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STADGAR FOR BRF SP'OLEN I gJTcERSTET.I
Adress: Mejselv$gen 44,126 38 H{ger*en
Org.nr:

FIRMA OCg ANDAMAL
$r
Fbreningens firma lir bostadsrt[sfdreningen Spolen i Hiigersten. F0reningen har till iindamil an frlimja
medlemrnamas ckonomiska inucsen genom att fbreningens hus upplita llgenheter it medlemmarna till
utnyttjande utan begriinsning till tiden. Medleme riitt i fbreningen pi grund av sidan upplAtelse kallas bostadsrlitt.
Medlem som innehar bosudsrdu kaflas bostadsriiteinnehovare.
Styrelscn har sitt siite i Stockholm.

MEDLEN,TSKAP OCU OVENLATEIJE AV BOSTADSRATT

02
NHr cn bostndsriitt dverlitiu till en ny innehavarg fAr denne utdva bostadsr{tten och flytta in i liigenheten endast
om han har antagis till medlem i Sreningen. Fdrvllrvaren av bostadsriitt skall ansiika om rnedlemskap i
bosUdsr[ttsfiireningen p[ sl siiu sryrelcen bestlrnmer.

$3
Medlcmskap i fdreningen kan beviljac den som erh&ller bosudsrlilt genom upplitelse av ftireningen eller som
dv€rlar bostadsriltt i fdreningens hus. Juridi* perv)n som forviirvat bostadsriilt till bostadsldgenhet fir vligras
medlemskap:
Den sorn en bogadsrltt har dvergfut till fir inte vdgras medlernskap i ftireningen om fbreningen skiligcn biir
godta fbrvlirvaren som bostadrIttshavare. Om det kan antas att ftkvtwaren fiir egen del inte permanenr skall
boseila sig i bostadsr[ttsltgenhoten hAr f6reningen reu dt viigra medlemskap. Den som har fiirvlirvat en andel i
bostsdsriitt fAr vligras rnedlemskap i fdreningen om inte bostadsrencn cfter Srvtrvet innchss av mskar eller
sldans sambor pA vilka lagen om sambors gcnrcrulatrun8 hem skall tillEmpas.
En OverlAtelee lir ogiltig om den som qn bostadsriitt dverlfltits till inte ant,as till medlem i ftreningen.

INSATS OCHAVCIF'TERMM

$4
Insats, Brsavgift och i ftirekommande fall upplltelseavgift fasstiills av styrelsen Arsavgifterna skall betalas
senaEt sista vardagen fdrc varje kalendernEnads biirjan om intc styrelsen beslutar nigonting annat.
Fdreningens ldpande kostnader och utgifter samt avsiittning till fonder skall finansieras genom att
bosradsriittsinnehavarna betalar fusavgift tilt ftheningen. Lrsavgifterna Rirdelas pi bostadsriittsliigenheterna i
f0rMllande till liigenheternas andelual. I irsavgiften ingicnde konsurntionsavgifter kan beriiknas efter
6rbrukning eller ytenhet.
Upplitdseavgift, Overl&telseavgift opb panuflttningsavgift flr t8s ut efter beslut av styrelsen. Overl6telscavgiften
fAr uppgl till t$gst 2,5 % och panHirbiqgsavgiffcn till hdgst | % av detbasbelopp som g6ller vid tidpunkten fdr
ansOkan om medternskap respektive tidpunktcn fik underrdnelse om pantsiittning.
Overlltelseavgiften bctalas av ftirvilrvaren och pants6ttningsavgiften betalar av pantsiitbren.
Avgiftcrna skall bctalas pi det s6tt etlrelsen bes[imner. Om inte avgifterna beulas i riin tid utgir dr<i.ism'ilsriinta
enligt rxntelagen pd den obetalda avgiften frin ftirfallodagen till dess full betalning sker samt piminnelseavgifi
enligt fiirordningetr om erslltulng ftlr inkaxokostnsder mm.

