Brf. Segelflygaren Årsredovisning 2010

Innehåll
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ............................................................................................................................................2
BILDANDE ........................................................................................................................................................................... 2
OMFATTNING ...................................................................................................................................................................... 2
MEDLEMMAR OCH ÖVERLÅTELSER ..................................................................................................................................... 2
STYRELSEN ......................................................................................................................................................................... 2
FIRMATECKNARE ................................................................................................................................................................ 2
REVISORER ......................................................................................................................................................................... 2
VALBEREDNING .................................................................................................................................................................. 3
MÖTEN OCH SAMMANTRÄDEN ............................................................................................................................................ 3
BUDGETKONFERENSEN ....................................................................................................................................................... 3
TRIVSELKLUBBEN ............................................................................................................................................................... 3
TRAPPOMBUD ..................................................................................................................................................................... 3
INFORMATION ..................................................................................................................................................................... 3
DE GEMENSAMMA UTRYMMENA ......................................................................................................................................... 3
BESIKTNINGAR ................................................................................................................................................................... 4
UNDERHÅLL ....................................................................................................................................................................... 4
VENTILATION...................................................................................................................................................................... 4
SÄRSKILDA AVGIFTER TILL FÖRENINGEN ............................................................................................................................ 4
AVTAL ................................................................................................................................................................................ 4
EKONOMI ........................................................................................................................................................................5
ÅRETS RESULTAT ................................................................................................................................................................ 5
REDOVISNING ..................................................................................................................................................................... 5
GARAGE .............................................................................................................................................................................. 5
TAXERINGSVÄRDE .............................................................................................................................................................. 5
FASTIGHETSAVGIFT OCH FASTIGHETSSKATT ....................................................................................................................... 5
LÅN OCH AMORTERINGAR .................................................................................................................................................. 5
ÅRSAVGIFTER ..................................................................................................................................................................... 5
ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA .......................................................................................................................... 5
STYRELSENS FRAMTIDSBEDÖMNING ................................................................................................................................... 6
FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION ....................................................................................................................................... 6
RESULTATRÄKNING .........................................................................................................................................................7
BALANSRÄKNING ............................................................................................................................................................8
KASSAFLÖDESANALYS ................................................................................................................................................... 10
NOTER ........................................................................................................................................................................... 11
STYRELSENS UNDERSKRIFT ............................................................................................................................................ 15
REVISORPÅTECKNING ................................................................................................................................................... 15
REVISIONSBERÄTTELSE.................................................................................................................................................. 16
VAD SOM GÄLLER ANGÅENDE DELTAGANDE, RÖSTRÄTT OCH OMBUD PÅ ÅRSSTÄMMAN. .......................................... 17
MOTIONER .................................................................................................................................................................... 19
EKONOMISK 6-ÅRSÖVERSIKT FÖR ÅREN 2005-2010, I TUSEN KRONOR ......................................................................... 21
STADGAR....................................................................................................................................................................... 22

1

Brf. Segelflygaren Årsredovisning 2010

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

10 st MC-platser. 235 platser hyrs ut till de boende.
22 platser är avsedda för gästparkering.

Bildande

Medlemmar och överlåtelser

Bostadsrättsföreningen bildades 1980-04-01 och
registrerades hos Länsstyrelsen 1980-05-19.
Bostäder och lokaler färdigställdes 1985 och
inflyttning
påbörjades
under
samma
år.
Organisationsnummer för HSB bostadsrättsförening
Segelflygaren är 716416-7939.

Den sista december 2010 hade bostadsrättsföreningen 491 medlemmar. 34 överlåtelser samt en
beviljad andrahandsuthyrning har skett under året.
Sedan våren 1996 har föreningen haft en mycket
restriktiv
hållning
kring
tillåtelser
av
andrahandsuthyrningar.

Omfattning

Styrelsen

Bostadsrättsföreningen äger och förvaltar samtliga
byggnader inom de fem fastigheterna samt innehar
tomträtterna:

Styrelsen konstituerade sig vid första sammanträdet
efter 2010 års stämma enligt följande:
Ordförande
Vice Ordförande
Ekonomiansvarig
Strategi och statistikansvarig
Avtalsansvarig
Fastighets- och lokalansvarig
Teknikansvarig
Sekreterare
Markansvarig
Ekonomiassistent
Informationsansvarig
Utbildningsansvarig

- Ballongen 1 (kvarteret Ballongen)
- Glidflykten 1 (kvarteret Glidflykten)
- Segelflygaren 2-3 (kvarteret Segelflygaren och
parkeringshuset)
- Uppvinden 1 (kvarteret Uppvinden).
Bostadsytan om 29 434 m² är fördelade på 374
lägenheter. Samtliga upplåts med bostadsrätt.
Lägenheterna finns i 32 trapphus, alla med var sin
gemensamhetslokal
och
tvättstuga.
Till
bostadsrättsinnehavarnas förfogande finns även två
grovtvättstugor (Glidflyktsgatan 3 och Skarpnäcks
allé 35).

