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Firma, iindamil och siite

sl

Fdreningensfirma iir Bostadsriittsforeningen
Solgirdarnai Lund, org nr 716406-9143.
Foreningenhar till iindamil att framja medlemmarnasekonomiskaintressengenomatt i
foreningenshus uppl8tabostiiderit medlemmarnatill nyttjandeutan tidsbegriinsning.En
medlemsrtitt i loreningenpi grund av sidan upplltelse kallasbostadsrtitt.Medlem som
inneharbostadsriittkallasbostadsriittshavare.
Styrelsenhar sitt sdtei Lund.

Medlemskap och iiverlitelse av bostadsriift

s2

Ntir en bostadsriittoverlitits eller dvergfltt till ny innehavarefar denneutdva bostadsrtittenoch
flytta in i liigenhetenendastom hanlhonbeviljats medlemskapi foreningen.Fdrviirvarenskall
ansdkaom medlemskapi foreningen hos styrelsen.Styrelseniir skyldig att snarast,normalt
inom tre veckor frin det att ansokanom medlemskapkom in till foreningen, prdva frigan om
medlemskap.Som underlag for provningen har foreningen rdtt attta kreditupplysning
avseendesdkanden.
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Till varjebostadsriittfinns en parkeringsplats.
Styrelsenbestiimmervilken av foreningens
parkeringsplatser
en medlemf6r disponerasamtavgiftenfor denna.

s3

Medlemskapi foreningenkan beviljasfysisk personsom overtarbostadsriitti foreningens
hus. Den som en bostadsr?ittdvergitt till fer inte vigras medlemskapi foreningen om
foreningen skiiligen bdr godta forviirvaren som bostadsriittshavare.Om det kan antasatt
florv?rvarenfor egendel inte permanentskall bosiitta sig i bostadsriittsliigenheten
har
foreningen rAfi afi vdgra medlemskap.Den som har forvtirvat en andel i bostadsriittfBr viigras
medlemskapom inte bostadsriittenefter forviirvet innehasav makar, registreraepartnerseller
samborpi vilka lagarnaom samborsgemensammahem skall tillampas.
En dverlitelse iir ogiltig om den som en bostadsriittdverlitits till inte beviljas medlemskapi
foreningen.

Avgifter mm
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Foreningensutgifter finansierasgenom att bostadsrdttshavaren
betalar irsavgift till
floreningen.Arsavgifternasstorlekfastst[lls av styrelsenoch fordelaspi
bostadsriiffsltigenheterna
i forhillande till l?igenheternas
andelstal.Beslut om tindringav grund
for andelstalsberiikning skalI fattas av foreningsstiimma.
Overlitelseavgift och pantsiittningsavgiftfir tas ut efter beslut av styrelsen.
Overlltelseavgiften f[r uppgi till h6gst 2,5 yo och pantsiittningsavgiftentill hdgst I o/oav det
prisbasbeloppsom g?illervid tidpunktenlor ansdkanom medlemskaprespektivetidpunkten
for underrtittelseom pantstittning.Overlitelseavgiftenbetalasav forviirvarenoch
pantsdttningsavgift
en betalasav pantsiittaren.
Vid andrahandsuthyrningav bostadsriittsliigenhetffir en irlig administrativ avgift tas ut efter
beslut av styrelsen.Den flrliga administrativaavgiften f6r uppgi till hdgst 10 Yoav det
prisbasbeloppsom giiller vid den tidpunkt ansokanom andrahandsuthyrningen
beviljas.Den
administrativa avgiften betalasav bostadsriittshavaren.
Avgifterna skall betalaspi det s?ittstyrelsenbestbmmer.Om inte avgifterna betalasi riitt tid
utgir drojsmilsrdnta enligt riintelagenpi den obetaldaavgitften frin forfallodgaen till dess
full betalningsker, samtpiminnelseavgiftenligt forordningenom inkassokostnader
mm.