BOSTADRATTSINNEHAVARENS RJTNCTTMER OCH SKYLDIGHETER

$s
Boetadsrlttsinncbavaren skall p6 egen bekostnad holle liigenheten i gott skick och svara fiir liigenhelens samtliga
funktioner.'Bostadsriittsinnehavaren rvorar fiir da ldpande och periodiska underhlllet utom vad som avser
reparatian av stamledoingar ftlr avlopp, v{nne, EAs, el och vattcn som fiircningen ftirser liigenheten med.
BosEdsrtittsinnehavaren ansvarlr fOr.l[gonhctens urderblll som omfattar bland annat:
.egna installationer.
.rurnmcns v{ggar, tak och golv mcd underliggande fuktisolenude skih.
.inredning och utrustning i ktik, badrum och 6wiga rum och utrymmen tillhdrande liigenheten.
.ledningar och 6wiga installationer Er avlopp, vfirme, gas, cl och vauen- tilt de delar sorn inte iir stamledningar.
.golvbrunnar, svagstriJmsanliiggningar, mllning av vsttenflllda radiatorer och stamledningar, dtirrar, glas och

. blgar i ftinstcr, dock ej milning av utsidorna av ddm; och fdnsrr.

stadgar,#dg#r'ing av



.dil Hgenheten bdrunde msrk,
Bostadsr{nsinnehavarensvararendast ftk renbAllning och sntiskonning av till ldgenheten hOrande balkong,
tenass ellcr uteplats.
Bostadsriitlslagsu inneh$ller hestitnmclser om bcgrHnsningar i bostadsr[usinnehavarens ansvar f6r reparationer i
anledning av vattenlednings- eller brarrdskada"

$6
F6reningsst[mman kan i samband med gcmensarn undertriJlsfugiird besluta om reparation och byte av inredning
och urustning avsecnde dc delar ov liigcnhctcn som mcdlemmarna svarar fiir.

s7
Bostadsriitsinnehavaren f'6r ftireta f6rfurdringar i liigenheten. Viisentlig ftiriindring fiir dock ftiretas endast efter
tillstind av styrelcen och under fdrutCiuning att briindringen inte medldr rnen ftir fiireningen eller annan
medlem.

) $ 8
Bostadsrltuinnehavaren iir skyldig rtt DAr hon anvtnder liigenheten och andra delar av fastigheten iaktta allt som
fordras ftlr atr bevam sundhct, orduing och slcick inoo frstigheten och r8tta sig efter dc siirskilda regler som
fdreningen meddslar i dverensstArrmelso med qtens sed Bostodsrllusinnehavaren skall hllla noggrann tillsyn
Ov€r att dena ock6 iaktas av doa som hOrtill hans hushiil oller gilstar honom eller av nigon annan som han
inryrrt i lngenheten eller som d6r utfdi a$elet Sr hsos rllkning.

*'-/ Ftircmll som cnligl vad bostadsrefsinnehavrreo vet [r ethr med skllt kan misstlinkas vara behiiftad med ohyra
fAr inte Riras in i liigenheten.

$e
F0retrtidare f6r bostadsriitts$raningcn har rltt att fA kosrma in i Iiigenhetcn niir det beh0vs ftir tiUsyn eller fiir au
utf0ra nrbete som ffireningen svarar f0f. Niir bos{adsrflncn skall siiljas genom tvingsftks5ljning, iir
bostadsrlttsinnehavaren skyldig al.t lita visa liigenheren pi ldmplig tid.
Om bostadrrlttsinnehayarcn inte l[mnar fdreningon tilltriide till ldgenheten, niir fdreningen har riitt till det, kan
styrelsen ans0ka om handrllckning,

s l0
En bostadsrtittsinnehavare filr upplfrta hela sin tigenlret i andra hand om styrelsen gBr sitt samtycke.
Bostadsrlttsinnehavare som rinskar upplAta sin ldgcnbet i andra hand skall pA sii(t styrclsen bestiimmer ansdka
om samtycke till uppldtelsen.

