
            

                       

Lövdalen 1 

 

                         

1§  

                                                     1  

                                                                                     

                                                                                     

                                                                                      

                                             .  

                                

                                           

2§  

                                                                                                  

f                                                                                             

                                                             . Styrelsen är skyldig att 

snarast, normalt dock inom tre veckor från det att ansökan om medlemskap kom in till 

föreningen, pröva frågan om medlemskap. Som underlag till för prövningen har föreningen 

rätt att ta en kreditupplysning avseende sökanden. 

3§  

                                                                                         

h                                                                                        

                                                                                       

                                                                                       

                                                                                              

                                                                                            

                                                                 . Medlemskap får inte 

vägras på grund av ras, hudfärg, nationalitet eller etniskt ursprung, religion, övertygelse eller 

sexuell läggning 

                                                                                                   

                   . 

  



 

INSATS OCH AVGIFTER M M  

4§  

                                                                                  .  

                                                                                       

f                                                                                               

andelstal. Beslut om ändring av grund för andelstalsberäkning skall fattas av 

föreningsstämma. 

                                                                                                  

                                                                                    1 % av det 

pris                                                                                    

                                 . 

Avgift för andrahandsuthyrning kan tas ut efter beslut av styrelsen. För arbete vid 

andrahandsuthyrning får av bostadsrättsinnehavare uttas en avgift för andrahandsuthyrning 

med belopp motsvarande högst 10% av gällande prisbasbeloppet för året lägenheten är 

upplåten i andra hand. Upplåts en lägenhet under en del av ett år får avgiften tas ut efter det 

antal månader som upplåtelsen omfattar. 

                                                                                        .  

                                                                                  .  

Avgifterna skall betalas på det sätt som styrelsen bestämmer                                    

                                                                                                 

                                                                                

inkassokostnader m m.  

                                                   

5§  

                                                                         . Detta gäller även 

mark, förråd, garage eller annat lägenhetskomplement, som ingår i upplåtelsen. 

                           sålunda för reparationer och underhåll av bland annat 

 Ledningar för avlopp, värme, el, gas och vatten – till de delar dessa befinner sig inne i 

lägenheten och inte tjänar fler än en lägenhet. 

 Till ytterdörr hörande handtag, ringklocka, brevinkast och lås inklusive nycklar; 

bostadsrättsinnehavare svarar svarar även för all målning förutom målning av 

ytterdörrens yttersida 

 Icke bärande innerväggar samt ytbeläggning på rumens alla väggar, golv och tak jämte 

underliggande ytbehandling, som krävs för att anbringa ytbeläggningen på ett 

fackmannamässigt sätt 



 Lister, foder och stuckaturer 

 Innerdörrar, säkerhetsdörrar 

 Elradiatorer, i fråga om vattenfyllda radiatorer svarar bostadsrättsinnehavaren endast 

för målning 

 Elektrisk golvvärme, som bostadsrättsinnehavaren försett lägenheten med 

 Eldstäder, dock ej tillhörande rökgångar 

 Varmvattenberedare 

 Ventiler till ventilationskanaler 

 Säkringsskåp och därifrån utgående elledningar i lägenheten, brytare, eluttag och fasta 

armaturer 

 Brandvarnare 

 Fönster- och dörrglas och till fönster och dörr hörande beslag och handtag samt all 

målning förutom utvändig målning; motsvarande gäller för balkong- eller altandörr 

I badrum, duschrum eller annat våtrum samt i WC svarar bostadsrättsinnehavaren därutöver 

bland annat även för 

 Till vägg och golv tillhörande fuktisolerande skikt 

 Inredning, belysningsarmaturer 

 Vitvaror, sanitetsporslin 

 Golvbrunn, inklusive klämring 

 Rensning av golvbrunn 

 Tvättmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning 

 Kranar och avstängningsventiler 

 Ventilationsfläkt 

 Elektrisk handdukstork 

I kök eller motsvarande svarar bostadsrättsinnehavaren för all inredning och utrustning såsom 

bland annat 

 Vitvaror 

 Köksfläkt, ventilationsdon 

 Disk- och tvättmaskin inklusive ledningar och anslutningar på vattenledning 

 Kranar och avstängningsventiler 

Bostadsrättsinnehavaren svarar inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, 

elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar 

för fler än en lägenhet. Detsamma gäller för ventilationskanaler. 

