fórenigen har rätt att säga upp
bostadsrätten. Sker rättelse kan bostadsrättshavaren inte skilj as från lägenheten.



ngen säger upp bostadsrättshavaren til avflyting har fóreningen rärt till
èör skada.

lsrättshavaren blivit skild från lägenheten til fóljd av uppsägning skall
en tvångsfórsäljas. Försäljnigen få dock anstå til dess art sådana brister
lsrättshavaren svarar fór blivit åtgärdade.

;K

iestår av minst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter.

lan. .:r och suppleanter väljs av fóreningsstäman for högst två år.

lseledamot och suppleant kan fórutom medlem väljas även make,
parer eller sambo til medlem samt närstående som varaktigt

ir med medlemmen och är bosatt i foreningens hus. .

utser inom sig ordfórande .~ch andra funkionärer. Föreningens finna

örutom av styelsen - av två styrelseledamöter i.forening.

;ens samanträden skall protokoll fóras, som justeras av ordforanden och
igare ledamot som styelsen utser. Protokol1en skall fórvaras på. ett
ìe sätt och foras i nUIlerfóljd.

är beslutfór när antalet närarande ledamöter vid saranträdet överstiger
s' ,tliga ledamöter. 80m styrelsens beslut gäller den mening fór vilken

äl:tt av de. närarande röstat eller vid lika röstetal den mening som
~n L .äder. För giltigt beslut erfordras enhällighet när fór beslutsfórhet
alet ledamöter är närvarande. 'l

eller firatecknare iar inte utan fórenigsstärans bemyndigande

Sreningen dess fasta egendom el1er tomträtt och inte heller riva eller fóreta
till- el1er ombyggnadsåtgärderav sådan egendom.



22 §

Styrelsen skall i enlighet med bostadsrättslagens bestämelser fóra medlems- och
lägenhetsfórtecknng. Styelsen har rätt att behandla i fórteckngara ingående
persoIiuppgifter på sätt som avses i personuppgiftslagen.

Bostadsrättshavare har rätt att. på begäran få utdrag ur lägenhetsfórtecknngen
avseende sin bostadsrättslägenhet.

RÄNSKAER OCR REVISION
23 §

Förenigens räkenskapsår omfartar kalenderår. Senast en månad fóre ordinare
fôreningsstäma skall styrelsen til revisorema avläma handlingar i en1ighet med
ärsredovisningslagens allmäna bestämelser om årsredovisnigens delar.

24 §

Förenigstäma skal1 välja minst en och högst två revisorer med högst två
suppleanter. Revisorer och revisorssuppleanter väljs fór tiden från ordinare

foreningsstämma fram til nästa ordinar'é fóreningsstäma. Revisorema behöver inte
vara medlemmar i fórenigen.

25 §

Revisorema skall avge revisionsberättelse til styelsen senast två veckor fóre
fórenigsstäman.

26 §

Styrelsens redovisnigshandlingar, revisionsberärtelsen och styrelsens forklarig

över av revisorema gjorda anmärkngar skall hållas tilgängliga for medlemmara
minst en vecka fôre fóreningsstäman.

FÖRENINGSSTÄMMA
27 §

Ordinare fóreningsstämma skall hållas årligen tidigast. den i mars och senast fóre
jun månads utgãng.

28 §

Medlem som önskar anäla ärenden til stäma skall anäla detta senast den 1
februari eller inom den senare tidpun styrelsen bestäner.



29 §

Extra fåreningsstära skall hållas tiär styrelsen eller revisor fier skäl til det eller
när minst 1/10 av samtliga röstberättigade skrftligen begär det hos styelsen med
angivande av ärende som önskas behandlat på stäran.

30 §

På ordinare fåreningsstära skall fórekomma:

1. Öppnande
2. Godkänande av dagordningen
3. Val av stäroordfórande
4. Anälan av stämmoordfårandens val av protokollfòrare

5. Val av tvåjusterigsmän tilika rösträkare

6. Fråga om stäran blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd

. 8. FÖredragnng av styelsens ãrsredovisning

9. Föredragnng av revisoms berättelse

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkng

11. Beslut om resultatdisposition "

12. Fråga om ansvarsfrhet för stye1seledamötema

13. Beslut om aroden åt styrelseledamöter och revisorer får nästkommande
verksaretsår

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

16. Val av valberedng .

17. Av styelsen til stäran hänskjutna frågor samt av foreningsmedlem anält

ärende
18. Avslutande

- 31 § .