$ 1 1
Bostadsrlttsinnehavaren flr inte onv[nda liigenheten ftir nAgot annat iindamil ?in det avscdda.

v  g l 2
Nyajanderiiuen till on liigenbet som innph$ med bo$bdsriitr kan i enlighct med bostadsriillslagens bcsGimmelser
fiirverkas bland annat om
l. bostadsriittsinnehavaren drtijcr med att betala lrsavgift.
2. liigonlrclen utran samtycka upplAts i andra hand.

\-/ 3. bostsd$litsinnehavarcn inrymmor ulomstAeode personer till men ftr fdreningen eller medlem.
4. liigenheton a{rvtnds fiir annat endrsrel Sn det ayscdda.
5. bouadsr{tuinnehavsren ellerdon,som llgenhOten upplitiu till i andrahortd, genom vdrdsldshet iir vdllande
till au dot finns ohyra i lEgcnheten eller om trostrdsrn$sinnehavaren, genom att inte utan oskiiligt driijsmil
underltta styrelssn om atr det finne obyra i llgenhefn, birrlru till att ohyran sprids i fastigheten.
6. bostadsrdttsinneh^avqen inte iqhtar rundhet ordning och skick inom fastigheten eller riittar sig efter sdrskilda
ordningsrcglcr som frbreningen meddclar.
7. bostodsretFinnehavarcn ina lliurrr tillaiide till liigenheten och han inte kan visa giltig ursiikt fdr deua.
8. bostadsrituinnchavaren inte fullgdrannan skyldighet och det miste anses vars av synnerlig vikt ftlr
ftireningen au skyldighetcn fullgdrs.
9. Uigentreten helt eller till visentlig del anvtnds fOr nliringsverksamhet cller dlirmed likartad verksamhet, vilken
utg0r eller i vilkcn till en inte ovlscntlig dcl inglr brottsligt ftirfarande eller fbr tillfiilliga sexuclla fdrbindelser
mot crsiittning,
10, Nptjanderliuen [r inte fdrverkad om det sod li8€pr bosmdsriittsinnehsvsrcn till last dr av ringa betydclse.



$ 1 3
Bostodsr[tulagcn inneMller best$rnmolssr om att bosbdsrtitsftireningen i vissa foll skall anmoda
bostadsr[nsinrphavaren aB vidta rill,elsc innao fttreningen har ratt att sdgB upp bostadsrfitten. Sker dirtelse kan
bostadsre[sinnehavaren inte skiljas frAn liigenheton.

$ 1 4
Om ftireningen siiger upp bostadsrEttsinnehavaren till avflyttning har breningen riitt till ersiittning lor skada.

$ t 5
Har bostadsftittsinrrchavarcn btivit skild fidn ltigcnheten till fiiljd av uppsiigning skall bostadsriitten
tvlngsfOndljas. Fdrslljningco lllr dock anstA till dess att s6dana brister som bostadsrlttsinnehavaren svarar ftir
blivit ltgitrdode.

STYRELSEN

J  $ 1 6
Sryrelscn skaU b€stl av minst tre h0gst fem lcdanrOter med hdgst tre suppleanter.
Styrelseledamtitor och supplcsnter viiljs av fiireningsstiimman fiir hdgst tvi ir. Styrelseledamot och supplcant
kan omviiljas medettiri tnget.
Till sryrelseledamot och supplcentkan f6nrtom medlom viiljas liven makc eller sambo till medlem samt
n?irstlende som varahigt sqmrnashor med medlcmmsn.

\-/ Vslbar iir endast qi underlrig porDoo som df bosa[ i ftheningcns fastighot.
Styrelsen utscr inom sig ordftlreods och ardra funktionibcr. Ftheningcns firma tecknas - fOrutom av styrelsen i
sin hclhct - av rvl lcdamOtcr gcmcnsamt i CIrening.

$ 1 7
Vid styrelsens sgmmsntrAdcn skall dct Riras protokoll som justeras av ordftirande och den yttedigare ledamot
som slyrelsen utser.

