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Medlemskap frr inte vligras pi grund av k6n, kOnsiiverskridande identitet eller uttryck, etni.sk tillhorighet, religion eller annan trosuPpfattning, funktionshinder eller
sexuell liiggning'

OM FORENINGEN
" --li.

Namn, site och iindamil
Ftireningens lralnn :ir Bostadsriittsfiireningen
Sn0stormen l. Styrelsen har sitt s6te i Johanneshov,
1

S

Overlttelsen iir ogiltig om medlernskap inte beviljas.

Stockholnr kommun, Stockholms liin.

F0reningcns firtdam8l

tir att frdrnja

medlenrnrarnas

ekonomiska intressen genom att i lorcrlingens hus uppIfrta bosttder ftir pernranent boende sanrt lokaler frt medIenrmama ftir nyttjarrde utan tidsbegrdnsning. Medlem
sonr irrnehar bostadsr{tt kallas bostadsriittshavare.
2

S

Medlemskap och iiverlitelse

En ny innehavare IEr ut0va bostadsrdtten och flyua in i
liigenheten endast olrr han eller hon antagits till medlem
i foreningen. F0r'vdrvaren skall ansdka om medlemskap
i ftireningen plr siin styrelsen bestflmmer. Till nredlenrsans0kan skalt fogas styrkt kopia pA iiverlfltelsehandling
som skall vara underskriven av kdpare och sEljare oclt

innehfrlla uppgift onr den ltigenhet sorn dverlAtelsen
avser samt pris. Motsvarande g2iller vid byte och giva.

On Overlfltelsehandlingen inte uppfrller formkraven $r
ijverl&telsen ogiltig.
Vid upplitclse erhills rncdlernskap sanrtidigl med upplfttelsen.

Styrclsen skall prtiva frflgan orn mcdlcntskap si snart
som nrdjligt frfu det att ans0kan orn rnedlemskap kom
in till foreuingen.
En rrredlem sonr upphtir att vara bostadsrlittshavare skall
anses ha uth'4fi ur tUreningen, orn inte styrelsen medgsr
att hao ellcr hon fllr slt kvar sorn medlent.
3

g

Medlemskapspriivning - iuridisk person

Juridisk person som forviirvat bostadsrtitt till en bostadsliigenhet filr v?igras intrdde i fbrerringen 6ven otn fdrutsfittningarna f6r rnedlemskap i 4 $ iir uppfyllda. Komrnun och landsting fiir inte viigras medlemskap.
En juridisk p€rson som iir medlem ifOreningen {Hl inte
tutan samtycke av styrelsen genonr 0verlAtelse f0rvdrva

ytterligare bostadsfiitt

till

en bostadsliigenhet,

5

S

Bosdttningskrav och hembud

Sorn villkor fbr medlenrskap gdller aft en fbrvervare av
bostadsreil till en l?igcnhet skall bostitta sig i liigenheten
om inte styrelsen medger annat.
Orn bostadsrllten iir en lokal, har ftireningen rttt att ldsa
den vid 0verl6telse. Styrclsen skall i sfr f:all ta beslut om
detta vid provning av forviirvarens medlemskap och
skall senast en (l) minad fr8n mottagandet av ansdkan
om medlemskap gOra glillande lOsningsriitten hos

forvdrvarcn samt erlagga ldsenbelopp. Vid kOp skall

l0senbeloppet uppga till samma be lopp som
ktipeskillingen. Vid atrnan Overgffng 3in ktip skall
ldsenbeloppet uppgfr

till bostadsrlfiens

marknadsvdrde.

6 $ Andelsdgande
Den som har fOrvdrvat cn andel i bostadsriitt fEr vtgras
medlemskap i fbreningen om inte bostadsriitten ellcr
frrvf,rvet innehas av makar, registrerade partner eller
sddana sarnbor

pi vilka

sambolagen lilldmpas.

7 S Insats, lrsavgift och upplfltelseavgift
Insats, firsavgi{l oslr i flirekommande fall upplfitelseavgift faststiills av styrelsen. Andring av insatsen skall
alltid beslutas av f0reningsst[mma.
B

$

Arsavgiftens beriikning

Fdreningens lOpande vet'ksamhet och avsiittning till
stadgeenliga fonder skall finansieras genom alt bostadsriittshavarna betalar Srsavgift t i I | ft)reni ngen.

pi bostadsriittsliigerrheterna
ftirh8llande til I liigenheternas andelstal.

Arsavgifterna ftrdelas

i

Beslut om iindring av grund ftlr andelstalsberiikning
skall faltas av floreningsstAmma. Om beslutet medfor
rubbning av det inb0rdcs ftirhdllandei mellan andelstalen blir beslutet giltigt onr minst tre fidrdedelar av de
r6standc pi stiimnran rOstat fUr beslutet.