Håkan Axberg*
Lena Andersson
Christer Ahrlind*
Björn Östman
Gunnar Maxe
Dick-Einar Larsson
Leif Söderström
Eva Tillman
Kamilla Johansson
Magnus Nyberg*
Yvonne Schain
Anna Svantesson

Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Suppleant
Suppleant

Ordinarie,
HSB
Stockholm
*Magnus Nyberg, Christer Ahrlind och Håkan Axberg har avgått
under året.
HSB:s representant Attila Kriss har övergått till att bli suppleant och
ersatts som ordinarie av Lena Aldegren, HSB Stockholm.
HSB:s representant

Bostadsrättsföreningen har 2 070 m² lokalyta
fördelade på fem lokaler. Tre lokaler används till
förskole- och skolverksamhet, en lokal byggdes
under 2002-2003 om till ett gruppboende, som har 5
lägenheter och totalt 488 m² boyta. Dessa fyra
lokaler hyrs ut till Stockholms Stad. Den femte
lokalen på Glidflyktsgatan 1 har byggts om till
mindre rum med ytan 58,5 m², som hyrs ut till
utomstående. Ett av rummen är iordningställt som
övernattningsrum som kan hyras av föreningens
medlemmar. På Segelflygsgatan 18 finns en bastu
samt ett styrelserum. I anslutning till dem finns
även en föreningslokal som kan disponeras av
medlemmar.

Attilla Kriss*

Firmatecknare
Håkan Axberg, Christer Ahrlind, Björn Östman och
Dick-Einar Larsson har två i förening tecknat
bostadsrättsföreningens firma. Lena Andersson och
Anna Svantesson har under senare delen av året
ersatt Håkan Axberg och Christer Ahrlind.

Revisorer
Föreningsvald ordinarie revisor har varit Gunilla
Nirman, vald på en tid om ett år. Revisorssuppleant
har varit Désireé Solhall. Av HSB utsedd revisor
har varit en hos BoRevision.

Föreningen har ett parkeringshus med 260 platser.
Tre stycken av dessa är omgjorda till parkering för
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och resor, tex till Vikbolandet och Zarah Leanders
museum. Trivselklubben har ordnat grillaftnar samt
ansvarat för kaffekokning på bostadsrättsföreningens städdagar. Förutom ett bidrag om
14 000 kr från bostadsrättsföreningen har
medlemmarna erlagt en årsavgift om 100 kr.

Valberedning
Valberedningen har under året bestått av tre
personer; Gunilla Holland, sammankallande,
Kristina Romare och Lars Gonzales Carlsson.

Möten och sammanträden

Trappombud

Ordinarie årsstämma hölls i Skarpnäckskyrkan den
18 maj 2010. Då behandlades sedvanliga ärenden
enligt stadgarna samt GAN-anslutning och ändring
av § 32. Extra stämma hölls den 18 augusti för att
fastställa ändring av § 32 som avsåg tillägg gällande
informationsöverföring. Protokoll från stämman har
utdelats till den som önskat ett sådant annars finns
dessa också att hämta på bostadsrättsföreningens
hemsida. Styrelsen har under året hållit 17
protokollförda sammanträden, varav en budgetkonferens (lördag till söndag). Till detta kommer ett
flertal arbetsmöten. De respektive ansvariga
ledamöterna har därutöver deltagit i driftsmöten,
förhandlingsmöten vid upphandlingar, kontakter
med banker och stadsdelsnämnden samt möten med
samverkansgruppen och Sopsug i Skarpnäck
samfällighetsförening.

I en bostadsrättsförening av Segelflygarens storlek
har trappombuden en mycket viktig roll, eftersom
det är svårt för styrelsen att på ett bra sätt kunna
fånga upp förslag och idéer ”lokalt”. Trappombudet
ansvarar för att trappens nya medlemmar hälsas
välkomna. Under 2010 har trappombuden
medverkat i inventering av trappförråden.

Information
Hösten 2009 bestämde styrelsen att på försök
ersätta tidningen Segelflygaren (vilken utkom två
gånger per år) med ett Nyhetsblad som skulle
komma ut ca en gång per månad. Under 2010 har vi
gett ut tio Nyhetsblad. Nyhetsbladen innehåller
sådan information vi vid tillfället ansett vara viktig
och i varje Nyhetsblad har det stått 2-3 ”nyheter”.
Nyhetsbladen sätts upp på anslagstavlorna i
trapphusen och skickas per e-post till de
medlemmar som så önskar. Vad vi förstår läses
Nyhetsbladet av många medlemmar och vi menar
att försöket har slagit väl ut. Vår förhoppning inför
2011 är att kunna fortsätta med ungefär lika många
Nyhetsblad men att kunna sprida dem elektroniskt.
Under året har vi också haft ett mycket välbesökt
informationsmöte angående badrumsrenovering
samt några allmänna informationsmöten för
föreningens medlemmar. Vår förhoppning inför
2011 är att rejält utöka antalet informationsmöten.
Förutom Nyhetsbladen har föreningen en utförlig
och informativ hemsida, www.segelflygaren.net,
vilken administreras av medlem utanför styrelsen.