Bostadsriittshavarensrettigheter och slcyldigheter.
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Bostadsriittshavarenskall pi egenbekostnadhilla liigenheteni gott skick. Detta giiller iiven
mark, forrid, parkeringsplatseller annatliigenhetskomplement
som ingir i upplitelsen.
Bostadsr?ittshavaren
svarar silunda for underhill och reparationerav bland annatfoljande:
o
o

Ledningarfor vattenoch avlopp,v6rme,gas,el och vatten- till de delar dessa
befinner sig inne i liigenhetenoch inte tjiinar fler iin en ligenhet.
Till ytterddrr hdrandehandtag,ringklocka,brevinkastoch lis inklusive nycklar.
Bostadsriittshavaren
svarariven lor all milning forutom milning av dorrensyttersida.
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o

Icke barandeinnerviiggar saml.ytbekiggningpi
rummets alla viiggar, golv och tak
jamte underliggandeytbehandling
rotii.arTr ti, un unbringaytbeliiggningenp6
ett
fackmannamiissigtsiitt.
o List€r, foder och stuckaturer.
o Innerddrrar
o Milning av vattenradiatorer.
o Elektrisk golwdrme som bostadsrdttshavaren
fbrsett liigenhetenmed.
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o

diirifr8n
utgiende
elledningar
i lagenleten,
,rroo,ury,are,
eluttag
och

Brandvarnare.
Fdnster- och ddrrglas och till fonster och dorrar
horandebeslagoch handtagforutom
utviindig m6rning. Motsvarandegiiller for barkong
eiler artanddrr.

I badrum, duschrumeller annatvitutrymme
samt i wC svararbostadsriittshavaren
diirutover
bland annatfor foljande:
o Till viigg eller golv hdrande
fuktisolerande skikt.
o Inredningoch belysningsarmaturer.
o Vitvaror och sanitetsporslin.
o Rensningav golvbrunn.
o Eventuelltviittmaskininklusive
redningaroch ansrutningskoppringar.
o Kranar och avstiingningsventiler.
Avstringningsventil.. pa ,turt"jninga. svarar
dock
foreningen for.
I kok svararbostadsriittshavarenfor all inredning
och utrustning, bland annatfoljande:
o Vitvaror.
r Spiskipa, som kan ansrutastill
fastighetensventilationssystem.
o Diskmaskininklusive ledningar
ochanslutningskoppringar.
o Kranar och avstiingningsventiler.
Avstiingning-srrentiler
f6 stamledningarsvarar dock
foreningen for.
Bostadsriittshavarensvarar inte for reparationer
av ledningar for avlopp, vdrme, elektricitet
och vatten, som ft)reningenhar forsett ltigenheten..Jorfi
a.ssa tjinar fler iin en liigenhet.
Detsammagiiller ventilationskanaler.
Fdr reparationerp6 grund av brand- eller vattenledningsskada
svararbostadsriittshavaren
endasti begrdnsadomfattning i enlighet med
bestdmm"elseii bostadsriittslagen.
Bostadsrdttshavarenrir skyldig att till foreningen
anmiila fel och brister i s6dan
ligenhetsutrustning so'n foretringensvarar
foi enrigt roi"gt.nc. stycke.
Bostadsriittshavarensvarar for renhillning
av balkong, altan eller uteplats som tillhor
ligenheten.