För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättsinnehavaren 

endast i begränsad omfattning i enlighet med bostadsrättslagen.  

Bostadsrättsinnehavaren är skyldig att till föreningen anmäla fel och brister i sådan 

lägenhetsutrustning som föreningen svarar för enligt föregående stycke. 

Om lägenheten är utrustad med balkong, altan eller uteplats svarar bostadsrättsinnehavaren 

endast för renhållning och snöskottning. Om lägenheten är utrustad med takterass skall 

bostadsrättsinnehavaren se till att avrinning av dagvatten inte hindras. 



Hör till lägenheten förråd, garage eller annat lägenhetskomplement skall 

bostadsrättsinnehavaren iakta ordning, sundhet och got skick i fråga om sådant utrymme.  

6§  

                                                                   i sådan utsträckning att 

annans säkerhet äventyras eller att det finns risk för omfattande skador på annans egendom 

har föreningen, efter rättelseanmaning, rätt att avhjälpa bristen på bostadsrättsinnehavarens 

bekostnad.  

7§  

Bostadsrättsinnehavaren svarar för sådana åtgärder i lägenheten som har vidtagits av tidigare 

innehavare av bostadsrätten, såsom reparationer, underhåll och installationer som denna 

utfört. 

8§  

                                                                                     

reparation och byte av inredning och utr                                            

                    .  

9§  

                                                                                                

                                                                       ingen inte är till påtaglig 

skada eller olägenhet för föreningen. Förändringar skall allt utföras på ett fackmannamässigt 

sätt. 

Åtgärd som kräver bygglov eller bygganmälan tex ändring i bärande konstruktion, ändring av 

befintliga ledningar för bland annat avlopp, värme, gas eller vatten utgör alltid väsentlig 

förändring 

10 §  

Bostadsrättsinnehavaren är skyldig när han använder lägenheten och andra delar av 

fastigheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom 

fastigheten och rätta sig efter de särskilda regler som föreningen meddelar i överenstämmelse 

med ortens sed. Bostadsrättsinnehavaren skall hålla noggrann over att detta också iakttas av 

den som hör till hans hushåll eller gästar honom eller någon annan som han inrymt i 

lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning. 

Föremål som enligt vad bostadsrättsinnehavaren vet är eller med skäl kan misstänkas vara 

behäftat med ohyra får inte föras in i lägenheten. 

  



 

11 §  

                                                                                                

                                                                                               

                                                                                            

                                               .  

                                                                                                 

                                              .  

12 §  

                                                                                         

brukande om styrelsen ger sitt samtycke.  

Bostadsrättsinnehavare skall hos styrelsen skriftligen ansöka om samtycke till upplåtelsen, 

under vilken tid den skall pågå samt till vem lägenheten skall upplåtas. 

Bostadsrättsinnehavare får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan 

innebära men för föreningen eller annan medlem. 

13 §  

                                                                                      .  

14 §  

                                                                                

                                                          

                                                      

                                                

                                                                                     

medlem  

                                                      

                                                                          , genom 

                                                                       

                                                                                       

det                         , bidrar till att ohyran sprids i fastigheten  

                                                                                    

                                                                      

                                                                                        

                  

                                                                               

                                                         

                                                                                     

                                                                                   

                                                                                  



                                                                                              

betydelse. 

15§  

                                                                                      

                                                                                                  

                                                             .  

16 § 

                                                                                                 

         .  

17 §  

                                                                                    

                             .                                                               

                                               . 