Budgetkonferensen
Under
hösten
hölls
den
sedvanliga
budgetkonferensen, där budgeten för 2011
fastställdes tillsammans med underhållsplan för
2011. Konferensen avslutades med konstaterandet
att bostadsrättsföreningens ekonomi fortfarande är
solid och att styrelsen beslutade om oförändrade
årsavgifter för 2011.

Trivselklubben
Flertalet av föreningens pensionärer är medlemmar i
Trivselklubben. Medlemsantalet har under året
minskat från 36 till 33 medlemmar. Klubben har
haft 10 möten under året, oftast på den 1:a
torsdagen i varje månad (bortsett från juli-augusti).
Vid dessa möten samlas medlemmarna och äter gott
(sillunch, smörgåstårta, kräftskiva, kaffe och bullar
mm) samt diskuterar vad som skall göras framöver.
Trivselklubbens medlemmar har bland annat
deltagit i HSB Stockholms pensionärsklubbars
konferenser samt varit med på olika friluftsdagar

De gemensamma utrymmena
Föreningslokalen
och
bastun
ligger
på
Segelflygsgatan 18. För att komma in används
föreningskortet. Bokning av lokalen och bastun sker
på listor som är uppsatta i föreningslokalens entré.
Vad gäller kostnad för uthyrning av lokalen så är
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det gratis vid de första tre tillfällena. Från det fjärde
tillfället är hyran av lokalen 500 kr per gång. Bastun
bokas avgiftsfritt. Trivselklubben och styrelsen
använder därutöver föreningslokalen vid alla sina
möten. Övernattningsrum, med fyra sängplatser,
finns på Segelflygsgatan 27-29. Det byggdes om
under våren 2007 och kan hyras av medlemmar för
en kostnad av 200 kr per dygn. Bokningslista och
regler finns uppsatta i föreningslokalens entré.

Ventilation
I kvarteret Glidflykten har installationen av ny
styrelektronik i de 9 ventilationsrummen färdigställts och driftstatusen för dessa övervakas nu i
realtid via en internetuppkoppling. Arbetet med att
erhålla godkänd OVK i kvarteret Glidflykten har
fortsatt med att ventilationen i samtliga trapphus
och lägenheter injusterats. Vissa lägenheter har
förändrat ventilationssystemlösningen så att inte
godkänd OVK gick att uppnå i det första skedet.
Dessa lägenheter kommer under år 2011 att, via
HSB, anmodas återställa systemet till ursprungligt
skick varefter ny injustering och OVK kommer
genomföras. Samtliga kvarter har fått sina luftfilter
utbytta.

Besiktningar
Besiktning har skett:
 av hustak och vindsutrymmen.
 av garagets, i marken liggande, avloppsrör.
 av garageporten och grind av Una Portar AB.
 årligen av hissar genom Inspecta AB.
Anmärkningar har löpande reparerats av Otis.
 av samtliga tvättstugor, besiktningen har varit
okulär.
 av ventilationen i gruppboendet på Uppvindsgatan 6 och godkänd OVK har erhållits.
 av murar, staket och lekplatser.
 av föreningens tillgångar i allmänhet genom
fastighetsskötarens övergripande statuskontroll.

Särskilda avgifter till föreningen
Vid överlåtelse av bostadsrätten tas en avgift ut med
2,5 % och vid pantsättning med 1 % av gällande
basbelopp.

Avtal
För de brukaravtal som redan har tecknats av
medlemmarna pågår en inventering. De gäller för
inglasning (av balkong och loftgång), för eget bruk
av loft- eller markgång, för uppsättning av markis
respektive av parabol på exempelvis balkong. Till
avtalen hör motsvarande policybilagor, som mer
allmänt anger vad som får göras. Föreningens
generella bygglov för inglasning av balkonger och
loftgångar gällde fram till 2010-12-31. Den som vill
göra en inglasning måste därför be styrelsen om
tillstånd, för att söka ett eget bygglov som man själv
ska bekosta. Styrelsen har även i år tecknat en
försäkring till medlemmarnas förmån för
bostadsrätterna, ett så kallat bostadsrättstillägg, hos
Länsförsäkringar. Bostads-rättstillägget är numera
förlängt till 2011-12-31. Det är bostadsrättsföreningen som är försäkringspart, varför
medlemmar som råkar ut för en skada måste begära
ersättning av föreningen för detta tillägg för att
sedan gå vidare till försäkringsbolaget. Styrelsen
har efter 2011-12-31 inte för avsikt att förlänga
denna försäkring vilket betyder att den enskilde