$ 1 8
Styrelsen iir beslutflir niir antalet nflrvannde ledamdtcr vid sammantrEdet 0verstiger hiilften av samtliga
lcdamiiter"
Som styrclsens beslut giiller den mening ftr vilken Err iin hdlften av de nirvarandc rdstat eller vid lika rdsteul
den mening som bitrlids av ordftirandg, dock fordras ftir giltigt beslut enh{llighet oiir 6r beslutftirhet minsk
antolet ledamdter Ar niirvorande.

$ 1 9
Styrelsen eller f0reningens ftrmateqknare f6r inrc utart ftireningsstiimmans bemyndigande avhdnda l?ireningens
dess fasla egendom oller omtr{tt cch inte hellcr riva eller ftireta rner omfattqnde till- cller ombyggnadsitglirder

'J av s$&n egendom.

020
Styrelsen skall i enlighet med bogadu{ttslagrru bestiimrnelser fbra medlcms- och lflgenhetsfdrteckning.
Bostsdsr6tlsinnehcvarc har r[tt att pl begHnn fl.utdrag ru liigenhesfbrleckningen avoeende sin

J bostadsriltuliigenhet.

NATNT.ISKAPER OCII REVISION

$21
Fdrcningens riikenskapslr omfattar 0l-01 - l2-31. F0re mars mAnads utgAng varje ir skall styrelscn till
revisorcrna avltmna trrvaltningrberlttelso, resultatrilkning samt balansrlkning.

922
Revisorerna gkall varu minst en och h6gst tvA mcd hdgst tvi suppleanter, Revjsorer och revjsorsuppleanter viiljs
p! fdreningsrt$mman fbr tiden ftAn odinsrie ftroningsstitmma fram till nt'rsta ordinarie fbreningsst[mma.

s23
Revisorerna skall avge revisionstrrdttelse Eena$ tre veckor Rire fdreningsstlimman.



824
Styrelsene redovisningshandlingar, rpvisionsbertiuelsen och styrelsens fdrklaring 6ver av revisorerna giorda
anm{rkningar skall hillas tiilgdngligs fiir mcdlemmarna minst en vecka ftire fbreningssdmman,

FORENtr..IGsSTAMMAN

$2s
Ordinarie fbreningsstiimma skall h&llas Arligen tidigast I april och senast ftre maj minads urgang.

$26
Mpdlcm som dnskar l[mna F0nlagtill stlmma skall anm6la detts senast 28 februari ellcrinom den senare
tidpunkt styrelsen kan komma att bcstEmma.

827
Extra ftireningsstlrnma skalt hAllqs ndr styretson ellq revisor finner skll till detta eller niir minst l/10 av

v samtliga rdstbcrtluigade slcrifrligec bcg[r da hos slyreleen med angivande uv Irende som tinskas behandlat pi
stflmrnan. F0 cxtra f6renin$s$mrn drall endast lreoden enligt $28 punkt l-7 ftirekomrna de drendcn ftir vilka
stlimman blivit utlyst och vilka atgetts i kallelssn till st[rnman.

$28
Pi ordinarie fiireningsstilmma skall f0rekomna:
l) Stiimmans dppoande
2) Godkiinnande av d"gordningen
3) Val av stlmmoordfbrandc
4) Anmllan tv stiimmoordfbrondes val av protokolllbrare
5) Val av tvd justeringsmiin, tillika rOssitknare
6) Frlga om stiirnmsn blivit i stodgccnlig ordning utlysr
7) FssstAllando av r6stl[ngd
8) F6rcdragning av styrelsens Arsredovisning
9) F6redragning av revisorns bertttelse
l0) Beelut om faststdllande sv resuh,at- och balansrtikning
I I ) Beslut om resultatdeposition
12) Frflga om ansvarsfrihet fiir sgrrelseledamilterna
| 3) Beslut om arrodcn 6t styrelmledanrdter och revisorer for niistkommande verksamhetsAr
14) Val av stpelseledamdter och supploanter
l5) V8l ov revisors och revisorssrpploantcr
l6) Val av valberedning
l7) Av styrelsen till stfimman hdnskjuoa frAgor samt av ftlrpningsmedlem anmiilt iirende

\_./ l8) Stilmmans avslutande.

