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2 § larei rgelr hå. trll ar Ltefirå .lll it:lorl,jr rnedi6rrri.na.nås ek?raillSFa iniresse|,l q€rom alt iiör_oningers
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Åvsåttningar oah anvä^dning av årsvinst
!] § Å,tså1tn1ngat lor foren:nqens lasi r-ea Els ircierh rl ii :t,aij pcrss arirsef tat baseråS på tl*,äknade
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Del resuiiat sorll Lrt)p§lAr på larrBl] ng{rns vsnisåntliei sl,.Jll ba JIseras I ry r,äKn nO elier äVgatias till
fcr)den foi r-.sirghets underhäll
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ilorenroi)n. eller alencrr friståenJe fGI\altni.:o

14 § Uian lcr"ln ngssin.nmars berryndigaide fsr Slyrelsel] e Le]'i rmateci\nars i;rte avhärda ioreningen
dess fästa L'gerdorr eller tonilråil. 3t)'rel§6a iår Sock nteckiå och belår1a sådån egendorn eller lörfl11åtl

ii §tyretse,r öliqq:r atl ;]\,gr reocvjsnlng fCr Iöt-,,a:itiricer, aV jörenltsers tsNgBlä0enheier genor oii
lii'ra3 nrsr"i:aovlsninal s§,r ska i'rnE 'lait frairiliie:ai,:r ofi i.-ra{sarrliel{ii LIader arel
ali)rIalt,trigsl-_!-lfailel!Lrrsåriii?lrila:-tersuf.rt)rEr"rc6,!,rr.räFtÅr.,:r koslnader Ljirdcrärat
trerultariråkr,r.gl aclr icr 3tå rrr,Eei./rd f:!k:i9L.iaip;areii !rlEang ibal?ns.åkningj atl !porätiä budget och
1;l:til3 ra :irsavg fte" jci dgt kan',rl!,idi: ri.crrsklptJlei 811 r,-rinsi en !ii! ar|ger. rnråf arsredovisnrfeer)
a,/ges. b-.sl{tr:la lorcr nqers hus sä']ri i.irerrtera a,/.,..13 llisårgaa ccl r{cnJalln nlscerattelgen redovisa
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4iJt..r'I for'!iiicri,J f,esii{lnrrg si:iir)l eid l,.es,Kirinaer} act ir'ri,,e. te.rl]ge.r Aro.da LaixiaqeiJEi äv Jaisi.rild
bitynel$e ait rrt 'rsl sex ve. i.. i!,'e dar: iora[iir!!ssig:1-iri]it ,'rä vllker aasrello'nrsnr.l!lea ccf'
revisionsberaitelsrr skar ir3,|iicc:§ llll re!:screrna iajn:na årsredq,r rnrngen för dei ls.flliin.
riLl]nskapscr--i sami ati sEr?s1 tvir velrkDr fore ordr-.jri ioreningssire.rra häl13 kop a av

ici si3frsltsrålla s?. li !1,,r.:l ria far r)'redlairl.]arria
16 § En ievlsc. }:l e. s!ppleaii \,alls a! c:c na116 i!'"niirgsstämrxa ior iiden
sl*:r ra halllls
ilrsroocvls,'r n,Jer cch

!.rtiii dess nasla crdinai'le

Revrscr aliggei atl vBrk5iaila revrs on av iafeninEals iirsredrvrsnrag iitrrle rAl,enskaper o(]i: slyrelsens
lgfv.,rllnlng aai-rrt att tEr asi lre v1:-ckor iore ,)rdlNar E iortrr flgösLj lo'r€ lrärr lagga tevisr.Jnsbeiattelse.

Föreningsståtllrr,la
I i'! LlrdiFa(e io.eningsstå ..,a halls en gar,9 c,"n arai !;d trdpu.,ki säfl ltanrgår av 4 § lixtfa s(änrmd
iiJi! då s:\:?'.ls.j'r lrr-r.ar ska trll d"t acar 5(eri av slvreisen -veG uliysas cå detla for upp€rvet ai-rdamål ho§