s6

om bostadsriittshavaren
lorsummarsitt alsvar for liigenhetens
annanssiikerhetaventyraseller det finnsrisk for om6ttanie skick i s6danutstriickningatt
skadorp6 annansegendomhar
foreningen,efterriittelseanmaning,
ratt attavhjiilpabristenp6 bostadsrittshavarens
bekostnad.
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Bostadsriittshavaren
svararfor sfldanaitgarderi liigenhetensomharvidtagitsav tidigare
innehavare
av bostadsriitten,
s&som
reparationer,
underhillochinstallationer
somdenne
utfort.
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Fdreningsstiimmakan i sambandmed gemensamunderhillsitgird i fastighetenbesluta om
reparationoch byte av inredning och utrustning avseendede delar av ldgenhetensom
bostadsriittshavarenansvararfor.
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Bostadsrtittshavaren
fEr foretaforiindringari liigenheten.
Vtisentligafortindringarfbr dock
endastforetaseftertillstind av styrelsenochunderforutsiittningatt fordndringeninte iir till
pitaglig skadaeller oliigenhetflorforeningen.Foriindringarskallalltid utforaspi ett
fackmannamlssigt
sdtt.
$10
Bostadsriittshavaren
ir skyldig aff",ndrhan/honanvhnderliigenhetenoch andradelarav
fastigheten,iakttaallt somfordrasfloratt bevaraordning,sundhetochgott skickinom
fastighetenoch riitta sig efter de slrskildareglersomforeningenmeddelar.
Bostadsriittshavaren
ansvararfor aff dettaocksi iakttasav densomhdr till hans/hennes
hushill eller giistarhonom/henneeller av n6gonsomhan/honhar inrymt i liigenheteneller
riikning.
somdiir utfor arbetefor hans/hennes
Fdremil somenligtvadbostadsrbttshavaren
vet tir eller medsktilkan misstinkasvarabehiiftat
medohyraflr inte forasin i liigenheten.
$11
Fdretriidareflorforeningenhar rifit attfb kommain i liigenhetenndr det beh6vsfor tillsyn eller
for att utforaarbetesomfrreningensvararlor eller har ritt att utforaenligt $ 6. Nar
pi
bostadsr[ttenskalltvingsforstiljasiir bostadsriittshavaren
skyldig attlina visa lagenheten
lampligtid.
Om bostadsriittshavaren
inte lamnarforeningentilltradetill liigenheten,niir foreningenhar riitt
till det,kanstyrelsen
ansdkaom handrtickning.
$12
En bostadsriittshavare
f6r upplita sin ltigenheti andrahandtill annanfor sjiilvstiindigt
brukandeendastom styrelsenger sitt samtycke.
Bostadsrilttshavaren
skall skriftligenhosstyrelsenansdkaom samtycketill upplltelsen.I
ansdkanskallangesskillettill upplitelsen,undervilken tid denskallpig6 samttill vem
liigenhetenskallupplitas. Styrelsens
samtyckeliimnasfor hdgstett ir i taget.
Bostadsriittshavare
fiir inte inrymmautomstiendepersoneri ltigenheten,
om det kan medflora
mengdr foreningen
ellerannanmedlem.
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Bostadsriittshavarenffir inte anvlnda ltigenhetenfor nigot annatSndamil an det avsedda.
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Nyttjanderiitten till en liigenhet som innehasmed bostadsriittkan, i enlighet med
bostadsriittslagensbestiimmelser,fbrverkas och loreningen bli berittigad att siigaupp
bostadsriittshavaren
till avflyttning bland annat om:
o
o
o
o
o

o
o
o
o

Bostadsriittshavarendrojer med att betala irsavgiften eller avgiften lor
andrahandsupplitelsemer 6n en vecka efter forfallodagen.
Liigenhetenutan samtyckeupplits i andra hand.
Bostadsriittshavareninrymmer utomstiende personertill men lor loreningen eller
annanmedlem.
Liigenhetenanviindsfor annat dndamil an det avsedda.
Bostadsrdttshavaren
eller den som liigenhetenupplitits till i andrahand , genom
virdsloshet iir villande till att det finns ohyra i lligenheten,eller om
genom att inte utan oskiiligt drojsmil underriittar styrelsenom att
bostadsrtittshavaren
det finns ohyra i ltigenheten,bidrar till att ohyra sprids i fastigheten.
Bostadsrilttshavareninte iakttar ordning, sundhetoch gott skick inom fastigheteneller
inte riittar sig efter de slrskilda ordningsreglersom foreningen meddelar.
Bostadsriittshavareninte fullgdr annanskyldighet och det m&steansesvara av
synnerlig vikt for foreningen att skyldighetenfullgors.
L?igenheten
helt eller till vtisentligdel anviindsfor niiringsverksamhet.
Liigenhetenanvtinsfrr verksamheti vilken ingir brottsliS forfarande eller tillfiilliga
sexuellaforbindelser mot ersiittning.