Overlitelsen lir ogiltig orn rnedlcnskap inte beviljas.
dverl&telsen ilr iiven ogiltig om ldreskrivet sanrtycke i

FOr ldgerrheter som efter upplAtelsen utrustats med
balkong fiir hrsavgiften vara ldrh0jd med h6gst 3 Vosv

andra styckct inte hal erh$llits.

vid varje tillfiille glllande prisbasbelopp. Motsvarande

4 $ Medlenrskapspriivning - fysisk persou
Medlemskap kan beviljas fsisk person som dvertar
bostadsltltt i f$reningens hus. Dcn sonr en bostadsr{tt
har Uvergirtt lill ffir inte vZigras medlenrskap iftireningen

our liircningen sk[ligen btir godta ftirvilrvaren
bostadsrlttshavare.

som

gdller f0r lttgenhet med fransk balkong, altan pi rnark
eller utcplats, dock med ett pislag pfr hiigst I %.
Styrelsen kan besluta att

i flrsavgiften ingiende

ersltt-

ning ftir taxcbundna kostnader sisom viirme, vannvatten, renhfillning, konsumtionsvatten, el, TV, bredband och telefoni skall erliiggas efter f0rbrukning, area
eller per liigenhet.
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15
9

S

0verlf,telse- och pantsiittningsavgift samt
avgift fiir andrAhandsupplAtelse

dverldtelseavgift och pantsettningsavgifl fhr tas ut efter
beslut av styrelsen. Overlitelseavgiften ffir uppgi till
o/o lt't
fr0gst 2,5 7o och pantsiittningsavgiften till h6gst I
giil larrde prisbasbelopp.

Overl'&telseavgift bctalas

av

fdlvdrvaren och pant-

siittningsavgift betalas av palrtsefiaren.

Avgift fbr andrahandsuppl&tetse frr'tas ut eftcr beslut av

irligen

till h6gst l0

% av
gtllande prisbasbclopp. Otn en lhgenhet upplits under
del av ett tr, ber[knas den h0gsta till&tna avgiften cfter
det antal kalcndennfrnader som liigenheten 6r uppliten.
UpplAtelse under del av kalendernrflnad riikrras son hel
mfinad. Avgifterr betalas av bostadsr6ttshavare som
upplfrter sin liigenhet i andra hand.
styrelsen. Avgiften fEr

10

$

uppg6

Ovriga avgifter

Fdrcningcn fflr i Svrigt inte ta ut sdrskilda avgifter fiir
fltgarder som frreningen skall vidta nted anledning av
bostadsriittslagen eller annan fbrfattning.

11 S Betalningav avgifter
Alsavgiften skall betalas pfl det sett styrelsen b€slutar.
Betalning flr dock alltid ske genom postanvisning,
plusgilo eller bankgilo,
Onr inte Elsavgiften eller Ovriga forpliktelser betalas i
riitt tid fir forerringen ta ut drbjsnrfllsr?inta enligt
rlintelagen pir det obetalda beloppet frdn ftirfallodagen
till dess full betalning sker samt pflminnelseavgift enligt
lagen ont crs?ittning for inkassokostuader mm.

S

Dagordning

Pd ord i narie fbrettitt gsstiim ma skal I florekomma:

l.

Oppnande

2. Yal av stammoordfdrande
3. Codkiinnande av dagordningen
4. Anntiilan av stiirnnroordffirandens

val av

plotokollitirare
Val av tve (2) justerare tillika rdstriiknare
Frflga om stbnrnian blivit stadgeenligt utlyst

5.
6.
7. Fastst6llande av r0stlAngd
8. Fdredragning av styrelsens 8rsredovisning
9. F0redragning av revisorns beriittelse
10. Beslut om faststlillande av resultat- och

balansdkning
I

l. Beslut om resultatdisposition

om ansvamfrihet fbr styrelsen
Beslut om arvoden [t styrelsen och revisorer liir
nlistkommande verksanrhetslr
14. Val av styrelseledamiiter och suppleanter
15. Val av revis,orer och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen till stiintman htinskjutna fiflgor samt av
fbren ingsnedlem anm6lt il:'ende
18. Avslutande
12. Beslrrt

13,

Pi extra fbreningsstiirnrna skall utover punkt 1-7 och I8
fbrekomma de ?irenden for vilken st5mman blivit utlyst.
16

S

Kallelse

Kallelse till fbreningsstdmma skall inneh[tla uppgift otn
vilka iirenden som skall bebandlas pfl stiintman. Beslut
{Er inte fattas i anclra iirerrden iin de som tagits upp i
kallelsen.

Kallelse

till

ordinarie- och extraftirettingsst?imma skall

ut{?irdas tidigast sex (6) veckor osh serrast tv6 (2) veckor

fdre fBreningsst[mrnan,

FORf,NINGSSTAMMA
12

S

Fdreningsstimma

Oldinalie ftireningsstdmrna skall hAllas Srllgerr

serrast

fiire juni rrr6nads utgeng.
13

S

Motioner

Medlen som drrskar JII ett drende behandlat vid fiire-

ningsstdrnma skall anuriila detta senast den l februari
eller den sena'e tidpunkt fiire kallelsens utfiirdande som
styrelsen kan konrma att besluta.

