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Upplatelseavgift,overlatelseavgiftoch pantsattningsavgiftfar tas ut efter beslut av
styrelsen.OverlatelseavgiftenJaruppgatill hogst 2,5% och pantsattningsavgiften
till
hogst 1% av det basbeloppsom galler vid tidpunkten for ansokanom medlemskap
respektivetidpunktenfor underrattelseom pantsattning.
Overlatelseavgiftbetalasav forvarvarenoch pantsattningsavgiftbetalas av pantsattaren.
Avgiftema skall betalaspa det stitt styrelsenbestiimmer.Om inte avgiftema herniasi
ratt tid utgar drojsmalsrantaenligt rantelagenpa den obetaldaavgiften fran forfallodagentill dessfull betalning sker samtpaminnelseavgiftenligt forordningenom ersattningfor inkassoavgifterm m.
BOSTADSRATTSHA VARENS RATTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
5§
Bostadsrattshavaren
skall pa egenbekostnadhalla lagenheteni gott skick och svara
for lagenhetenssamtliga funktioner. Bostadsrattshavaren
svarar for det lopande och
periodiskaunderhalletutom vad avserreparationav stamledningarfor avlopp, varme,
gas,el och vattensom foreningenforsettlagenhetenmed.
Bostadsrattshavarens
ansvarfor lagenhetensunderhallomfattarsalundabland annat
.egna

installationer

.rummens

vaggar,tak och golv medunderliggandefuktisolerandeskikt

.imedning
och utrustning i kok, badrum och ovriga rum och utrymmentillhorandelagenheten
.ledningar
och ovriga installationerfor avlopp, varme,gas,el och vatten-till de
delardessainte ar stamledningar
.golvbrunnar;
svagstromsanlaggningar;
malning av vattenfyllda radiatorer och
stamledningar;elledningar fran lagenhetensundercentral och till elsystemet
horande utrustning inklusive undercentral;ventilationsanordningar;eldstader
med tillhorande rokgangar;dorrar; glas och bagari fonster; dock ej malning av
yttersidomaav dorrar och fonster
.tililagenheten

horandemark

Bostadsrattsinnehavaren
rekommenderasart efter avslutadrenovering eller ombyggnation av vatutrymmetill styrelseninkomma med intyg art arbetetbar utforts fackmannamassigt.Intyg kan utgoras av kopia av besiktningsprotokolleller kopia av
faktura fran fackmannamassig
entreprenor.
Bostadsrattshavaren
svararendastfor renhallning och snoskottningav till lagenheten
horandebalkong,terrasseller uteplats.
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Bostadsrattslageninnehaller bestfunmelserom begransningari bostadsrattshavarens
ansvarfor reparationeri anledningav vattenlednings-eller brandskada.
6§

Foreningsstamma
kan i sambandmed gemensamunderhallsatgardbeslutaom reparation och byte av imedning och utrustningavseendede delar av lagenhetensommedlemmensvararfor.
7§

Bostadsrattshavaren
1ar foreta forandringar i lagenheten.Vasentlig forandring 1ar
dock foretasendasteftertillstand av styrelsenoch underforutsattningatt forandringen
inte medformen for foreningeneller annanmedlem.
Somvasentligforandringraknasbl a alltid forandring som kraver bygglov eller innebar andring av ledning for vatten,avloppeller varme.
Bostadsrattshavaren
svararfor att erforderligamyndighetstillstanderhalles.
Bostadsrattsinnehavaren
masteinnan start av ombyggnationsom kraver bygglov eller
innebar forandring av ledning for vatten, avlopp eller varme till styrelseninkomma
med skriftlig ansokanom godkannandefor onskadeforandring.Bostadsrattsinnehavarenrekommenderasatt efter avslutadombyggnationtill styrelseninkomma med intyg att arbetethar utforts fackmannamassigt.
Intyg kan utgoras av kopia pa besiktningsprotokoll eller kopia av fakturafran fackmannamassig
entreprenor.
8§