Dock iir nyttjanderiitteninte forverkad om det som ligger bostadsriittshavaren
till last iir av
ringa betydelse.
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Bostadsriittslagen
innehlller bestiimmelserom att foreningeni vissa fall skall anmoda
bostadsriittshavarenatt vidta riittelse innan loreningen har riitt att siigaupp bostadsrtitten.Sker
riittelse kan bostadsrlttshavareninte skiljas frfln liigenheten.

s16
Om foreningen siiger upp bostadsriittshavaren
till avflyttning har foreningen rdtt till erstittning
for uppkomna skador och merkostnader.
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Har bostadsriittshavaren
blivit skild frin liigenhetentill fbljd av uppsiigningskall
bostadsr?itten
tvingslorsiiljas.
Fdrsiiljningen
f8r dockanstitill desssidanabristersom
bostadsriittshavarensvararlor blivit [t sardade.

Styrelsen

s18
Styrelsenskall besti av minst tre och hdgst sju ledam6ter samt minst en och hdgst tre
suppleanter.
Styrelseledamdteroch suppleantervtiljs av foreningsstimman for hdgst tvh Ftr.Om en helt ny
styrelseviiljs pi foreningsstiimmanskall mandattidenfor halften, eller vid udda tal niirmast
hogre antal,varaett ir.

%ft,s

Till styrelseledamotoch suppleantkan lorutom medlem viiljas make, registreradpartner eller
sambotill medlem samt niirstiende som varaktist sammanbormed medlemmenoch 6r bosatt i
foreningenshus.
Styrelsenutser inom sig ordforandeoch andra funktioniirer.
Foreningensfirma tecknasav styrelseneller av tvi styrelseledamoteri forening.
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Vid styrelsens
sammantrtiden
skallprotokollforas,somjusterasav ordforanden
ochden
ytterligareledamotsomstyrelsenutser.Protokollenskall florvaraspi ett betryggande
s6ttoch
forasi nummerfloljd.
$20
niir antaletniirvarandeledam6tervid sammantriidet
Styrelsentir beslutsflor
overstigerhalften
av samtligaledamoter.
Somstyrelsens
beslutgtillerdenmeningfor vilkenmeriin halftenav
de niirvaranderdstatellervid lika rdstetaldenmeninssomordforandenbitrader.

s21
StyrelsenfEr beslutaom inteckningeller annaninskrivning i foreningensfastaegendom.
Diiremot fbr styrelseneller dessfirmatecknareinte utan foreningsstdmmans
bemyndigande
avhandaforeningen dessfasta egendomeller tomtriitt och inte heller riva eller foreta
viisentliga till- eller ombyggnadsitgarderav sidan egendom.

922
Styrelsenskall i enlighetmed bostadsriittslagens
bestiimmelserfora medlems-och
liigenhetsforteckning.Styrelsenhar rdit att behandlai loreningen ingiende personuppgifterpt
sdtt som avsesi personuppgiftslagen.
Bostadsriittshavarehar rtitt att pl begiran fb utdrag ur l?igenhetsforteckningen
avseendesin
bostadsriittsl69enhet.