02e
Kallelse till f6rcningsstiimman skall inneh6lls uppgifter om vilka iirenden som skall bchandlas pi stiimman.
Avcn &ende som anmllts av styrcls€n cller f0rcningrmedlem eriligt 926 ekatl anges i kallelsen.
Kallclsen skall utllirdas pcnonligt till samtliga rrcdlemmar genom utdelning cller geoorn postbefordran senast'-'/ tvd vcckor frre ordinarie stiirngu ocb en vecka f6re extra ftireningsstImma, dock tidigast fyra veckor ftire
stiimman.

$30
Vid ldreningstilmman har varje medlem en r0sl Om flera medlemmar innehar bostadsrtft gemensamt har de
dock tillsammans endast en rdsL Rdstrltt har endast dcn medtem som fullgjort sina itaganden mot ftireningen
enligt dessa shdgar cller cnligt lrg.

$31
Medlemmar ffir utdva sin r6strfiogonom ombud. Endast annan medlem, make, sambo eller nlirstiende som
varakrigt sommanbor med nredlemrrn fir vara ombud. Ombud f6r inrc fdretriida msr en en medlem. Ombudet
skall fdrete en skriftlig, datsrad ftllmakt. Fullrrakten giiller hdgst ett Ar ftAn utfiirdsndet.
Mcdlem flr p! Sreningssttmnran aredfdra trogst€tt bitrlide. Endast medlemrnens make, sambo, annan
niirstl€nde cller annan rnedlem frr.vars bitr{de.



$32
Ftireningsstiimmans beslut utgdrs av den mening som fltt mer tin hillften av de avgivna rdsterna eller vid fika
r0stetal den mening som ordftiran&n bitrlider, Vid personval anscs dcn som har fett flest rtister, vald. Vid lika
r0stetal avg6rs valet gcnom lottning om inte annat beslutas av sthmman inngn valet ftirrAths.
Fiir visa beslut erfordras siirskild majoritet enligt bestiinmelser i bostadsrEnslagen.

033
Vid ordinarie fthcningsstiimma utrcs valberedning frr tiden intill dcss niista ordinarie fldreningsstiimma hillits.

$34
Det justeradc prookollet frSn ftiruringsstdmmaa skall hrillas tiilgengligt ftir medlemmarna senast tre veckor
efter stiirnman.

M EDDEI,ANDE TILLMEDLEMMA,RNA

$3s
Mcddclandcn till medlemmarna anslls pd liimplig plats inom foreningens fastighet eller genom utdelning.

FONDER

$36
Inom fOrcningen ekoll bildas Foljande fonder.
. Fond 6r yurc underhill
. Dispositionsfond
Till fond ftr ytue underMll skall fuligen avstittas ett belopp motsvrrande minst 0,3 % av fastighetens
taxcringsviirde.
Det dverskott som kan uppsti pi ftireaingens verksamhet skall avsltlas till dispositionsfond eller disponeras pA
annat slitt i enlighct mcd fdrcningsstiimmans beslul.

UPPLOSNING, LIKVIDATION MM

$37
Om ftireningen uppliises skall betfllna tiUgingar tillfalla medlemmarna i ftirhAllandet till liigenheternas insatser.
Om ftireningssl{mman beslutar att uppkomnren vinst skall delas ut skall vinsten ftirdelas mcllan medlemmarna i
f0rh6llande till llgenheternas irsavgiftcr fdr dct senaste r[kenskapsfuet.

Ovnrcr
Fiir frqgor som intc regleras i dessa stadgar giiller bostadsriittslagen, lagen om ekonomiska f6rcningar samt Ovrig
lagstiftning.

Ovanstfiende stadgar har aotagits vid konstituerande ftireningsstimman den 7 februari 2007
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