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§ I Foreningsnamn
Porenmgens firma {for.eningsnamn) ar BostadsrattsfOr.enmgen
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§ 2 Andamal och verksamhet
Poreningen har till andamaI att framja medIemmarnas ekonomiska intressen genom att
i foren:ingens hus upplata Higenheter at medlemmarna f6r nyttjande utan begriinsning i
tiden. En medlems riitt i foreningen, pa grund av en sadan upplateIse, kallas bostadsriitt.
En medlem sam innebar en bostadsmtt kallas bostadsrattshavare.

§ 3 Foreningens sate
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Minst en mffilad fore ordinarie foreningsstilmma ska styrelsen avlamna en arsredovisning
till revisorerna. Denna ska besta av resultatrakning, balansrakning oeb forvaltningsberattelse.

. § S Kallelse till foreningsstamma
Styrelsen kallar till foreningsstiimma. Kallelse till foreningsstamma ska inneMlla en
uppgift om de arenden som ska forekomma. KaUelsen ska utfardas tidigast fyra veckor
f"6re ocb senast tva veckor fore ordinarie foreningsstfunma oeb senast en vecka fare extra
f6renmgsstlimma.
Kal1~Isen ska utfitrdas genom en personlig kallelse till samtliga medlrnmR-!i~Yt~~lmentisk

delning eller brev med posten.

med

intygar:

\. \
f
Registrerades av Bolagsverket 2007-1 -~9'" ../.......

Andra meddelanden till medlemmarna ansliis pii lam.plig plats mom foreningens fastighet
eller skiekas ut som brev.

§ 6 Arenden pi ordinarle fOreningsstamma
Pii en ordinarie f5reningsstiimtna ska foljande iirenden behandlas:
I. val av ordforande vid stiimman oeh anmaIan av stammoordf6randens val
av protokollforare
2. godkannande av rostlangden
3. val av en eUer tviijusteringsman
4. fragan om fareningsstamman blivit utlyst i behOrig ordning
5. faststiillande av dagordningen
6. styrelsens arsredovisning och revisionsberattelsen
7. beslut om faststaIlande av resultatrtikningen oeh balansriikningen samt om hur
vinsten eller f6rlusten enligt den faststiillda balansrakningen ska disponeras
8. beslut om ansvarsfrihet styrelseledamaterna
9. fragan om arvoden till styrelseledamoterna oeh revisorerna
10. besiut om antalet styrelseledam6ter oeh styrelsesuppleanter som ska vaIjas
11. val av styrelseledamoter oeh eventuella styrelsesuppleanter
12. val av revisorer Deh eventuella revisorssuppleanter
13. val av valberedning
14. ovriga iirenden som ska tas upp pa foreningsstamman enligt tillam.plig lag om
ekonomiska foreningar eUer foreningens stadgar.
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§ 7 Medlems rost
Vid foreningsstiimma har varje medlem en rast. Om flera medlemmar innehar ell bostadsratt gemensamt, har de dock tillsammans endast en rost.
En medlems ratt vid forenmgsstiimma utovas av medlemmen personligen eller den som
iir medlemmens stiUlforetriidare enligt lag eUer genom ombud. Ert ombud ska visa upp en
skriftlig, daterad fullmakt Fullmakten galler h6gst ett iir fran det art den utf'ardades. Ett
ombud far bara foretrada en medlem. En medlem far ta med hogst ert bitrade pa foreningsstfunman. For en fysisk person gaIler att endast en annan medlem eHef medlemmens
make, samba, foraldrar, syskon eller barn rar vara bitrade eller ombud.
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§ 8 Styrelse
Styrelsen bestar av Higst tre Deh hOgst... '"
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styrelseledamotermed

,

lagst
oeb hOgst.
styrelsesuppleanter.
Styrelseledamoter oeh styrelsesuppleanter vaIjs arligen for tiden fram till slutet av nasta
ordinarie foreningsstiimma.

§ 9 Revisor
For granskning av foreningens arsredovisning jamte rakenskaperna samt styrelsens
forvaltning utses en till tva revisorer med hOgst tva revisorssuppleanter av ordinarie
foreningsstamma for tiden fram till slutet av nasta ordinarie fmeningsstfunma.

Om revisorema har gjort sarskilda anmarkningar i sin revisionsberAttelse ska styrelsen
liimna en skriftlig forklaring over anmarkningarna till den ordinarie foreningsstamman.

§ 10 Insats och arsavgift
Styrelsen fastBtliller insats oeh arsavgift fOf vaIje lagenhet. Om en insats ska andras maste
alltid beslut fattas av en foreningsstfunma.

Arsavgiften for en lagenhet beraknas sa att den, i forMllande till Higenhetens insats,
kommer att bAra sin del av foreningens kostnader, samt amorteringar oeh avsattning till
fonder. Arsavgiften betalas manadsvis oeh i forskott senast den sista vardagen fore varje
ny manads bOIjan.
Styrelsen kan besluta att den del av arsavgiften sam avser ersattning for varje liigenhets
varme, varmvatten, elektrisk strom, renhallning eHer konsumtionsvatten kan beraknas
efter forbrukning eller yta.

