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FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 
§ 1   Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Sirenen6. Styrelsens säte är 
Stockholm/Hägersten. 

§ 2  Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i 
föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende och lokaler till nyttjande åt 
medlemmarna utan begränsning i tiden. En upplåtelse med bostadsrätt får endast avse hus eller 
del av hus. En upplåtelse leder till att en medlem får rätt till bostad eller lokal, kallad bostadsrätt. 
Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättsinnehavare.  

MEDLEMSKAP 
§ 3  Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen om annat inte följer av 2 kap 10 § 
bostadsrättslagen. Ansökan om inträde i föreningen skall göras skriftligen. Styrelsen skall 
snarast, normalt inom en månad från ansökningsdagen, avgöra frågan om medlemskap. 
Styrelsen har rätt att som underlag för prövning inhämta kreditupplysning på sökande. 

§ 4  Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen så länge han eller hon innehar 
bostadsrätt. 

INSATS OCH ÅRSAVGIFT 
§ 5  Styrelsen fastställer insats och årsavgift för varje lägenhet. Om en insats ska ändras måste 
alltid beslut fattas av en föreningsstämma. 

Årsavgiften för en lägenhet beräknas så att den, i förhållande till lägenhetens insats, kommer att 
bära sin del av föreningens kostnader, samt amorteringar och avsättning till fonder. Årsavgiften 
betalas månadsvis och i förskott senast den sista vardagen före varje ny månads början. 

Styrelsen kan besluta att den del av årsavgiften som avser ersättning för varje lägenhets värme, 
varmvatten, elektrisk ström, renhållning eller konsumtionsvatten kan beräknas efter förbrukning 
eller yta. 

ÖVRIGA AVGIFTER 
§ 6  Föreningen debiterar administrativa avgifter för överlåtelser och pantsättning. 
Överlåtelseavgiften är 2,5% av prisbasbeloppet vid tidpunkten för transaktionen, enligt lagen 
(1962:281) om allmän försäkring. För pantsättning debiteras 1%  av samma prisbasbelopp som 
ovan. 

Föreningen har rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) på den obetalda avgiften från 
förfallodagen tills det att full betalning sker samt även ersättning för påminnelseavgifter enligt 
lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. Föreningen får i övrigt inte ta ut 
särskilda avgifter för åtgärder som föreningen ska vidta med anledning av lag eller annan 
författning. 

RÄKENSKAPSÅR OCH ÅRSREDOVISNING 
§ 7  Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 juli – 30 juni. Minst en månad före ordinarie 
föreningsstämma ska styrelsen avlämna en årsredovisning till revisorerna. Denna ska bestå av 
resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse. 

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 
§ 8  Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift 
om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast 
två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma. 
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Kallelsen ska utfärdas genom en personlig kallelse till samtliga medlemmar genom utdelning, 
brev med posten, e-post eller annan elektroniskt meddelandeform. Andra meddelanden till 
medlemmarna anslås på lämplig plats inom föreningens fastighet, skickas ut som brev, e-post 
eller annan elektroniskt meddelandeform. 

ÄRENDEN PÅ ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 
§ 9  På en ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas: 

1. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av 
protokollförare 

2. godkännande av röstlängden  
3. val av en eller två justeringsmän 
4. frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning 
5. fastställande av dagordningen 
6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen 
7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur 

vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras 
8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 
9. frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna 
10. beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas 
11. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter 
12. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter 
13. val av valberedning 
14. övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt tillämplig lag om 

ekonomiska föreningar eller föreningens stadgar. 

MEDLEMS RÖST 
§ 10  Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar en 
bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. 

En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är 
medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ett ombud ska visa upp en skriftlig, 
daterad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från det att den utfärdades. Ett ombud får bara 
företräda en medlem. En medlem får ta med högst ett biträde på föreningsstämman. För en fysisk 
person gäller att endast en annan medlem eller medlemmens make, sambo, föräldrar, syskon 
eller barn får vara biträde eller ombud. 

STYRELSE 
§ 11  Styrelsen består av lägst tre och högst fyra styrelseledamöter med lägst en och högst tre 
styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs årligen för tiden fram till 
slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. 

REVISOR 
§ 12  För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens 
förvaltning utses en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter av ordinarie 
föreningsstämma för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. 

Om revisorerna har gjort särskilda anmärkningar i sin revisionsberättelse ska styrelsen lämna en 
skriftlig förklaring över anmärkningarna till den ordinarie föreningsstämman. 

UNDERHÅLL 
§ 13  Styrelsen ska upprätta en underhållsplan för genomförande av underhållet av föreningens 
hus och årligen upprätta en budget för att kunna fatta beslut om årsavgiftens storlek och 
säkerställa behövliga medel för att trygga underhållet av föreningens hus samt varje år besiktiga 
föreningens egendom. 
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FONDER 
§ 14  Inom föreningen ska bildas en fond för yttre underhåll och en dispositionsfond. Avsättning 
till fonden för yttre underhåll ska ske i enlighet med antagen underhållsplan. De överskott som 
kan uppstå på föreningens verksamhet ska avsättas till dispositionsfonden. 

BOSTADSRÄTTSHAVARENS ANSVAR 
§ 15  Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Detta gäller 
även mark och uteplats, förråd, garage eller annat lägenhetskomplement som ingår i upplåtelsen. 
Bostadsrättshavaren är också skyldig att följa de anvisningar styrelsen meddelat rörande den 
allmänna utformningen av marken. 
 