Riikenskaper och revision

s23
Foreningensriikenskapsir omfattar kalenderir. Senastsex veckor fore ordinarie
foreningsstiimmaskall styrelsentill revisorernaavldmna handlingar i enlighet med
Srsredovisningslagens
allmiinnabestlmmelserom Srsredovisningens
delar.

s24

Fdreningsstiimman
skall v[lja mins en och hogsttvi revisorermed hdgsttvi suppleanter.
Revisorer och revisorssuppleanterviiljs for tiden frin ordinarie loreningsstimma till niista
ordinarie fdreningsstiimma.Av revisorerna- som inte behdver vara medlemmar i floreningen
- skall minst en vara auktoriseradeller eodkand.

s2s

Revisorernaskallavserevisionsberiittelse
till stvrelsensenasttre veckorfore
fdreningsst0mman.

:m
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Styrelsens
revisionsbertittelse
lorklaring6verav revisorerna
flrsredovisning,
och styrelsens
gjordaanmdrkningar
minsttvi veckorfore
skallhillas tillgiingligafor medlemmarna
foreningsstiimman.
Om sttimmanskallta stiillningtill ett forslagom iindringav stadgarna,
miste detfullstlndigaforslagethillas tillgangligtminsttvi veckorfore foreningsstiimman.
Fiireningsstiimma

s27

Ordinarieforeningsstiimma
skallhillas tidigastden I marsochsenastforejuni minads
utging.

s28
Medlem som dnskar anmiila tirendentill stiimman skall gora detta senastden 1 februari eller
den senaretidpunkt styrelsenbestiimmer.

s2e

Extra foreningsstiimmaskall hillas niir styrelseneller revisorn finner skal till det eller niir
minst IlI0 av samtligardstberiittigadeskriftligen begir det hos styrelsen,med angivandeav
iirendesom onskasbehandlatpi stiimman.
Vid extra foreningsstiimmaskall, forutom irenden enligt punkterna1-7 samt 18-19under $ 30
forekommaendastde lrenden for vilka stammanutlvsts och vilka ansivits i kallelsen.
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Pi ordinarie foreningsstiimmaskall dagordningeninnehilla foljande punkter:
1. Oppnande
2. Godkiinnandeav dagordning
3. Val av stiimmoordforande
4. Val av sttimmosekreterare
5. Val av tvi protokolljusteraretillika rdstriiknare
6. Friga om stiimmanblivit i stadgeenligordningutlyst
7. Faststtillandeav rdstliingd
8. Fdredragningav styrelsensirsredovisning
9. Budget for innevarandeverksamhetsir
I 0. Fdredragningav revisionsberdttelse
11. Beslut om faststiillandeav resultat-och balansrbknins
12.Beslut om resultatdisposition
13. Friga om ansvarsfrihetlor styrelseledamdterna
14.Beslut om avodentill styrelsen
15 Val av styrelseledamdter
och suppleanter
16. Val av revisoreroch revisorssuppleanter
17.Yal av valberedning
18. Av styrelsenhiinskjutnafrigor samtav foreningsmedlemanmilt irende
19.Avslutande.
$31
Kallelsetill foreningssttimmaskall inneh8llauppgift om vilka tirendensom skall behandlaspi
stamman.Kallelse skall utfiirdaspersonligttill samtligamedlemmargenomutdelningeller
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postbefordransenasttvi veckor fore ordinarie och extra frreningsstiimma, dock tidigast sex
veckor fdre stimman.

s32
Vid foreningsstiimmanhar varje medlem en rost. Om flera medlemmarinnehar bostadsr?itt
gemensamthar de dock tillsammansendasten rost. Rostriitthar endastden medlemsom har
fullgjort sinaitagandenmot floreningenenliE dessastadgareller enligt lag.