14 S Extra fOreningsstiimma
Extra ftireningssttimnla skall hflllas ndr styrelsen finner
sk?il till det. S6dan f0reningsstdmma skall iiven hillas
niir det for uppgivet turdanr&l .skriflligcn begiirs av
revisor eller nrinst

lllA

av sarntliga rdstberZtttigade,

Onr det enligt lag eller dessa stadgar kevs ftjr att ett
f0reningsstdmmobeslut skall bli giltigt att det fattas pfr
tvfl stZirnmor', fflr kallelse till den senare stflntman inte
utftirdas innan den ftirsta sl6nrman har hflllits och i
kallelsen till den senare stflmman skall anges vilket
bcslrrt den {iirsta stdmnran lrar fattat. Om en fortsatt f6reningsstflmma skall hillas fura veckor eller senare rliknat

fr&n och rned f0renirrgsstfinmans liircta dag, skall det
utfllrdas en stirskild kallelse till den fortsatta fbreningsstdmmarr med iakttagande av samma tidsregler som om
den vore cn ny st?imma.
Kallelsen skavaraskriftligoch delas uttill varje medlem
genom utdelning, brev med posten eller genonr e-post
till de medlemmar som uppgivit en e-postadress. Orn
medlem uppgivit en annan postadress ska kallelsen
ist[llet skickas dit. I vissa i lag sdrskilt angivna lhll stdlls
h6gre krav pfi kallelse via e-post. Utdver vad som ovan
angivits ska kallelse dessutom anslls pi liimplig plats
inom fiireningens hus eller publiceras pi ftireningens
webbplats,
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skall dock slttien ornrdstrring alltid genomforas p6 beUnderlag fbr av styrelscn till stdmman hanskjutna fregor
sar'lrt av ftreningsntedlem anm?ilt iirende skall billtggas
kallelsen. Vid stadge?indling skall underlaget inneh8lla
birde glillandc och fbreslagna stadgar.

garan av riistbcritttigad.

Alsredovisning oclr rcvisionsberltttelse skall hflllas

20

tillgiingliga enligt

3l

FOr vissa beslut

kriivs s?irskild majotitet enligt bestdm-

melser i bostadsrf,ttslagen.

$

Iiiv

En nredlem ftir inte sj?ilv eller gcnom ombud rilsta i frega

$ p,4.

om

17

S

l. talan rnot sig sjiilv

RiisFett

Vid ftireningsstlimnta har varje medlem en ( l) r0st. Om
flera medlemmar innehar bostadsrhtt gemensamt har de
dock tillsatnrnarrs endast en (1) rOst. Medlen som
irrnelrar flera liigenheter harocksfl endast en (l) rdst.
Endast den sonr fullgiort sina ekonomiska fblpliktelser
nrot fiireningen filr utdva sin r0strett.

18 S Ombud och bitride
Medlenr f6r utOva sin r6str[tt genom ombud. Ombudet
skall visa upp en skriftlig daterad fullmakt. Fullntakten
skall uppvisas i original och giiller h6gst ctt (l) &r frdn
utftlrdandet, Onrbud IBr fiiretriida htigst en (l) medlem'
PS ftileningsstemma ffir nredlem medftira hogst ett (l)
bitritde. Bitr[dets uppgift iir att vara medlenrmen

2. befrielse frdn skadestAndsansvar ellcr annan
fb,rpliktetse gentemot foreningen
3. talan eller befriclse som avses i I eller 2 betriiffande
arlnan, om rnedlcmnren i fr&ga har c'tt v?isentligt
intresse som kan strida mot ftireningens intresse
Bestlirnmelset'na
ocks& pi ombud

21

S

i ldrsta stycket

Resultatdisposition

Det 6ver- eller underskotl som kan uppsd i fiireningens
vcrksamhel kan balanseras i ny r[kning.

Om fbreningsstamman beslutar att uppkommen vinst
skall delas ut skall vinsten fbrdelas mellan nredlem-

till liigenheternas

beh.islplig.

marrra i fdrhfillande

Orrrbud och bitrlide ffir errdast vara rnyndig person som

ZZS Valberedning

.
o
.
.
.

andelstal.