Underhåll
Låsbara grindar har satts upp på alla gårdar.
Renoveringen av föreningens takterrasser har
fortgått med ytterligare 10 st under 2010 och nu
återstår endast ett fåtal kompletteringar. Den
allmänna terrassen på Segelflygsgatan 43 har fått ny
övergjutning. I garaget har reparationen av det
trasiga taket slutförts, nya dagvattenrör med
värmeisolering
installerats
och
en
ny
takvärmeanläggning med internetkopplat styrsystem
installerats. För att förbättra klimatet i garagets
trapphus (den med hiss) har ett ventilationsaggregat
med värmekapacitet installerats. Föreningens
samtliga avloppsrör har renspolats. Klotter har
löpande sanerats och polisanmäls alltid av All
Remove. Installationen av nya staket som
påbörjades under år 2009 har nu kompletterats med
ytterligare ett mellan Glidflyktsgatan 6 och
Segelflygsgatan 43.
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medlemmen behöver skaffa ett eget bostadsrättstillägg till sin hemförsäkring efter detta datum.

Redovisning

2011 till en fördelaktig ränta samt överflyttning av
rörliga lån från Swedbank till Nordea. De nya lånen
hos Nordea har placerats om med så kallad
ränteswap istället för traditionella hypotekslån
förutom ett ränterörligt lån. Alla lån har placerats
om med avsikten att minska risker för framtida
ränteförändringar såväl som att ändå få fortsatt låga
räntekostnader under de närmast kommande åren.
Vidare har föreningen träffat avtal med Nordea om
tillgång till en kontokredit på 4 miljoner kr. Så
länge krediten inte tas i anspråk är den kostnadsfri
för föreningen. Föreningen har under 2010 minskat
den totala låneskulden med 622 314 kr genom
amortering av lån.

HSB Stockholm har varit bostadsrättsföreningens
ekonomiska och administrativa förvaltare.

Årsavgifter

EKONOMI
Årets resultat
Trots att årets snörika vinter gav bostadsrättsföreningen
mycket
högre
kostnader
för
snöröjningen än normalt samt kostnader för
reparation av garagetaket blev årets resultat inte
värre än en förlust på 422 874 kr. Det budgeterade
resultatet var plus 911 000 kr.

Styrelsen har beslutat att årsavgiften för 2011 ska
vara oförändrad. För att möta framtida
underhållsbehov föreslår styrelsen en extra
överföring till den yttre underhållsfonden. Styrelsen
arbetar för att föreningens ekonomi ska vara
långsiktigt stabil och därmed även årsavgiften.

Garage
Avgiften för garageplatser har varit oförändrade
under året och avgifterna är därmed 380 kr per
månad respektive 445 kr per månad för plats med
eluttag. I början av året rasade garagetaket in.
Totala kostnaden för reparation av taket blev
901 000 kr. Garagetaket har nu förstärkts, vilket
innebär att det nu är stadigare och mer rustat för
ökade snömängder. Av det totala beloppet utgör
därför 548 000 kr värdehöjande åtgärder.

Ersättningar till förtroendevalda
Enligt beslut på årsmötet 2010 ska arvodena för
styrelsen vara 5 prisbasbelopp samt därutöver 2
prisbasbelopp för projektarbete och andra åtgärder
som kräver extra arbetsinsats eller är ersättning för
förlorad arbetsinkomst. Arvoden till revisorer och
valberedning ska vara 10 000 kr. Prisbasbeloppet
för 2010 var 42 400 kr. Till ledamöterna i styrelsen,
de två revisorerna och de två personerna i
valberedningen har utbetalats ersättningar om
sammanlagt 304 232 kronor. Som löneersättning för
utdelning av årsredovisning har betalats 3 570 kr.
Till dessa belopp kommer sociala kostnader om
75 507 kr.

Taxeringsvärde
Enligt beslut från Skatteverket är taxeringsvärdet
för föreningens byggnader 247 800 tkr och för
marken är taxeringsvärdet 112 360 tkr, dvs totalt
360 160 tkr.

Fastighetsavgift och fastighetsskatt
Den kommunala fastighetsavgiften är 1 277 kr per
lägenhet, totalt 483 983 kr. Den statliga fastighetsskatten för lokalerna är totalt 241 600 kr.

SÄRSKILD REDOVISNING AV PROJEKTARBETEN OCH
LÖNEBORTFALL.