Bostadsrattshavaren
ar skyldig att nar hall anvanderlagenhetenoch andra delar av
fastigheteniaktta allt som fordras for att bevara sundhet,ordning och skick inom
fastighetenoch ratta gig efter de sarskildaregler som foreningenmeddelari overensstfunmelsemed ortens sed. Bostadsrattshavaren
skall halla noggranntillsyn over att
dettaocksaiakttas av den som hor till hanghushall eller gastarhonom eller av nagon
annansomhall inrymt i lagenheteneller somdar utfor arbetefor hangrakning.
Foremal somenligt vad bostadsrattshavaren
vet ar eller med skal kan misstankasvara
behaftatmed ohyra far inte foras in i lagenheten.
9§

Foretradarefor foreningenhar ratt att fa komma in i lagenhetennar det behovs for
tillsyn eller for att utfora arbetesom foreningensvararfor. Skriftligt meddelandeom
detta skalllaggas i lagenhetensbrevinkasteller anslasi trappuppgangen.
Nar bostadsfatten skall saljasgenomtvangsforsaljning,ar bostadsrattshavaren
skyldig att latavisa
lagenhetenpa lamplig tid.
Om bostadsrattshavaren
inte lamnar foreningentilltrade tilllagenheten, nar foreningenhar ratt till det, kan styrelsenansokaom handrackning.
10 §

En bostadsrattshavare
1arupplatahela sin lagenheti andrahand om styrelsenger sitt
samtycke.Bostadsrattshavare
som onskar upplata sin lagenheti andrahand skall pa
sattstyrelsenbestammeransokaom samtycketill upplatelsen.
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Samtycke till upplatelse i andra hand ges sam langst for en period om tva ar. Onskar
bostadsrattshavarenupplata lagenheten under ytterligare en period om hogst tva ar,
maste ny ansokan om upplatelse inlamnas till styrelsen tidigast fyra manader och senast tva manader fore utgangen av den vid ansokningstidpunkten lopande upplatelseperioden.
11§
Bostadsrattshavarenfar inte anvanda lagenheten for nagot annat andamal an det avsedda.
12 §
Nyttjanderatten till en lagenhet sam innehas med bostadsratt kan i enlighet med
bostadsrattslagensbestammelserforverkas bland annat om
1) bostadsrattshavarendrojer med att betala arsavgift,
2) lagenhetentitan samtycke upplats i andra hand,
3) bostadsrattshavaren inrymmer utomstaende personer till men for forening eller
medlem,
4) lagenhetenanvands for annat andamal an det avsedda,
5) bostadsrattshavareneller den, sam lagenheten upplatits till i andra hand, genom
vardsloshet ar vallande till att det finns ohyra i lagenheten eller om bostadsrattshavaren, genom att inte titan oskaligt drojsmal underratta styrelsen om att det
finns ohyra i lagenheten, bidrar till att ohyran sprids i fastigheten,
6) bostadsrattshavareninte iakttar sundhet, ordning och skick inom fastigheten eller
rattar sig efter de sarskilda ordningsregler sam foreningen meddelar,
7) bostadsrattshavareninte lamnar tilltrade tililagenheten och hall inte kan visa giltig