Vid ordinarie ftireningsstlimma ffir valberedning

dr',

.
.

om medlem tillfitnpas

Iiir nredlem.

annan rnedlem
rnedlemmens nrakelnraka, r'egistrerad partner eller
sanbo enli gt sambolagen

utses

fdr tiden fram tilt och med nEista ordinarie fdrenings'
stiimma. Valberedningens uppgift 6r att liimna forslag

till sanrtliga petsonval

samt forslag

till

arvode.

fbrttlder
syskon
barn
annan nirstfiende sonr varaktigt sanrmanbor med
rnedlemmen i fbreninsens hus

god Inan

S Stimmans protokoll
Vid forenirrgsst[mma skall protokol] fiiras av den som
stflmmans ordfdrande utsett. I friga om protokollets
23

innehdllgiiller

l.

att rOstliingden skall tas in i eller biliiggas proto-

kollet,

Onr nredlem stfu under ftirvaltarskap

foretriids

rnedIerntnen av fdrvaltaren. LJnder6rig medlem ftirctriids
av sin lbrrnyndare.

Ar medlenr

en

juridisk person fiiretriids denne av legal

st[llftiretr6dare.
19 S Rdstning
Ftireningssttimmans beslut utgors av den mening som
fllft nrer ltn hillften av de avgivna rdsterna eller vid lika
rtistctal den mcning som stiinrmans ordftirande bitriider.
Blankrtist iir inte en avgiverr rd'st.

2.
3.

aff stitmmans beslut skall lbras in iprotokollet,
att om omrtistning skett skall resultatet av denna
anges i protokollet.

Protokoltet skall undertecknas av protokollfOrare och
justcras av ordftirandsn och dejusterare som utsetts av
stAmman. Protokollet skall serrast inom tre (3) vcokor
vara justerat och h&llas tillgiingligt ftir nredlemmarna.
Protokollet skall fbrvaras p6 betryggande siitt.

STYRELSE OCH REVISION

Vid val anscs den vald sonr har'ffitt flest rdsler. Vid lika
r6stetal avgiirs valet genonr lottning om in[e annal be-

24 S Styrelsens sammansiittnirrg
Styrelsen bestflr av rninst trc (3) och hdgst sju (7)

slutas av stAmman innan valet fbrrfittas.

ledamdtcr mcd htigst

St6mrnoordfdrande eller ltlreningsstlimma kan besluta
att sluten ornriistning skall genomfbras. Vid personval

Stylelsen
supp leant
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Till

ledamot eller suppleant kan ftrutom rnedlern ?iven
viiljas person som ti-llhtir tnedlemmens familjehushill
och sonr iir bosatt i fbrcningens hus. Stiinrma kan dock
viilja en ( l) ledanrot sorn inle uppffller kraven i fiire'
gfrende mening.

Makar, sambor och person sonr

tillhiir

nredlemmens

familjehush6ll skall ej sarutidigt ing& i styrelsen,

25

S

Konstituering

Styrclscn utser inom sig ordliirande och andra funktio'
nllrer om inte fOreningsstdmtna beslutat antrorlunda

ZbS Sfielsens protokoll
Vid styrelsens sanrmantr5den skall ftiras protokoll

sonr

justeras av ordfdraqden och den ytterligare ledamot som
styrelsen utser. Protokollen skall fdrvaras pfr betryggande slitt och ftiras i numnrerftiljd. Styrclsens protokoll
iir tillg?ingliga endast ftir ledam6ter, suppleanter och
revisorer.

S

Beslutfiirhet och rtistning

Styrelsen 5r beslutf0r n6r antalet nlirvarande ledamiiter
Overstiger lriilften av sarntliga ledatrrOter. Som styrelserrs
beslut g[ller den nrening lor vilkcn rner iin hdlffen av de
niirvarande r0stat eller vid lika rdstetal den mening sorn
ordfblanden bir*ider. Fiir giltigt beslut krdvs enhbllighet
niir ftr beslutfdrhet minsta antalet ledamOter 5r nErvarands. Ar styrelsen inte fulltalig skall de som rdstar fdr

bcslutet rrtgdra mer 6n en (l) tredjedel av hela antalet
styrelseledam6ter. Suppleanter tjiinstgdr i den ordning
som ordforande bestiimmer om inte annat bestemts av

loreningsstiimnra

eller frarngflr av

styrelsens

arbetsordning.

Beslut som innebhr viisentlig lorlrrdring av ftlreningens
hus cller mark skall alltid fattas av fdreningsstdmma.
Om ett beslut avseende om- eller tillbyggnad imebdr att
nredlenrs liigenhet ftiriindras skall medlemmcns samtycke inhtirntas. Orn bostadsrdttshavaren inte ger sitt
sarntycke till Endringen, blil beslutet iind& giltigt orn
rrrinst tvA trcdjedelar av de rdstande pi stiirnman har
riislat fbr beslutet och det dessutom har godkhnts av
Iryresnlmnden.

5

Firmateckning

F0rcningens firrna tccknas - ftirutonr av styrclserr
minst tvi (2) ledamdter i fdrening.

30

-

av

Styrelseledantot eller verksttllande direkt6r i fdreningen
flir inte handliigga frdgor on'r avtal mellan ftireningen

(l)

juridisk person som denne ensam eller

tillsammans med nigon annan frir ftiretrlida.