Lån och Amorteringar

Projektarbeten och extra arbetsinsatser som
styrelsen utfört 2010 har främst varit arbetet med att
reparera och förstärka garaget och då bland annat
med samordning av bygginsatser, information till
garagegäster samt kontakter med berörda
underleverantörer.

Under året har fyra lån omsatts till ett värde av
drygt 130 miljoner kr. Lånen har koncentrerats till
Nordea. Lån hos Swedbank och SEB har avslutats.
Hos Swedbank finns ett bundet lån och ett
ränterörligt lån kvar. Därutöver har föreningen
avtalat med Nordea om ett lån med start i oktober
5
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Andra extra arbetsinsatser har varit att utveckla en
service-web som nu används för planering och
genomförande av föreningens drift och underhåll.
Dessutom upphandlades ny fastighetsskötare under
2010 samtidigt som avtalet för markskötsel
omförhandlades. Dessa har tagit en hel del tid i
anspråk både vad gäller avtalsgenomgångar samt
överlämnande från tidigare entreprenörer.

Förslag till vinstdisposition
Stämman har att ta ställning till:
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa

12 757 934 kr
-422 874 kr
12 335 060 kr

Styrelsen föreslår följande disposition:
Uttag ur Fond för yttre underhåll
motsvarande kostnad för 2010
Överföring till Fond för yttre underhåll i
enlighet med budget
Extra överföring till Fond för yttre underhåll
Nytt balanserat resultat
Summa

Styrelsens framtidsbedömning
Styrelsen har ett omfattande ansvar i föreningen.
Det är många intressenter som styrelsen ska agera
gentemot, i tid och med skicklighet. Styrelsens mål
skall alltid vara att förvalta föreningen väl och att
skapa en stabil ekonomi i bostadsrättsföreningen.
Bostadsrättsföreningens hus är över 25 år gamla och
underhållskostnaden kommer att öka allteftersom
byggnaderna blir äldre. Med ökade amorteringar,
samt att hela tiden se över föreningens lånestock för
att minska riskerna vid ränteförändringar skapas
grunden för en fortsatt stabil ekonomi. Att dessutom
ha kontroll på nödvändiga underhållsåtgärder och
hålla nere kostnader för dessa är också en
förutsättning för en stabil ekonomi.

-2 932 095 kr
4 390 000 kr
3 610 000 kr
7 267 155 kr
12 335 060 kr

Beslut enligt förslaget ovan medför följande utveckling av Fond för yttre underhåll:
Ingående behållning, enligt stämmobeslut
2010
Uttag ur Fond för yttre underhåll
motsvarande kostnad för 2010
Överföring till Fond för yttre underhåll i
enlighet med budget
Extra överföring till Fond för yttre underhåll
Utgående behållning

5 026 153 kr
-2 932 095 kr
4 390 000 kr
3 610 000 kr
10 094 058 kr

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår
av efterföljande specificerade resultat- och
balansräkning med tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning
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Balansräkning
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Kassaflödesanalys
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Noter
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Styrelsens underskrift

Revisorpåteckning
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Revisionsberättelse
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Vad som gäller angående deltagande, rösträtt och ombud på årsstämman.
Vid stämman kan medlem företrädas av ombud om ombudet är medlemmens make/maka, registrerad partner,
sambo, föräldrar, syskon eller barn eller om ombudet är medlem i föreningen. Medlem får på föreningsstämman
medföra högst ett biträde.
Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar fler medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de dock
tillsammans endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.
Om medlem skall företrädas av ombud skall ombudet ha en skriftlig och daterad fullmakt. Fullmakten gäller
endast ett år från utfärdandet. Ombud som själv är medlem och har rösträtt på stämma kan rösta för sig själv
samt den medlem som företrädes genom fullmakt. Ingen deltagare på stämman får dock såsom ombud företräda
mer än en medlem.
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Kallelse till

Årsstämma
i
HSB:S BOSTADSRÄTTSFÖRENING SEGELFLYGAREN
NR 143 I STOCKHOLM

onsdagen den 4 maj 2011
kl. 19.00
i Kyrkan på Skarpnäcks allé 31-33
Kaffe kommer att serveras med början kl. 18.30 då även
styrelsen finns på plats.
Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fastställande av dagordningen
6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet tillika rösträknare
7. Fråga om kallelse behörigen skett
8. Styrelsens årsredovisning
9. Revisorernas berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen
11. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda
balansräkningen
12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Fråga om arvoden
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisor och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i
HSB
18. Motioner, som bifogats handlingarna
19. Övriga anmälda ärenden
20. Stämmans avslutande
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Motioner