-ci',,r,:lsens
il

,kr11l!l.rl

lr9,.lai1s 3v en re'rsi-.. elrei r,., .]r,nSi en frcridei 3!, Serilllga rösiberåt1rqåde rnediam-

l.ir

KallelsE li irr4r),1g!siåirr'r1,3 clli. itrd'a nlelafiia:laei trl iarranrssens r'T,ealiem,tr.rr ska siin !taa,fi .rr!iag
a lä'1r91r':l.r fL aisiir noilr lcr.r;flqeas irLrs i,i3ie ae lrl :13:!rr :l s13 lrdllgl ar ge s. a!å.ideI so0r skaii
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Kailalse fär utJördas trdigasl rcx veskor i6re

slä

nra och ska utfä.,Jas senasi två veckor före slämma

18 § Macjlcm som önskar få ett ärende behandlat vid stårnrna skå skrifrtiger framstålla srn begåran hos
styrelsen rsä goo tH a1t årendet kan las upp ikatlelsei.t ill ståmman.
19 § På ordinarie Iöreningsslanrmå ska lorekon.rmä iol:iande årenden.

a) Upprält3nde av fortecknrng över närvarande n'tedlemn'tar onrbud och biträden (röstlängdi
i:) Val av ordlörande vici stårnmån
c) Anmälan av prctokollskrivare
d) V8l av Justeflngsman tilhka rösllä(nare

e]

Fräg?l

ori kallelse till slämman behörigen skett

f) Godkännande av dagordningen

gi FöredfAgnrng av styrei§9ilS 3.S|edcyisnlnE
h) Föredrag{,ng av revis:or}sberåltelsen.

,

Fasistölfäncle av re$ultat- och balansrakningeri.

l) Fräga orn ansvarsfrihel ior styreisens iedaridle.
k) l råga crfl envåqdande av upcfrcrr$ei övefskcii eile. tåc,kande av ,lnderskclt.

l) Frägå om arvodef
o':) Beglut orn anla, sty.e:seledemöter oci.. suspleanter

^)

Val a!.slyrelseleclamorer ocn suppleanter

o) Val iiörekommande iail av ordforande.
p) Val av revisor och suppleant.

q) Val äv beredning
r) Ovrigä årsnderr vilka angfr'its i kailel$en
s) Stårrmans avslutande

Pä exiia ståmnra ska iö.ekorome endasl pr.lnkterna a - i saml Ce åienCen. tör viika stämman utlysis och
vilkå ångiviis ikallelsen till derisam!.]a

20 § I fråga om iörenr gsstärnmoprotokollets rnnehäll galler 1 att röstlåfgden ska tas rn elier brlågga§
orotokoliel. 2 at't slåmmans beslut ska föras in i protckollct saml 3 oor omrö6t,1in9 har skett. att fesultatet
ska angES prolakcllet.
Vid slåmnrå

lo11

protokoll ska senasi rr,onl ire vec,(cr yer? qos styrelsen tillgängligl för medlemmarna.
bEf r}ggaqdc,

Proro\oi' s(J fö{vara5

21 § Vid fdreningsstårflrra har varje rrlqdlem en rösl C)m flera fledlemmar har en bostadsrått
gemensämi, har de dock lillsammans endä$'l en fost. Rö9tberåttigad är endast dei rnedlem som iullgjort
sins lorphktelser mct fcr€firngen
Bostadsråttshavare iär utöve sin rösträ'tt genom befullmäktigat omhud som åntingen ska va€ medlem i
föreningen äkta make, sambo eller nårslående soxr varaktigi sammanbor med medlommen. Ombud skall
förete skflftllg dagtecknad iullmakl. Fuljmakten Oaller högst eil är från Lit ärdandet. lngen får på grund av

luthnakt rosla för mer än en årnan .Ostberäitigad. En medläm kån vid föreningssiåmma medtöra högst ett
b(räde som aniinqen sKe vara iT redle.r ilörerrlEgeir. r]al.ie. sa,,nbo eller närsiående som varaktigt
sånr|Ilanbor ll]ed nled enrlngrl
Qnrrostning vid lörenrngssiårn.ftå sket öppet pakallar närvaranCo röstberättigad stuien omröstning. §ka
detta alllrd accepteras vid val och i cvrgr eftei tesjut av slämman. Vtd lika röstet3l avgörs vai genofn
lottnlng, nredai råndra fråqor den fienlng gåiler so41 b irais a\1 ordförandefl
De iäll- blanda annal fräga om åndnng av dessa stadgar, dar särgkilc rös1öven/ikt ertrordras for giltighet
av tr,eslut behancllas: I kåD 16 111 {}ch 2:l§§ I i»slaCsråftsiaEen (-19S1 614i