Styrelsens Aligganden

5

Medlem.sfiirtecktrlng och

li genh etsfiirteckning
Fdreningen skall fbra lbrteckning dvcr bostadsrllttsftireningerrs medlcmnrar (medlems{brteckning} samt
fiirteckning Over de ltigsnheter som iir upplfitna med
bostadsriitt ( liigenhetsfiirtcckning ).

Medlemsfdrtecknirrgen skall innehilla
l. valje medlens nanrn oclr postadress,
2, datum for medlemnrens intrlide i ftireningen, onr
detta datunt lir senare [n den 30 jnni 20 I 6
3. den bostadsr[tt som medlemmen innehar.
Liigenhetsft)rteckningen skall innehfr lla
l. varje liigenhets beteckning beltgenhet, rumsantal

2. datum

lbr Bolagsverkets registrering av den ekono-

till grund fdr upplitelserna,
respektive bostadsrtitlshavarers namn,
insatscn ftir respektive bostadsriitt.
rniska plan som ligger

3.
4.

Medlernsf0rteckrri rrgen skall hillas tillgdnglig hos fUrefiir var och en som vill ta del av den. Om fdrteck-

ningen
ningen
ningen
ningen

IBrs med automatiserad behandling, skall fbre'
tillfiille att hos fbreta del av en aktuell utsklift eller annan aktuell
framstfi llni ng av fdrteckningen. Bostadsrdttshavare har
ratt att p[ begtiran f6 utdrag ur liigenhetsftirteckningcn
avseende sin bostadsriltt.

33

S liv

och en

5

och Ovriga utrynmen,

28S Beslutlvissa frdgor

29

80

Bland annat filigger det styrelsen:
L att svara fdr foreningens organisation och fbrvaltrrhg av dess angeliigenheter
2. a1t avge redovisning fiir ftirvaltning av ftleningens
angeliigenheter genom att avlEimna Arsredovisning
som skall innehdlla berEnelse om verksamheten
under flret (ftrvaltningsber?ittelse) samt redogdra
fiir fiireningens inttkter och kostnader under firet
(resultatrdknirrg) och for dess stfillning vid r6ken'
skaps8rets utgeng (balansrdkning)
3. att senast sex (6) veckor fdre ordinarie frrenings'
stiimma till tevisorerna avliimna drsredovisningen
4. att senast tvd (2) veckor ftire ordinarie fOreningsst6nrma h6l la Arsredovisningen och rcvi sionsbcriittelsen tillgilnglig fbr medlemnrarna
5. att fbra medlems- och ltgenhctsfiirteckningar;
ftireningcn har rAtt att behandla i f0rteckningarna
ingfiende personuppgifter pi siitt som avses i
personuppgiftslagen ellcr rnotsvarande lagstiftning.

32
27

7 | 64 18 -75

ge var och en som beglir dct

S

Riikenskaps6r

S

Revisor

Fbreningens rdkenskapstr iir kalenderir.

34

F0reningssttimma skoll vdlja minst en (l) och hOgst tvfr
(2) revisorer med h6gst tvfl suppleanter. Till revisor kan
iiven utses ett registrerat revisionsbolag oclr i sfl fall
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behOvcr ingen suppleanl utses. Revisorer och revisors-

r
f

suppleanter viiljs ftr tiden frln ordinarie
sttrnlna frarn till oeh med niista ordinarie

ftirenings-

.l

Revisionsberittelse

Revisorcrna skall avge revisionsbertttelsc till styrelsen
ftire fiireningsstdmman.

senast tre (3) veckor

BO

STAD SRIiTTSHAVARE NS

RATTIGHETER OCH SKVTDIGHETER
36

S

BostadsrAttslravarens ansvar

pi

egen bekostnad h6lla det
inre av l:igenhcten i gott skick. Detta giiller 6ven mark,
ftirrf,d, gamge och andra liigenhcskompJement som kan
irrgfl i upplitelsen,
Bostadsrdttshavaren skall

Bostadsrlittshavarelt svarar sfrlunda fbr underhill och
reparationcr av bland annat:
r ytbeldggning p6 rummens alla vdggar, golv och tak
j?irnte turderliggande ytbeharrdling, sorn krdvs fdr
att anbringa ytbeliiggningen pA ett fackmEssigt siltt
. icke biirande innerviiggar
r till fbnstcr hOrande beslag, gdngjilrn, handtag,
lAsarordnirrg. vtidrirrgsfilter och tiitningslister samt
all rnilning fbrutom utvflndig mfllrring och kittning
av fdnster. FOr skada pi lonster genom inbrott eller
annan tverkan pe fiinstcr svarar dock
bostadsrflttshavaren.
h6rande beslag, gfingj[rrr, glas,

.