Styrelsens kommentar på motion nr 1:
1. Inga regler vad gäller hur tvättstugan skall skötas kommer att skrivas in i stadgarna Däremot finns tydliga regler
för hur tvättstugan skall skötas. Styrelsen är medveten om att tvättstugan är en känslig del i de boendes vardag
och att reglera detta kan behövas i vissa fall. Styrelsen kommer titta på en ny lösning för föreningens låssystem
(ett system med sk RFID eller taggar) inom snar framtid där också tvättstugans lås och bokningssystem kommer
ingå. Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen med ovan nämnda kommentar.
2. Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen med hänvisning till samma resonemang som i punkt 1.
3. Tätning av fönster och ytterdörrar ligger egentligen på bostadsrättshavaren (se stadgarnas §36) men kan vara
förnuftigt att göras av föreningen i syfte att säkra att föreningen i slutändan sparar in kostnader för uppvärmning.
Styrelsen utreder kontinuerligt frågor avseende energibesparing och denna fråga kommer vara en av
dessa.
4. Mätning och debitering av varmvatten har redan tidigare varit uppe på styrelsemötesagendan där det då beslutades
att man skulle utreda frågan vidare.
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Styrelsens kommentar på motion nr 2:
Styrelsens arbete är att regelbundet följa upp att föreningens leverantörer av tjänster utför tjänsten enligt avtal. Detta gäller
också tjänster som utförs av städföretaget. Medlemmar kan själv felanmäla brist på utförd städtjänst till styrelsen vilket
styrelsen givetvis alltid skall kolla upp och uppmana städföretaget om rättning enligt avtal. Många påtalade brister under
lång tid och efter omgångar av påtalade brister leder självklart till att städföretaget byts ut. Att följa upp städningen fysiskt
en viss tid i några trappuppgångar tar en hel del tid i anspråk. Om man tex på Segelflygsgatan 35 själv kollar upp och
dokumenterar vad som inte görs av städföretaget och lämnar in detta till styrelsen så har styrelsen sedan ett bra underlag
som kan diskuteras med städföretaget. Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen med kommentaren att det är
fritt för medlemmarna själva att göra detta och sedan lämna in underlag till styrelsen.

20

Brf. Segelflygaren Årsredovisning 2010

Ekonomisk 6-årsöversikt för åren 2005-2010, i tusen kronor
2005

2006

2007

2008

2009

2010

25 422
4 113
0
161
-216
-2
29 478

25 427
4 120
01
1 4341
-185
0
30 796

25 173
4 162
01
2 0901
-133
0
31 292

24 669
4 206
01
2 070
-162
0
30 783

23 932
4 268
1 984
217
-200
0
30 201

23 451
4 240
1 794
462
-135
-2
29 810

-273
-1 861
-1 378
-1 134
-2 953
-632
-543
-141
-342
-1 358
-2 263
-1 283
-2 225
-981
-17 367

-314
-1 756
-1 678
-2 078
-2 870
-337
-550
-167
-383
-1 357
-3 087
-1 283
-2 281
-9002
-19 0412

-305
-1 676
-1 705
-2 765
-2 968
-629
-642
-176
-453
-1 357
-2 701
-1 100
-2 428
-759
-19 664

-330
-1 798
-1 382
-2 907
-2 873
-534
-793
-159
-484
-1 357
-7 009
-665
-2 423
-963
-23 677

-366
-1 570
-2 171
-2 694
-3 092
-493
-823
-159
-607
-1 358
-2 707
-650
-2 428
-858
-19 976

-442
-4 100
-2 520
-2 869
-3 201
-526
-780
-159
-663
-1 460
-2 932
-726
-2 444
-1 043
-23 865

Rörelseresultat

12 111

11 755

11 628

7 106

10 225

5 945

Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande
Räntekostnader och liknande
Summa Finansiella poster

15
-7 235
-7 220

51
-6 551
-6 500

174
-7 097
-6 923

366
-8 609
-8 243

26
-6 678
-6 652

16
-6 384
-6 368

4 891

5 255

4 705

-1 137

3 573

-423

Intäkter
Årsavgifter
Hyror
El, Enhetsmätning
Övriga intäkter
Avgifts- och hyresbortfall
Hyresförluster
Summa rörelseintäkter
Fastighetskostnader
Personalkostnader
Fastighetskostnader och städ
Reparationer
El
Uppvärmning
Vatten
Sophämtning
Fastighetsförsäkring
Förvaltningsarvoden
Tomträttsavgäld
Planerat underhåll
Fastighetsskatt och fastighetsavgift
Avskrivningar
Övrigt
Summa Fastighetskostnader

Årets resultat

1
2

El, Enhetsmätning ingår detta år i posten Övriga intäkter.
Jämförelsestörande poster ingår i denna post.
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hudfärg, nationalitet, etniskt ursprung, religion, övertygelse eller
sexuell läggning.