Bostadsrättshavaren 
1. Bostadsrättshavaren svarar sålunda bland annat för lägenhetens 

a ytskikt på rummens väggar, golv och tak jämte stuckaturer och underliggande behandling 
som krävs för att anbringa ytskiktet på ett fackmässigt sätt. Bostadsrättshavaren ansvarar 
också för fuktisolerande skikt, 

b icke bärande innerväggar, 
c ytter- och innerdörrar, säkerhetsgrind samt fönster med tillbehör enligt följande: 

glas, spröjs, båge och persienn, även tillhörande lister, foder, karm, tätningslister, 
handtag, lås med nyckel, beslag, gångjärn, ringanordning, m m samt ytbehandling. Vid 
byte av ytterdörr skall gällande normer för brand- och ljuddämpning följas samt 
enhetlighet bibehållas, 

d inredning och utrustning såsom köks- och badrumsinredning, vitvaror såsom, 
kyl, frys, spis och tvättmaskin, torktumlare och dylikt samt sanitetsporslin jämte badkar, 
duschkabin och dylikt, 

e ledningar och övriga installationer för vatten, avlopp, värme, gas, ventilation och el 
[informationsöverföring] till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten och inte tjänar 
fler än en lägenhet, 

f anslutnings- och fördelningskopplingar på vattenledning samt tillhörande 
avstängningsventiler och armatur för vatten exempelvis kranar, blandare, 
duschanordning, inklusive packningar, golvbrunnar inklusive tätskiktets anslutning till 
dessa, samt ventilationsdon. 

g rensning av golvbrunnar, vattenlås och ledningar, till de delar ledningarna befinner sig 
inne i lägenheten och inte tjänar fler än en lägenhet, 

h målning av radiatorer och värmeledning, 
i elektrisk golvvärme och handdukstork, som bostadsrättshavaren har försett lägenheten 

med, 
j säkringsskåp och därifrån utgående elledningar i lägenheten, brytare, eluttag och fasta 

armaturer, 
k eldstäder, 
l köksfläkt jämte kåpa och ventilationsdon, dock gäller att om fläkten ingår i husets 

ventilationssystem svarar bostadsrättshavaren endast för armatur och strömbrytare samt 
rengöring och byte av filter, 

m brandvarnare, 
n egna installationer såvida inget annat framgår av dessa stadgar, 

 
2. Är lägenheten försedd med balkong, altan, terrass, mark eller uteplats med egen ingång, 

åligger det bostadsrättshavaren att svara för renhållning och snöskottning, samt att avrinning 
av dagvatten inte hindras Hör till lägenheten förråd, garage eller annat lägenhetskomplement 
skall bostadsrättshavaren iakttaga sundhet, ordning och skick i fråga om dessa utrymmen. 

3. Bostadsrättshavaren bör snarast till förening anmäla fel och brister på sådant som föreningen 
ansvarar. 

4. Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick enligt denna paragraf i 
sådan utsträckning att annans säkerhet äventyras eller det finns risk för omfattande skador 
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på annans egendom och inte efter uppmaning avhjälper bristen i lägenhetens skick så snart 
som möjligt, får föreningen avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens bekostnad. 

5. För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren 
endast om skadan uppkommit genom 
a hans eller hennes egen vårdslöshet eller försummelse, eller 
b vårdslöshet eller försummelse av 

i) någon som hör till hans eller hennes hushåll eller som besöker honom eller henne 
som gäst, 

ii) någon annan som han eller hon har inrymt i lägenheten, eller 
iii) någon som för hans eller hennes räkning utför arbete i lägenheten. 

 
6. För reparation på grund av brandskada som uppkommit genom vårdslöshet eller 

försummelse av någon annan än bostadsrättshavaren själv är dock denne ansvarig endast 
om han eller hon brustit i omsorg eller tillsyn. 
 
Om det finns ohyra i lägenheten gäller de två ovanstående styckena om brand- eller 
vattenledningsskada i tillämpliga delar. 

 
Föreningen (forts paragraf 14) 
7. Föreningen svarar för fastigheten och allt som medlemmen inte svarar för, såsom 

a reparationer av rökkanal, ledningar för avlopp, värme, gas, el och vatten, om föreningen 
har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet 

b radiatorer och ventilationskanaler 
c i fråga om ledning för el svarar föreningen fram till lägenhetens säkringsskåp 
d ytbehandling av ytterdörrars yttersida och för utifrån synliga delar av fönster och 

fönsterdörr samt i förekommande fall kittning. 
e handdukstork, om föreningen har försett lägenheten med denna och handdukstorken 

utgör en del av lägenhetens värmeförsörjning 
 

8. Föreningen får åta sig att utföra sådan underhållsåtgärd som enligt vad ovan sagts 
bostadsrättshavaren skall svara för. Beslut om detta och som berör bostadsrättshavarens 
lägenhet skall fattas på föreningsstämma och kan avse åtgärder som företas i samband med 
omfattande underhållarbete eller ombyggnad av föreningens hus. 

FÖRÄNDRING I LÄGENHET 
§ 16  Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd, i lägenheten, göra ingrepp i bärande 
konstruktion, ändring i befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten eller annan 
väsentlig förändring av lägenheten. Styrelsen får inte vägra att ge tillstånd om inte åtgärden är till 
påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. 

UPPLÖSNING AV FÖRENING 
§ 17  Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till 
lägenheternas insatser. 

ÖVRIGT 
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska 
föreningar samt övriga tillämpliga författningar. 
 
 
     
 
 