till ytterddrr

r
r'

handtag ringklocka, brevinkast och lis inklusive
nycklar; all mfilning rned undantag ftir mfllniug av
ytterdbrrens utsida; rrrotsvarande giiller ftir balkongeller altand0rr. Fd,r skada p6 ytterd6rr genom inbrott
eller annan iverkan pi diirren svarar dock
bostadsr'ittshavarcn, motsvarande giiller ftir
balkong- eller altanddrr,
innerd0rraroclr siikerhetsgrindar
lister, foder och stuckaturer
elradiatorer; i fr'8ga orn vatfbniyllda radiatorer

r
'.
r

svarar bostadsrattshavaren endast ldr mtlning
golvvf,rme, som bostad$'{ttslravaren f0r'sett l[genheten nred

eldstiider, dock inte tillhdrande r0kglngar
varmvattenberedare
ledningar ftir vatten oolr avlopp

till

brandvarnare

i WC svarar
bostadsrfittshavarcn diirutOver bland annat iiven frr:
. fuktisolerande skikt
I badrum, duschrum eller annat vf,trum samt

r
r
.
o
.

.
e
o

inredningochbelysningsarmaturer
vitvaror och sarritetsporslin
kliimring till golvbrunn
ren.rning av golvbrunn och vattenl5s
tvettmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar pi vattenledning
kranar och avstfingningsventiler

vcntilationsfldkt
elektriskhanddukstork

I kOk eller motsvarande utrlmrne svarar bostadsriittshavaren fbr all inredning och ulrustning s6som bland
annat:

.
r
.
.

vitvaror
k0ksfl6kt

.

rensning av vattenles
disknraskin inklusive ledningar och anslutningskoppl i ngar pi vattenledning
krarrar och avstllngningsventiler

37

S

Ytterligare installationer

$

Brand- och vattenledningsskador

Bostadsrlittshavaren svarar [ven ftir alla installationer i
liigenheten som installerats av bostadsrflttshavaren eller
tidigare innehavare av bostadsrEtterr.

38

Fdr repalationer pfi grund av brand- eller vattenlednings-

skada svnrar bostadsrfittshavarcn endast i begrHnsad
omfattning i enlighet med bestdmmelserna i bostadsriittslagen.

39

S

Komplement

Orn liigerrheten ar utrustad med balkong, altan, uteplats
eller (aklerrass svarar bostadsrilttshavaren endast fdr
renhlllning och sndskottning samt skall se till att avledning fiir dagvatten inte hindras.

40S Stambyteivitrum
Vid stambyte i vitrum 6r ftireningen skyldig att

flterstiilta vttrumn:ct. Ttitskikt skall anbringas till vid
tidpunkten g6llande branschregler och ytskikt skall
anbringas till den standard som {iheningen finner

limplig. Om bostadsrdttshavaren 0nskar h6gre standard
sttr bostadsriittshavaren ftir mel I anski I I naden.

de delar dessa dr

itkomliga inne i l[genheten och betjflnar endast

r

ventiler och luftinsllipp, dock endast mdlning

fOrenings-

st6rnma. Revisorcr beb6vet inte vara nredlemnrar i fdrenirrgen och beh6ver inte heller vara auktoriserade eller
godkdnda,

35S

.
r

bostadsriittshavarens lligenhet
undercentral (siikringsskdp) och diirifrin utgiende
el- och informationsledn i ngar (telefon, kabel -TV,
data med mera) i ldgenheten, kanalisationer,
brytare, eluttag och fasta armaturer

41$

Felanmfllan

[r skyldig att till fbreningen anmiila
fel och brister i s6dan ltgenhetsutrustning som fbreningen svarar fiit i enlighet med bostadsriittslagcr och
Bostadsriittshavaren

dessa stadgar.
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Bostadsriittshavaren iir ?iven skyldig att till fbrcningen
utan driijsnrfll anmdla fdrekonrst av ohyra och skadedjur.
::..!1.

42 S Gemensam uPPrushling
F0reningsstiitnma kan i samband med gemensam
underhfllhitgdrd i husct besluta om reparation och byte
av inredting och utrustning avseende de delar av l?igetr'
heten sonl nredlemmen svarar

6r.

$ Vanvird
Onr bostadsrettshavaren forsummar sitt ansval ftir
llgerrhetens skick i sddan utstriickning att annans

43

hiilsan eller annars ftirsdmra deras bostadsmilj6 att de
skEiligen inte bdr tllas.
llostadsriittshavaren ar skyldig iaktta allt som fordras fdr
att bevara sundhel ordning och gott skick inom eller
ulom huset samt riitta sig efter frreningens ordningsregler.

Hiir till liigenheten mark, ftirr8d' gnrage eller annal
lAgenhetskomplement skall bostadsrlttshavaren iaktta
sundbet, ordning och gott skick 6ven i frflga om sldant
uuymme.

s6kertret llventyras ellcr att clet firurs risk flor omfattande
skador pfl annans egendonr har lt'reningen, efter rflttelse-

Ohyra fh'inte ftiras in i lflgenheten'

anrnaning, r6tt att avhjiilpa bristen

Den h6r paragrafen gdller ?iveu Sr den sorn hOr till
hushfillet, gAstax bostadsrettshavaren eller som utfbr
arbete fbr bostadsrfittshavarens riikuing.

pfl

bostadsriitts-

havarens bekostnad.