Stadgar

§7
Om en bostadsrätt har övergått till bostadsrättshavarens make får
maken vägras medlemskap i föreningen endast om maken inte är
medlem i HSB. Vad som nu sagts äger motsvarande tillämpning om
bostadsrätt till bostadslägenhet övergått till annan närstående person
som varaktigt sammanboende med bostadsrättshavaren. För att den
som förvärvat andel i bostadsrätt till bostadslägenhet skall beviljas
medlemskap gäller att bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar,
sambor eller andra med varandra varaktigt sammanboende närstående
personer.

Stadgar för HSB Bostadsrättsförening Segelflygaren i
Skarpnäck registrerade hos Bolagsverket 2010-11-03.
Föreningens fir ma och ändamål
§1
Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening Segelflygaren i
Stockholm. Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta
bostadsrättslägenheter för permanent boende och lokaler åt
medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja
medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till
ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen
samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma
intressen och behov, främja serviceverksam med anknytning till
boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på
grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas
bostadsrättshavare.

§8
Om en bostadsrätt övergått genom bodelning, arv, testamente,
bolagsskifte eller liknande förvärv och förvärvaren inte antagits till
medlem, får föreningen uppmana förvärvaren att inom sex månader
från uppmaningen visa att någon, som inte får vägras inträde i
föreningen, förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Om
uppmaningen inte följs, får bostadsrätten tvångsförsäljas enligt 8 kap
bostadsrättslagen för förvärvarens räkning.

Föreningens säte
§2
Föreningen har sitt säte i Stockholm.

Ogiltighet vid vägrat medlems kap
§9
En överlåtelse är ogiltig om den som bostadsrätten övergått till vägras
medlemskap i föreningen. Detta gäller inte vid exekutiv försäljning
eller vid tvångsförsäljning enligt bostadsrättslagen. Har i dessa fall
förvärvaren inte antagits som medlem skall föreningen lösa
bostadsrätten mot skälig ersättning utom i fall då en juridisk person
enligt 6 kap 1 § andra stycket bostadsrättslagen får utöva bostaden
utan att vara medlem.

Samverkan
§3
Föreningen skall vara medlem i en HSB-förening, i det följande
kallad HSB. HSB skall vara medlem i föreningen. Föreningens
verksamhet skall bedrivas i samverkan med HSB. Föreningen bör
genom ett särskilt tecknat avtal uppdra åt HSB att biträda föreningen
i förvaltningen av föreningens angelägenheter och handhavandet av
dess räkenskaper och medelsförvaltning. För att tillgodose erforderlig
kapitalbildning inom HSB skall föreningen betala avgäld på sätt som
anges i den ekonomiska planen.

Rätt för juridisk person att förvärva bostadsrätt
§10
En juridisk person som är medlem i bostadsrättsföreningen får inte
utan samtycke av föreningens styrelse genom överlåtelse förvärva
bostadsrätt till en bostadslägenhet.

Allmänna bestämmelser om medlems kap i fören ingen
§4
Inträde i föreningen kan beviljas den som är medlem i HSB och
kommer att erhålla bostadsrätt genom upplåtelse i föreningens hus,
eller övertar bostadsrätt i föreningens hus. Annan juridisk person än
kommun eller landsting som förvärvat bostadsrätt till bostadslägenhet
får vägras medlemskap.

Rätt att utöva bostadsrätten
§11
Om en bostadsrätt överlåtits till en ny innehavare, får denne utöva
bostadsrätten endast om han eller hon är eller antas till medlem i
föreningen. Ett dödsbo efter en avliden bostadsrättshavare får utöva
bostadsrätten trots att dödsboet inte är medlem i föreningen. Tre år
efter dödsfallet, får föreningen dock uppmana dödsboet att inom sex
månader från uppmaningen visa att bostadsrätten har ingått i
bodelning eller arvskifte med anledning av bostadsrättshavarens död
eller att någon, som inte får vägras inträde i föreningen, har förvärvat
bostadsrätten och sökt medlemskap. Om uppmaningen inte följs, får
bostadsrätten tvångsförsäljas enligt 8 kap bostadsrättslagen för
dödsboets räkning. Motsvarande andra stycket gäller för juridisk
person om denne har panträtt i bostadsrätten och förvärvet sker
genom tvångsförsäljning enligt bostadsrättslagen eller vid exekutiv
försäljning.

§5
Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen. Styrelsen är skyldig
att snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om
medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap.
Som underlag för medlemskapsprövningen kan föreningen komma
att begära kreditupplysning avseende sökanden.
§6
Den som en bostadsrätt övergått till får inte vägras inträde i
föreningen, om de villkor för medlemskap som föreskrivs i §4 är
uppfyllda och föreningen skäligen bör godta honom som
bostadsrättshavare. Om det kan antas att förvärvaren inte avser att
bosätta sig permanent i bostadsrättslägenheten har föreningen i
enlighet med regleringen i § 1 rätt att vägra medlemskap.
Medlemskap får inte vägras på diskriminerande grund såsom t ex ras,

For mkrav vid överlåtelse
§12
Ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt genom köp skall upprättas
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skriftligen och skrivas under av säljaren och köparen.
Köpehandlingen skall innehålla uppgift om den lägenhet som
överlåtelsen avser samt ett pris. Motsvarande skall gälla vid byte och
gåva. Om överlåtelseavtalet inte uppfyller formkravet är överlåtelsen
ogiltig.