Kallelse til fórenigsstämma skall innehålla uppgift om vilka ärenden som skall

behandlas på stäran. Kallelse skall utfårdas personligt til samtliga medlemmar
genom utdelng eller genom postbefordran senast två veckorfåre ordinare och en
vecka fóre extra fóreningsstära, dock tiCligast fyra veckor fore stäran.

-,;~

32 §

Vid fórenigsstäma har vaie medlem en röst. Om flera medlemmar inehar

bostadsrätt gemensamt har de dock tilsamans endast en röst. Rösträtt har endast
den medlem som fullgjort sina åtaganden mot foreningen enligt dessa stadgar eller
en1igt lag.



33 §

Medlem Îar utöva sm rösträtt genom ombud. Endast anan medlem, make,

registrerad parter, sambo eller närstående so1? varakigt samanbor med
medlemmen få vara ombud. Ombudet få inte fóreträda mer än en medlem.

Ombudet skall fårete en skriftlig, dagtecknad fullmak. Fullmaken gäller högst ett år
från utfårdandet. Fullmaken skall uppvisas i original.

Medlem få på fóreningsstäma medfóra högst ett biträde. Endast medlemmens
make, registrerad parer, sambo, anan närstående eller anan medlem få vara
biträde.

Avliålls föreningsstämma jõre det att jõreningen förvärvat och tilträtt fastighet
kan även närstående som inte sammanbor med medlemmen vara ombud. Ombudet

får vid sådan jõreningsstämma jõreträda ett obegränsat antal medlemmar.

Som närstående till medlemmen enligt fåregående stycke anses även den som är
syskon eller släkting i rätt. upp- eller nedstigande led til medlemmen eller är
besvågrad med honom eller henne i rärt upp- el1er nedstigande led eller så att den ene
är gift med den andres syskon.

34 §

Föreningsstämans beslut utgörs av den mening som fått mer än hälften av de
avgivna röstema eller vid lika röstetal den mening som ordfóranden biträder. Vid val
anses den vald som har fårt flest röster. Vid lika röstetal avgörs valet genom lortnig
om inte anat beslutas av stäman innan valet fórrättas.

För vissa beslut erfordras särskild majoritet enligt bestärelser i bostadsrättslagen.

35 §

Vid ordinare fóreningsstäma utses valberedng fór tiden intil dess nästa ordinare
fóreningsstäma hållits.

.,:~

36 §

Protokoll från fóreningsstäman skall hållas tfllgängligt fòr medlemmama senast tre
veckor efter stämman.

MEDDELANDEN TILL MEDLEMMARA
37 §

Meddelanden delges genom anslag i fåreningens fastighet eller genom utdelnng.



FONDER

38 §

!nom fóreningen skall bildas fólj ande fonder:

- fond for yte underhåll.

Til fonden skall årligen avsärtas ert belopp motsvarande minst 0,3 % av fastighetens
taxeringsvärde.

Om fóreningen har upprättat underhållsplan skall avsättng till fonden göras en1igt
planen.

'.

VINST

39 §

Om fóreningsstäman beslutar art uppkommen vinst skall delas ut skall vinsten
fórdelas mellan medlemmama i fórhållande til lägenhetemas årsavgifter for det
senaste räkenskapsåret.

UPPLÖSNlNG, LIKVDATION M M
40 §

Om fóreningen upplöses skall behållna til1gångar tilfalla medlemmara i fórhållande
til lägenhetemas insatser.

ÖVRGT
41 §

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller bostadsrättslagen, lagen om
ekonomiska fórenigai samt övrg lagstiftning.

Ovanstående stadgar har antagits vid e.~. fórenigsstäma deri .iY.lb... O~
:,
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