44S dvrigaanordningar

Anordningar sonr luftvlirnrepunlpat, nrarkiser, balkong'
inglasnirrg, belysnirrgsarnratuler, solskydd, parabolanlenner och annat {hr siittas upp endast efter styrelsens
skrillliga goclkdnnande. Bostadsriittshavaren svarar ftir
skdtsel och underhtll av sidana anordrringar. Om det
behiivs ftir husets underhill eller ftir att fullgdra myndighctsbeslut tir bostadsriittslravaren skyldig att, efter uppmaning frdn styrelsen, demontera sidana anordningar pfr
egen bekostnad.

45S Fiiriindringiliigenhet
Bostadsriiff shavarcn flir lbreta f6rlndringar i Iligenheten.
Fdljandc 6tgiirder flir dock inle f0retas utan styrelsens

rillst8nd:
L ingrepp i biirande konsh'trktion,
2. lindring av befintlig ledning for avlopp, viirme, gas
eller vatten, cllcr
3. annan vElsentlig fdrdndring av lligcnheteu.
Styrelscn fllr endast viigra tillstfrnd onr 8tgdrden air till
pfltaglig skada eller oliigenhet fiir frreningen eller antran
rnedlent. Bostadsriittshavaren svarar ftir att erforderliga

rnyndighetstillstfrnd erhills. Fdriindringar skall alltid
utftiras pi ett fackrniissigt sittt.

ANVI|N DNING AV

B

OSTADSN/TTTNI

S

fU,rerringen.

47

Sundhet, ordning och gott skick
bostadsritttshavaren anvSnder liigenheten

S

Niir

S Tilltr:idesrett
ftr ftireningen har riitt att fli komma in i

Fdretrlulare

Itigenhcten niir det behOvs ftir tillsyn eller fiir att utbra
arbete som f0reningen svarar f$r eller lmr rafi aft utftra,

Om bostadsrdttshavatetr inte linrnar fdreningen tilltriide
till l6genheten, tr[r f0reningen har r[tt till det, kan
styrelsen ans$ka om slrskild handriickning hos krono'
fogdemyndigheten.

49

S

havare skall skriftligen hos styrclscn ans0ka om
sarntycke till upplfltelsen. I ansdkan skall skfllet till upplfitelsen anges, vilken tid den skall pfrgfi, till vem lZigenheterr skall uppliras samt en redog0relse ltir tidigare

andrahandsuppl6telse. Tillstfrnd

han

skyldig att tillse att de sorrr bor i otngivningen inte utsefis
liir st6rningar som i s8dan grad kan vara skadliga frr

skall ldtnnas

om

bostadsriittshavaretr har sk?il ftr upplAtelsen och Rireningcn irrte har n6gon befogad anledning att vegra sam'
tycke.'t'illstind liimnas fb'r ctt (1) flr i tagct, ddrefter
mtste ny ansilkan g0ras. Det 6r inte tillfltet att
regelbundet uppldta lllgenheten vcckovis eller per dagStyrelsens beslut kan Overprilvas av hyresniimnden.

Inneboende

Bostadsr{ttshavare frr inrymma utotnstierrde pcrsoner i
ltgenlreten, om det inte medftir uren fiir foreningen ellel
annan medlem.

F6RVERKANDE
51

iir

AndrahandsuthYrning

En bostadsr?itlshavare ffir uppl&ta sin liigenhet i andra
hand till annan fbr sj6lvstEndigt brukande endast onr
styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Bostadsratts-

50S

Anvindning av bostadsriitten
Bostadsrttttsltavaren ffir inte anv5nda lfigenheten for
nflgot annat lindamfil fin det avsedda. F0rcningen frr
dock cndast Aberopa awikelser som ar av avsevfrrd
betydelse for fdreningen eller nlgon annan medlem i

46

48

S

Fiirverkandegrunder

Nyttjanderiitten

till en lflgenhet som innehas med

bostads$tt ?ir fbrverkad och fiireningen kan siiga upp
avflyttning, enligt
bostadsr6ttshavaren till
bostadsrEittslagens regler i foljande fall:
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{F
r

.