ursakt for detta,
8) bostadsrattshavaren inte fullgor annan skyldighet och det maste anses vara av
synnerlig vikt for foreningen att skyldigheten fullgors,
9) lagenheten helt eller till vasentlig del anvands for naringsverksamhet eller darmed
likartad verksamhet, vilken utgor eller i vilken till en inte ovasentlig del ingar
brottsligt forfarande eller for tillfalliga sexuella forbindelser mot ersattning.
Nyttjanderatten ar inte forverkad om det sam ligger bostadsrattshavarentill last ar av
ringa betydelse.
13 §
Bostadsrattslagen innehaller bestammelser om att foreningen i vissa fall skall anmoda
bostadsrattshavarenatt vidta rattelse innan foreningen har ratt att saga upp bostadsfatten. Sker rattelse kan bostadsrattshavareninte skiljas iran lagenheten.
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14 §
Om foreningen sager upp bostadsrattshavarentill avflyttning haT foreningen ratt till
ersattning for skada.
15 §
Har bostadsrattshavarenblivit skild iran lagenhetentill foljd av uppsagning skall bostadsratten tvangsforsaljas. Forsaljningen rar dock ansta till dess att sadana brister
som bostadsrattshavarensvarar for blivit atgardade.
STYRELSEN
16 §
Styrelsen bestar av minst tre och hogst sju ledamoter med minst en och hogst tre
suppleanter.
Styrelseledamoter och suppleanter valjs av foreningsstamman for hogst tva ar. Till
styrelseledamot och suppleant kan forutom medlem valjas aven make eller sambo till
medlem samt narstaende som varaktigt sammanbormed medlemmen.
Valbar ar endast den som ar bosatt i foreningens fastighet.
Styrelsen utser inom sig ordforande och andra funktionarer. Foreningens firma tecknas -forutom av styrelsen -av tva styrelseledamoteri forening.
17 §
Vid styrelsens sammantraden skall protokoll foras, som justeras av ordforanden och
ytterligare ledamot som styrelsen utser.
18 §
Styrelsen ar beslutfor nar antalet narvarande ledamoter vid sammantradet overstiger
halften av samtliga ledamoter. Som styrelsens beslut galler den mening for vilken mer
an halften av de narvarande rostat eller vid lika rostetal den mening som bitrads av
ordforanden. For giltigt beslut nar for beslutsforhet minsta antalet ledamoter ar narvarande erfordras enhallighet.
19 §
Styrelsen eller firmatecknare far inte utan foreningsstiimmans bemyndigande avhanda
foreningen dess fasta egendom eller tomtratt och inte heller riva eller foreta vasentliga
till eller ombyggnadsatgarderav sadanegendom.
20 §
Styrelsen skall i enlighet med bostadsrattslagensbestammelser fodra medlems- och
lagenhetsforteckning. Bostadsrattshavare haT ratt att pa begaran fa utdrag ur lagenhetsforteckningen avseendesin bostadsrattslagenhet.
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RAKENSKAPER