Upplåtelse och övor0ång av bo6tådsrätt
22 § Eostadsrätt upplåts skriftligen och får endast upplåtås ät medlern iföreningen. UFplälelsehandlingen
skä ånge pä.te.nas namri. deo lägenhet uorlateisen ev.qer å:rdamålet med upplålelsBn samt de belopp
som ska betalas som insats cch årsavgaft Om uppiåteiseavgift ska u0as ska även den anges.
23 § Har bostadsrått övergåli tili
antas till n'ledlem forenrngen

iy

,nnehelare, {sf denlle utöva 'ooslåosräiten endasl orn

han.i hcrn

år eller

En juridisk oersoe som är mediem rföreniflEen {år lnte utali sain(ycke av föreningeEs styrelse geflom
överlåtelse fön7än/e bostacisrått iill er bostadelägenhet

Utan hrnrier äv forsla stvchet får dö{isbo 6Fier avi den bostedsråtlshavare utöva bosiadsråtten. Efter lfe år
lrårr dtidslaliet fåi 1öreni.,gefi docL !,ppr:ana dödsbcel att;l]cm sex rirånader vrsa 3tl bostads€iten lngåti
r bodelnlng eller arvssk;te meci anlednrng av bosiadsrät'tshavarens död eller att någon, sonl rnle iär
vagras rntrade r fö.enrngea, lörvårua{ lloatadsråf.l}o c,ctl soxt (redlemshäp. C),x den I d sörr angetts l

anmäringen lnte r6kttas. iår bc,§laasraiten tvångsförsällas lor dödsboets rakniflg
Efr Juridisk person som har fötuärval ex bostads.åtl lill en bosiådsiägenhel faf vägras inlråde r föreningen

även orn de r 24 § föfsia stycket angivna fonrtsälirinfarna for rnedlemskap är uppryllda.
Utan hinder av första styökel får o{:ksä e|.1 i,r disk person utöva bostadsråtterr utån a1t vara medlem i
föreningen. om den Ju,idiska parscne.l har fcr!åryal bostaCsrätlen vrci eiekuiiv fö.säiining eller vrd
tyångslorsåljning och då hade panträn i bosiädsrättgn Tre är efier förvårvel fär iörenrngen uppmanå den
jurid ska personen siL inonl sex fiålader frän uppmaning6D visa ått nägro som inle får vägras inträde i
föreningen har förvArvai bosladsräiief och söxi n]BdiemEk"p Om den tid sorn angells inta iaktias, får
bostadsrätten tuänqsförsåijas för den juridiska persönens räkning
§ Den scm en bogledsratt övergålt trll fer inte vägr3* inlräde iiöreEisgien o.fl de villkor som föresktivs
sladgarna är ijppiyllda och forenrngen skåliges bör godtå honorn sorn llostadslätishsväre. Iträga gm
fL\ryårv a.r' ändel I b,)stadsiatt eger förslE styqkei tillån'lon;xg endäst om tosladsniilen efiel fdrvårvel
innehas a!, nrakar eller om llosläCsralten avser bcstadsiå3€nhel. av sädäna sa,ibor på vrlka lagen
(1976 323) som sambors qan'\tsnsanlrrra hein !k:rll trllåmpas
2.1

i

( O'i en bostadsratl sv6rgält geoorn bodelöinq srv test6rneflte. ilolagsskifte eller liknande förvårv
ori fcrvåryaren i te anlagrts hlt n-ied'em få'törenlngen uirprnara rnnehavarer att ;nom sex månader tlån

25

anmaningen vrså att r'åqon s"m !Gte iår väqras inträoe iiö.eningen. förvärvat bostadstätten och sÖkt
nradläntskåp laktlas rftte t;d som argatts ianmaoingDn får Ilostadsråhen tvångsForsåljas tör iöryärvarens råkni0q
26 § E1t avtal or. över ålelse av bostadsrälr genonr kop ska uppråtias skriftligen öch skrivas under åv
sälJaren och kopårer iavtälet skä de.r iågenhet so.n överlåtelsen avser såmt kopesklllrrger aogBs
lllotsvårenCe ske gålla vrd byte eller ga!a Beslyrkt avsil.ift av överlåtslseävtalel sl:å !rllslållas siyrelsen

gostedsråttshåvarqns råttighstsr och skyldigh6tor
27 § Bostadsrårrshai,aren ska på egen bekcsinad iill det inre håila tägenhcren !åmte tillhcrande
utrymmen i gott skick

Boslacgrältshava€n ansvarar

'
'

bl

ä för

rummens ',råggar, golv och iak sa.n1 underlig0ande fuklsoterande ski«t.