s33
Medlem fEr utdva sin rdstrdttgenomombud.Endastannanmedlemi foreningeneller make,
registreradpartner, samboeller niirstiende (foralder, syskon eller myndigt barn) som varaktigt
sammanbormed medlemmenfiir vara ombud. Ombudet f6r inte foretriida mer in en medlem.
Ombudet skall forete en skriftlig, underskrivenoch dateradfullmakt. Fullmakten gtiller h6gst
ett 5r frin utftirdandet.Fullmakten skall uppvisas i original.
Medlem fEr pi foreningsstiimmamedforahogst ett bitrade.Endastmedlemsmake,registrerad
partner,sambo,annanntirstiendeeller annanmedlem far varabitrade.Bitrade har
yttrander[tt.
Foreningsstiimmanfir besluta att den som inte br medlem ska ha rdtt att niirvara eller pi annat
satt folja forhandlingarnavid floreningsstdmman.
Ett sidant beslut ar giltigt endastom det
beslutasav samtliga rdstberittigade som dr ndrvarandevid fdreningsstiimman.
$34
Foreningsstiimmans
beslut avgorsav den mening som f6tt mer iin halften av de avgivna
r6sternaeller, vid lika rostetal,den mening som ordforandenbitrader.Vid val ansesden vald
som har fltt flest roster. Vid lika r6stetal avgors valet genom lottning, om inte annatbeslutas
av stiimman innan valet forrdttas.

s3s

Ett beslut om iindring av bostadsriittsfdreningensstadgarar giltigt om samtliga rdstberiittigade
i foreningen ir enseom det. Beslutet iir ocksi giltigt om det fattas av tvl p6 varandrafoljande
fdreningsstlmmoroch minst 213av de rdstandepl den senarestiimmanrdstatfor beslutet.
Om beslutet avseriindring av de grunder enligt vilka irsavgifter skall beriiknasfordras dock
att minst 314av de rdstandepi den senarestf,mmanrdstatfor beslutet.
Om beslutetatt medlemsriitt till foreningensbehillna tillgingar vid dessupplosning
inskrinks, fordras att samtliga rdstandepi den senarestiimmangitt med pi beslutet.
Ett beslut som innebiir att en medlems rittt att dverltta sin bostadsriittinskrinks iir giltigt
endastom samtligabostadsriittshavarevars riitt berdrs av iindringen rdstat for beslutet.
$36
Beslut om stadgeiindringar
skall genastanmiilaslor registreringhos Bolagsverket.Beslutetf6r
inte verkstiillas lorriin registrering har skett.

s37

Vid ordinarieforeningsstemma
utsesvalberedningfor tiden intill niistaordinarie
loreningsstiimmahflllits.
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Protokollet
frflnforeningsstirmma
senast
treveckor
skallhillastillgangligtfor medlemmarna
efterstlmman.
Meddelanden till medlemmarna

s3e

Meddelandendelgesgenom anslagi foreningensfastigheteller genomutdelning.

Underhill

s40

for genomforandet
av underhilletav foreningens
Styrelsenskalluppriittaenunderh6llsplan
husoch mark och Srligenuppriittabudgetsomunderlagfor beslutom flrsavgiftensstprlekoch
stikersttillande
av medelfor underhillet.

Fonder och avskrivningar

s41

Inom foreningenskallfinnasen fond floryttre underhill. Avsiittningtill underhillsfondensker
f[r darutoverbeslutaom
Styrelsen
irligen medbeloppsomangesi underhillsplanen.
gjorda
fastighetsforbattringar
avskrivningarav byggnader,
och inventarier.

Overskott- vinst
s42
De dverskott som kan uppsti i foreningensverksamhetskall avstittastill underhillsfonden
eller balanserasi ny riikning.
Om foreningsstSmmanbeslutar att uppkommenvinst skall delasut, skall vinsten fordelas
mellan medlemmarnai forhillande till liieenheternasandelstal.

Uppliisning,likvidationmm
s43

Om foreningenupplOsesskall behillna tillgingar tillfalla medlemmarnai forhillande till
ligenheternasandelstal.

Ovrigt.
s44

For frigor sominte reglerasi dessastadgargiiller bostadsriittslagen,
lagenom ekonomiska
foreningarsamtovriglagstiftning.Om bestiimmelserna
i dessastadgarframdelesskulle
g?illa.
kommai konflikt medtvingandelagstiftningskalllagensbesttimmelser
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