§ II Ovriga avgifter
. Forefiirigen kaii ta ut upplatelseavgift, ove.rHitelseavgllt Deh pantsattningsavgift efter
beslut av slyrelsen.

Upplatelseavgift ar en siirskild avgift sam foreningen kall ta ut tillsammans med insatsen,
nar bostadsratten uppla~ forsta gangen.
For arbete vid overgang av en bostadsratt far foreningen av bostadsrattshavaren tas ut en
overHitelseavgift med ett belopp motsvarande hOgst 2,5 % av prisbasbeloppet "'Ul.lg~. l~~"'U
(1962:381) am allman forsiikring.
(lutcnHs\\

For arbete vid pantsattning av bostadsratt iar foreningen av bostadsrattshavaren ta ut en
pantsattningsavgift moo hOgst 1 % av prisbasbeloppet.
Foreningen far i avrigt inte ta ut sarskilda avgifter for atgarder som foreningen ska vidta
med anledning av lag eHer annan forfattning.

§ t2 Underhall
Styre1sen ska uppratta en underhallsplan for genomforande av underhallet av foreningens
hus oeh arligen uppratta en budget for att kunna fatta beslut om arsavgi;ftens storlek oeh
sakerstalla behovliga medel for att trygga underhaIlet av foreningens hus samt varje ar
besiktiga fOreningens egendom.

§ 13 Fonder
Inom foreningen ska bildas en fond for yttre lmderhall. Avsattning till fonden for yttre
underM11 ska ske i enlighet med antagen underhaIlsplan enligt § 12. De overskott som
kan uppsta pa forenings verksamhet ska avsattas till dispositionsfonden.

§ 14 Bostadsrattshavarens ansvar
Bostadsnittshavaren ska pa egen bekostnad, till det inre, haIla Higenheten med tillhorande
ovriga utrymmen i gott skick. Moo ansvaret foljer bade underhalls- oeh reparationsskyldighet
Bostadsriittshavarens ansvar omfattar aven mark, om sMan ingar i upplatelsen. Han ar
oeks1i skyldig att folja foreningens regler oeh 1?eslut sam ror skotseln av marken.
Foreningen svarar i ovrigt fOr husets underhaIl

Till det inre raknas
- rommens vaggar, golv oeh tak
- inredning i kok, badrum oeh ovriga utrymmen som hor till Higenheten
- glas i fouster och dorrar
- lagenhetens ytter· oeh innerdOrrar.
Bostadsrattshavaren svarar fOr maIning av innersidor av fonstrens Mgar och karmar, men
inte for maIning av utifrful synliga delar av yttersidoma av ytterdorrar oeh ytterronster
oeh inte heller for annat underhaIl an malning av radiatorer oeh vattenarmaturer eUer av
de anordningar for avlopp, vanne, gas, elektrieitet, ventilation oeh vatten som fOreningen
forsett Higenheten med.
Bostadsrattshavaren svarar inte for reparationer av de ledningar for avlopp, varme, gas,
elektricitet, vatten oeb ventilation sam f6reningen forsett Higenheten med oeh som
mer an en lagenhet.

For reparationer pa grund av brand· oeh vattenledningsskada svarar bostadsrattshavaren
endast om skadan uppkommit genom eget vallande eUer genom vardsloshet eller
forsummelse av nagon som hOr till hans hushall eller gastar honom eller av nagon annan
som han inrymt i lagenheten eller som dar utfor arbete for hans rakning. Detta galler i
tillampliga delar aven om det forekommer ohyra.i lagenheten.
I :fraga om brandskada som bostadsrattshavaren sjiilv inte vallat galler vad som sagts nu

endast om bostadsrattshavaren brustit i den omsorg oeh tillsyn som han borde iakttagit
Bostadsriittsforeningen fM ata sig att utfora si'ldana undemMlsatgarder, som bostadsrattshavaren ska svara for. Besiut om detta ska fattas pa foreningsstiimma oeh f'ar endast avse
atgarder som utfors i samband med omfattande underhAll eUer ombyggnad av fOreningens
hus, som beror bostadsrattshavarens lagenhet.

§. IS Foriindring i lagenhet

Bostadsrattshavaren f"ar inte utan styrelsens tillstfuld, i Higenheten. gora ingrepp i biirande
konstruktion, andring i befintliga Iedningar for avlopp, varme, gas eUer vatten eUer annan
vasentlig forandring av lagenheten. Styrelsen far inte vagra att ge tillstand om inte
atgarden ar till pataglig skada e11er olagenhet for mreningen.

§ ·16 Upplosning av foreningen
Om foreningen upploses ska behiillna tillgangar tillfalla medlemmarna i f6rhMlande till
lagenheternas insatser.

Ovrigt
For fragor som inte regleras i dessa stadgar giiller bostadsrtittslagen. lagen om ekonomiska
foreningar samt ovriga tillam.pliga forfattningar.
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