,nredorog cch utr!:stnrn! r klk. badium c'ch öylga Utrymrnerr I iågenheien såsom lecjningar och övriga
installalioner ior vaderr avlopp v6r'me. veolilatio!] oc:h el (inkl proppskåsi till Ce delar dessa betinner srg
rnne r lägenheten och Inle år slanr ednrrgär

. glas och bagar r lågenheleos y1l.jiJönster.och rnnanfönsler

. lägennetens yller- och tnte.dörer

' svag§tromsanlagg

nin gar

. mårnxlg av val.ieir3cirat0l€i, ka!l- o§h varmvadenlednlngar
. Iåparalron p8 grund av bran.i-. vattenleCni gsskacla elier ohyra endast om skadan uppiammii genom
vållande eller genom värdsiöshel eller försufirmeise av någon som hör til hans hushålJ. gåstar honom
eller som l€n rrrymr i lägeaheteo eller sont där utiör Srbete ,ör hans räkning
. Brandskada som annan än bostaos.Sttsin nehavaren vållåt andast om bostadsräitsinn€havaren brustir
den oi.rrscrg och tillsyn som han borde iaktte

i

Eostaosrättstöreningen ansvarår bl. a tor

. venti atronsdon

'

vattenradratorer $råd ve,riiler och lermoslet dock

eJ

måliing

. malnrng av yiiersido. .rr ytlefönste. och ynerCörrar
. sprrnqvenirler
. stamlednll-isål
Forenrngen kan gerlor^r'r beslul pä fSrenirgsstån'1rra åta sig an uffora såalänt underhäll som
hosladsråtthavar^en ska suai'ä for enligl denna paragråf. Eil sädanl beslut kan endast avse åtgärd 9oflr
foreniog€.n avse. ått vidia isåmband med större underhåll eller ombyggnad cch berör
bostacsråttshaväi'er)s iäaenhei
2B § Bosladsrattsh avaren lår lrte gör" *ägöri !,äsefitlig föråndrng ilågenhelen !tån tillstånd från
styrelsen

29 § Bostädsratsinnehavaren är skyloig alt näi han aoväiider iågenhelen iåkitä alll sofir fodras för ålt
bevara sundhel. ordning och gkrckå inoni Dch utåfli§( huset. hån skall räitå sig efter de sårskrlda regler
som för'enrngen r överenskornntelse med odens sed nreddelar Eosladsråttsinnehavaren skall hälla
,lcggrann irllsyn över att deiia också iektlas av dem han slarar för eillisl 3'1 § sistå siyckel
Godii sönr 6r,'r[gl vad bontadsrätlsinoehaveren vet år eller rned skäl [an m]ss1ånkas,/ara behåftat med
cr]yra far rnle töras rn r låger)hele!l
30 § Företräciare for bosiadsratlsto.eningen h3r ia:t all iå komma ic : iAgenhete och hlih§rande
utryrimen nå( det behovs 'för tlllsvn sller for att ui-fore artleie som förenrngen svarar lor Når bostacj§råtten
sliåil tuåf,gstörsåijås år bosiads,ätlsin.ehavaren skyldrg att lata lå9?nhelen visas på låmpiig ird

Foreningen ska se lrli ali bosiaCsinnehavaren irte d.abbas av större olågenhel än nödvandigi
31 § En bostadsråltshavare fär upplåta hetä sifi låggnhBi iandra hand endast om styrelsen ger silt

samtycke
Samtycke behövs dcck rnle 1 orfi en bostadsrätl har fo.vårvåts vid exekutiv försåljning eller
tvångsförsåijnrng av en iurrdisk persoi s6nt hade pånirätt i bcstadsråtten och som inte aotegits Som
medleffr r forenrngeir e!|er 2 omlågenheten er avseod lör Fermanentboende och bosiadsråtten tii!
lägenheten rnnehas av komrnun elier eii sndsting
Styrelsen skå genest. underråt.ies om e,t upglete se ec,ligl andra slycliet
Bostads!-ättshavare, som under viss tid inte har lilfålle att anvånda din bostadslägenh€t, ,år upplåta
lägenheten i andra hand ofll hyresnär'r'rnden lårnflar ,.illstå0d till upplåteisen. Sådant tilistand skali iämnas,
om bosladshåvaren hår skäl föi upplåietsen och fdrenlfige.t inie ha be{ogad anledning att vägra
sanrtycke. Tillstånd kan begrånsas till en viss tid och förenas med villkor
.32

§ Bcstaoståltshavarei får inte årvåndA läoerhete. för nå$ol annat andamäl ån det avsedda

Förenrngen fä[ dock endasi åtre,cpa awrkelse scm är av avsB!,ård tetydelse tör foreningen eller nägon
annan mBd er1'r liöreningef
33 § Bostad$fätlshavaren lar rnte rnrymma utcrnstäende personer I lagenheten. om det kan medforä men
för foreningen eller någcn atnaa nreClem I föieningen.