)

.
r

.t

.
r

bostadsriltshavaren drbjer ned att betala insats,
upplttelseavgift, irsavgift eller avgift fiir andra'
lrandsupplfltelse- '
Iigenheten utan tillsttnd upplits i andra hand
bostadsrlittslravaren inrytntner utomsta€nde personel'
till rncn f6r frrenitrgen eller annan tnedlem
lflgenheten anviinds ltir annat iindamAl ?in vad den [r
avsedd ftir och awikelsen ?ir av vlisentlig betydelse
bostadsriittshavaren ellcr den, som liigenheteu upPldtits till i andra hand, genom vflrdslUshet dr vflllande
till att det finns oltyra i lligenheten eller om bostads-

riittshavaren, geuom att inte utan oskliligt dr6jsmil

r
r
r
r

I

underrdtta styrelsen om att det finns ohyra i lligenheten, bidrar till att ohyran sprids i huset
lrostadsrlittshavaren inte iakttar strndhet, ordning och
gott skick eller r{ttar sig eftcr de siirskilda ordningsregler som ftlreningen rneddclar
bostadsHttshavaren inte ldnruar tilltrfde till ldgenheten och inte kan visa giltig ursiikt fdr detta
bostadsr6ttshavaren inte fullgbr annan skyldighet
och det miste atrses vara av synnerlig vikt fdr fiire'
ningen att skyldigheten fullg6rs
liigenheten helt eller till viiscntlig del anviinds fdr
uiilingsverksambet eller dlirmed likartad verksanrhet, vilken till en inte ovdsentlig del ingfrr i brottsligt
forfararrde el ler f$r till fiilliga sexuella ftirbindelser
mot ersfittning

bostadsrtittslagen

finns regler om hinder ftir

lbrverkande.

3.

mottagaren efter skriftlig fbrfrfigan har samtyckttill
ett sfidant forfarande.

Den sonr har sanrtyckt till att informatjon ldmnas tned
elektroniska hj?ilpmedel kan ndr sorn helst &terta sitt
samtycke.

55

$

Framtida underhAll

lnorn fiireningen skallbildas fond

ftr

plancrat underhflll.

till forerringens underhillsfond sker f,rligen
med belopp som fdr forsta Sret anges i ekonomisk plan
och diirefter i enlighet med fdreningens underhillsplan'
Avsdtming

Om fdreningen inte har en underhillsplan skall det
6r'ligen avstttas ett belopp motsvarande minst 0,3
fastigheten s taxcringsvilrd e.

56

S

o/o

av

Underhillsplan

uppriitta turderhill spl an liir genom fiirande
av underhillet av ftireningens hus oclt irligen budg€tera
Sty rclsen bOr

samt genom beslut om irsavgiftens storlck siikerst{lla

erforderliga medel

frr att

trygga underlfllet

av

fiireningens hus. Styrclsen bOr irligen ffilja och upp'
datera undelhdllsplanen

fiir gcnomftirande av underhfil-

let av foreningens fastighet/er med tillhtirande byggnader.

57 S Uppltisning och likvidation
Om fiirerringen upplUses eller likvideras skall behfillna

tillgingar tillfalla medlernmarna i fdrh&llande till tftgen-

52 S TvSngsfiirsiiljning
Har bostads*inshavaren blivit skild frAn lflgenheten till
foljd av uppsiigning kan bostadsriitten komma att
tvtngsfbrs?iljas av kronofogden enligt reglerna i bo-

heternas insatser.

stadsriittslagen.

lagen om ekonomiska fbrenirrgar och 6vrig till?implig
lagstiffning. F0reningen kan ha utfiirdat ordningsregler
ftir fBrtydligande av innehflllet i dessa stadgal'.

58

0vrucr
59

53

$

Meddelanden

S

Elektroni.sk kommuntkation

Meddelanden ansl6s i fbrettingens hus, pfi ldreningens
webbplats, gerrom €-post eller utdelning.

54

Elektroniska hjfltpnredel

fiir befordran av kallelse eller

nreddelanden ff;r anvitndas fOr att liimna infornation till
en medletn eller nigon antlan, iiven Irhr det i lagcn anges
att inlormationen skall lfimnas pfl annat sett, om
fiireningsstiiftiman lrar beslutat om det,
2. fbreningen har tilllbrlitliga rutiner ftir att idcntifiera
nrottagar€n och tillfdrlitlig information om hur mottagafen kan nfls, och

l.

Ovanst6ende stadgar Imr arrtagits vid

5 fillimpltga

regler

Utiiver dessa stadgar giiller Even

S

Stadgeiindring

bostadsrdttslagcn,

Fdreningens stadgar kan lindras gelrom beslut p[ fbreningsstilnma. Beslutet hr giltigt onr samtliga r6stber?ittigade iir ense oln del. Beslutet iir [ven giltigt om det
fattas av tvfr (2) p& varandra ftiljande ftireningsst?immor.
Den fdrsta stemmans beslut rttg$rs av dsn mening sonr
har f;ltt mer An hdlften av de avgivlra rdsterna cller, vid
lika rdstetal, derr rnening som ord{branden bit€der. P6
den andra stdmman kriivs att minst tvt tredjedelar av de
r$stande hor rdstat lor beslutet. Bostadsr?ittslagen kan
ldr vissa beslut forcskriva h0gre majoritetskrav,

tvt p* varandra ftiljande stSmmor
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