OCH REVISION

21 §
Foreningensrakenskapsaromfattar kalenderar.Senasten manad fore ordinarie foreningsstammaskall styrelsentill revisoremaavlamnaforvaltningsberattelse,
resultatrakning ochbalansrakning.
22 §
Revisoremaskall vara minst en och hogsttva med minst en och hogsttva suppleanter.
Revisoreroch revisorssuppleanter
valjs pa foreningsstammafor tiden fran ordinarie
foreningsstammafram till nastaordinarie foreningsstamma.A v revisorema-vilka
inte behovervaramedJemmar-skall minst envara auktoriseradeller godkand.
23 §
Revisoremaskall avgerevisionsberattelse
senasttva veckorfore foreningsstamman.
24 §
Styrelsensredovisningshandlingar,
revisionsberattelsen
och styrelsensforklaring over
av revisoremagjorda anmarkningarskall hallas tillgangliga for medlemmamaminst
enveckafore foreningsstamman.
FORENINGSSTAMMA
25 §
Ordinarieforeningsstammaskall hallas arligentidigast den1 mars och senastforejuni
manadsutgang.
26 §
Medlem som onskar lamna forslag till stamIna skall anmala detta senast den
31 januari eller inom densenaretidpunkt styrelsenkan komma att bestamma.
27 §
Extra foreningsstammaskall haIlasnar styrelseneller revisor finner skal till det eller
nar minst 1/10 av samtliga rostberattigadeskriftligen begar det hog styrelsenmed
angivandeav arendesomonskasbehandlatpa stamman.
28 §
Pa ordinarieforeningsstammaskall forekomma:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Oppnande
Godkannandeav dagordning
Val av stammoordforande
Anmalan av stammoordforandens
val av protokollforare
Val av tva justeringsmantillika rostraknare
Fragaom stammanblivit i stadgeenligordning utlyst
Faststallandeav rostlangd
Foredragningav styrelsensarsredovisning
Foredragningav revisomsberattelse
Beslut om faststallandeav resultat-ochbalansrakning
Beslut om resultatdisposition
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12) Fragaom ansvarsfrihetfor styrelseledamotema
13) Beslut om arvodenat styrelseledamoter
och revisorer for nastkornmandeverksarnhetsar
14) Val av styrelseledamoter
och suppleanter
15) Val av revisoreroch revisorssuppleant
16) Val av valberedning
17) A v styrelsentill starnmanhanskjutnafragor samt av foreningsmedlemanmalt
arende
18) Avslutande
29 §
Kallelse till foreningsstarnmaskall innehallauppgift om vilka arendensom skall behandlaspa starnman.Kallelse skall utfardaspersonligentill samtligamedlernmargenom utdelning eller genompostbefordransenasttva veckorfore ordinarie och envecka
fore extra foreningsstarnma,
dock tidigastfyra veckorfore starnman.
30 §
Vid foreningsstiirnrnabar varje medlem en loSt. Om flera medlernmarinnehar bostadsrattgemensamtbar de dock tillsarnrnansendasten lOSt.Rostrattbar endastden
medlem som fullgjort sina atagandenmot foreningenenligt dessastadgareller enligt
lag.
Medlem far utova sin rostratt genomombud. Endastannanmedlem, make, sambo,
eller narstaendesomvaraktigt sarnrnanbor
med medlernmenfar vara ombud.Ombudet far inte foretrada mer an en medlem. Ombudetskall forete skriftlig, dagtecknad
fullmakt. Fullmaktengaller hogstett ar fran utfardandet.
Medlem far pa foreningsstiirnrnamedfora hogst ett bitrade. Vid eget forhinder far
medlernmenforetradasav ett bitradetitan rostratt. Endastmedlernmensmake,sambo,
annannarstaendeeller annanmedlemfar vara bitrade.
32 §
Foreningsstiirnrnans
beslututgors av denmening som rntt mer an halften av de avgivna rostemaeller vid lika rostetaldenmening som ordforandenbitrader.Vid val anses
denvald sombar fatt flest roster.Vid lika rostetalavgorsvalet genomlottning om inte
annatbeslutasav starnmaninnan valetforrattas.
For vissa besluterfordrassarskildmajoritetenligt bestiirnrnelser
i bostadsrattslagen.
33 §
Vid ordinarie foreningsstarnmautsesvalberedningfor tiden intill dessordinarie foreningsstiirnrna
haIlits.
34 §

Protokoll fran foreningsstarnman
skall haIlastillgangligt for medlernmamasenasttre
veckor efterstiirnrnan.
MEDDELANDEN TILL MEDLEMMARNA
35 §
Meddelandendelgesgenomanslagi foreningensfastigheteller genomutdelning.
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36 §

Inom foreningen skall bildas fond for yttre underhall.
Till fonden skall arligen avsattas ett belopp motsvarande minst 0,3 % av fastighetens
anskaffningsvarde.
Om foreningen haT upprattat underhallsplan skall avsattning till fonden goras enligt

planen.
UPPLOSNING, LIKVIDATION M M
37 §

Om foreningen upploses skall behallna tillgangar tillfalla medlemmarna i forhallande
tililagenhetemas insatser.
Om foreningsstamman beslutar att uppkommen vinst skall delas ut skall vinsten
fordelas mellan medlemmarna i forhallande till lagenhetemas arsavgifter for det senaste riikenskapsaret.

OVRIGT
For fragor som inte regleras i dessa stadgar galler bostadsrattslagen, lagen om ekonomiska foreningar samt ovrig lagstiftning.

AD 22 §
Fram till den stamma som infaller narmast efter det att foreningen forvarvat fastighet
behover.revisor ej vara auktoriserad eller godkand.

Ovanstaendestadgar haTantagits vid konstituerande foreningsstiimma
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