34 § N/ttiånder6ttef trll en iagef l're1 sor.- innehas ried bostadsrätt och som tiliträtts är forverkad och
toreningen således berättrgad att såga i.jpp itosiadsröilshayi?ren til! avflt'ttnan§

1

orn tlostadsråtishavaren d{ojer mårJ att beiäle insäts eller upf,låtel§eåvoift utöver två veckor trån det

ait forenrngen efier rÖrlallodagEn an.nanat hcnofi/'helne afl fUllgöra sin betalningsskyldighet eller om
bostadsrattshavaren drolBI rned äii beiaia årsavgfi utovcr två vardagar efter ,ö rfailodagen. 2. oln
bos!ads.åttshåvai"en utån b€h6viigt sanrrycLe elle( tiilstAnii uppiåte{ lågenheten i andra hand, ?.,. om
lågenheten aflvånds r strrd med 33 eller 34 §§ 4 om bostadsrättshavarclr eller den som lågenheten
uppiåtits lill iandra hand. genom vårdslöshet år
välianda till att det finns ohyra r lågenheten elier om bosiaosrättshävarer genom all inle utan oskäligl
drölsnräl undarrät1a siy.elseo o,?r ali det finns ohyrå i lågenheten brdra, iill att oiryran sprids i huset. 5 om
lägenheten pä a,rnal säl1 v€nvä.des eller om bcstadsretshavaren eller den sorn lågenheten
uf)plåtrts till I andro hand äsidosätter nägDl av vsd sorn eniigt 30 § skal! :aktlås vid tägenhelsbegagnände

eller brister I deo lrlisyn som eoligl sammå parag:ai ä1,§Eer an bostadsraitshavåre.

6

om Sostadsråhsha!,aren rnte ]ån"rnar lrlltråde iil lågenheierr enligt 30 § och han in'le kän visa en giitig
ursakl fdr detla 7 om bostadsrättsnava,en inte iuilgor 3rnän nonom åviiande skyldighet och det måsie
anses vara av synnerlig vikt föf löreDingen ett skyidrgheten iullgörs e. om iågenhelen helt eller tili
våsenllig del arnvänds för näringsverksamh,-,1 e ler därmed iikartad verksarnhet. vilken utsor eller i vilken
till inie ovåsenllist del irgar brottslOl fcidaran{.je. cll€r tor t,ilfalilga sex,Jeiiå lört'irdelse. rnöl årsåitning

Nyfrlårderane,j ar :flte fön erkad .m del som liager bostadsfatrshavarefi lill lasl år av nnga bety'delse.
Up!.sågning på grund a'v förhällande som avses iförsla siycket 2. 3 eiier 5-7 fär ske endasl om
Dö§tadsråtlshavaren låter bll att etler iillsägslse vrcjla råttelse utan drojsmåL
lfrågå or. en tostadslågeflhet får uppsägning på grund av törhålande som avses iförsta styckei 2 inte
heller si<e om bostadsråltshavaren efter tillsägelse .Jtan dröjsrnäl ansdker om tillsrånd till upptåtelsen och
iår ansökan bevilJäd
Om föreningen säger Lpp b.istadsråttshavaren tiii a!4iytlning. har forenjngen rålt till ersättning för skada

Övriga bestämmelser

35S För löreningen qällånde ordnrngsregler utfärdas av styrelsen och gäller från och med den tidpunkt
når de drsl buerets i enliQh€t nred våd som sags i 17 § 2.å st
36 S Vrd förenlngerls upplqsilinl, Sl<å ic.Fi i'as en|gl I kap 2g § coslacisrattslagen ('19S1 614). Behålha
trllgängar ska fordeias melian bostaclsratishavanra etter la)genhelernas insatser.
37 S Uiöve. dessa stadgar gåller lör foreningens veitsan]hel vad som stadgas i bostadsrättslagen
(i 991 ij14) andra lliämplrga legar samt or}] sädana iiilrs. foreflingens ordningsr'egter.
Undertecknade siyrelseledarnöler nlygar ät1 ovanstående stad.gar bltvil aniagna av töreningens
nredler'lmar piå Foreningsslämnla