STYRELSEN  

18 §  

                          tre o                                                .  

                                                                            .  

                                                                                        

                  ende som varaktigt sammanbor med medlemmen och är bosatt i 

föreningens hus. 

                                                                                      - 

                     – av två styrelsemedlemmar i förening.  

19 §  

Vid styrelsens                                                                             

ytterligare ledamot som styrelsen utser. Protokollen skall förvaras på ett betryggande sätt och 

föras i nummerföljd. 

20 §  

                                                                                            

                                                                                            

                                                                      n biträder              

beslut erfordr                                                                           . 

  



 

21 §  

                                                                                   

                                                                                              - 

                                         . 

22 §  

                                                                           -     

                    . Styrelsen har rätt att behandla i förteckningarna ingående 

personuppgifter på sätt som avses i personuppgiftslagen. 

                                                                                            

                    .  

                         

23 §  

                                            . Senast                         

                                                                    i enlighet     

                      allmänna bestämmelser om årsredovisningens delar. 

24 §  

Föreningsstämma skall välja minst en och högst två revisorer med högst två suppleanter. 

Revisorer och revisorssuppleanter väljs för tiden för ordinarie föreningsstämma fram till nästa 

ordinarie föreningsstämma. Av revisorerna – vilka inte behöver vara medlemmar i föreningen 

– skall minst en vara auktoriserad och godkänd. 

25 §  

                                                                                  .  

26 §  

                                                                                          

                                                                                         

                     .  

                 

27 §  

                                                                                        

             . 

  



 

28 §  

                                                                           1 februari eller 

inom                                            . 

29 § 

                                                                                                    

                                                                                             

                               .  

30 §  

                                            :  

1.           

2.                              

3.                          

4.                                                       

5.                                               

6.                                                       

7.                             

8.                                 dovisning  

9.                                       

10.                                    -                    

11. Beslut om resultatdisposition  

12.                                                 

13.                                                                       

               

14.                                           

15. Val av revisorer och revisorssuppleant  

16. Val av valberedning  

17.                                                                                    

18. Avslutande 

31 §  

                                                                                 

                                                                                       

                                                                                       

                                                             .  

32 §  

                                                                                     

                                                                                     

                                                                             . 



33 §  

                                         . Endast annan medlem, make, registrerad 

partner,                                                                       

                                                  . 

                                                                                            

           . Fullmakten skall uppvisas i original. 

                                                                                 

                                                                                . 

Avhålls föreningsstämma före det att föreningen förvärvat och tillträtt fastighet kan även 

nästående som inte sammanbor med medlemmen vara ombud. Ombudet får vid sådan 

föreningsstämma företräda ett obegränsat antal medlemmar. 

Som närstående till medlemmen enligt föregående stycke anses även den som är syskon 

eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till medlemmen eller är besvågrad med 

honom eller henne i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den 

andres syskon. 

34 §  

                                                                                    

                                                                                             

                                                                                                

                                .  

                                                                                     .  

35 §  

                                                                                       

                       .  

36 §  

                                                                                            

             .  

MEDDELANDEN TILL MEDLEMMARNA  

37 §  

                                                                    utdelning.  

  



 

FONDER  

38 §  

                                                       

                                                                                           

                            

Om föreningen upprättat underhållsplan skall avsättning göras enligt planen 

VINST 

 39§  

Om föreningen beslutar att uppkommen vinst skall delas ut skall vinsten fördelas mellan 

medlemmarna i förhållande till lägenheternas årsavgifter för det senaste räkenskapsåret. 

          , LIKVIDATION M M  

40 §  

                                                                                          

                       

41 §  

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska 

föreningar samt övrig lagstiftning 

Ovanstående stadgar har antagits vid extra föreningsstämma den 5 september 2004.  

Förändring av stadgar tillägg avseende andrahandsuthyrning har antagits vid ordinarie 

föreningsstämma 25 maj 2015 och vid extra föreningsstämma 15 september 2015.  