1.

val av stämmoordförande

2.

anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

3.

godkännande av röstlängd

4.

fastställande av dagordningen

Föreningens organisation

5.

§13
Föreningens organisation består av:

val av två personer att jämte stämmoordföranden justera
protokollet samt val av rösträknare

6.

fråga om kallelsen behörigen skett

7.

styrelsens årsredovisning

8.

revisorernas berättelse

9.

beslut om fastställande av resultaträkningen och
balansräkningen

Föreningsstämma
Styrelse
Revisorer
Valberedning
Räkenskapsår och årsredovisning

10. beslut att i anledning av föreningens vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen

§14
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.
Före april månads utgång varje år skall styrelsen till revisorerna
avlämna årsredovisning. Denna består av resultaträkning,
balansräkning och förvaltningsberättelse.

11. beslut i fråga om ansvarsfrihet för ledamöterna
12. fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för
mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer
för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter

Föreningsstämma

13. val av styrelseledamöter och suppleanter

§15
Ordinarie föreningsstämma skall hållas inom sex månader efter
utgången av varje räkenskapsår. Extra stämma skall hållas när
styrelsen finner skäl till det. Sådan stämma skall också hållas om det
skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga
röstberättigade. I begäran anges vilket ärende som skall behandlas.

14. val av revisor/er och suppleant
15. val av valberedning
16. erforderliga val till representation till HSB
17. övriga i kallelsen anmälda ärenden
På extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de
som angivits i kallelsen.

Kallelse till stämma
§16
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till stämma skall
innehålla uppgift om de ärenden som skall förekomma på stämman.
Kallelse får utfärdas tidigast fyra veckor före stämman och skall
utfärdas senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före
extra stämma. Kallelse utfärdas genom anslag på lämplig plats i
föreningens fastighet. Skriftlig kallelse skall dock alltid avsändas till
varje medlem vars postadress är känd för föreningen om
1.
2.

Röstning
§19
På föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera
medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de tillsammans endast en
röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i föreningen har
medlemmen endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som
fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.
Ombud och biträde

ordinarie föreningsstämma skall hållas på annan tid än som
föreskrivs i stadgarna, eller

§20
En medlems rätt vid föreningsstämman utövas av medlemmen
personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag
eller genom ombud. Ombud skall förete skriftlig dagtecknad
fullmakt. Fullmakten skall företes i original och gäller högst ett år
från utfärdandet. Ombud får bara företräda en medlem. Medlem får
på föreningsstämma medföra högst ett biträde. För fysisk person
gäller att endast annan medlem eller medlemmens make/maka,
registrerad partner, sambo, föräldrar, syskon eller barn får vara
ombud.

föreningsstämma skall behandla fråga om
a)

föreningens försättande i likvidation eller

b)

föreningens uppgående i annan förening genom
fusion.

Andra meddelanden till medlemmarna delges genom anslag på
lämplig plats inom föreningens fastighet eller genom brev.
Motionsrätt
§17
Medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie
föreningsstämma, skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före
februari månads utgång.

Beslut vid stämma
§21
Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än
hälften av rösterna eller vid lika röstetal den mening som
stämmoordföranden biträder. Vid val anses den vald som har fått de
flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning om inte

Dagordning
§18
På ordinarie stämma skall förkomma:
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annat beslutas av stämman innan valet förrättas. För vissa beslut
krävs särskild majoritet enligt bestämmelserna i bostadsrättslagen.

Beslutförhet
§28
Styrelsen är beslutför när fler än hälften av hela antalet
styrelseledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den
mening de flesta röstande förenar sig om och vid lika röstetal den
mening som ordföranden biträder. När minsta antal ledamöter är
närvarande krävs enhällighet för giltigt beslut.

§22
Om ett beslut som fattats på föreningsstämman innebär att en
lägenhet som upplåtits med bostadsrätt kommer att förändras eller i
sin helhet behöva tas i anspråk av föreningen med anledning av omeller tillbyggnad skall bostadsrättshavaren ha gått med på beslutet.
Om bostadsrättshavaren inte ger sitt samtycke till ändringen, blir
beslutet ändå giltigt om minst två tredjedelar av de röstande har gått
med på beslutet och det dessutom har godkänts av hyresnämnden.

§29
Styrelsen eller firmatecknare får inte utan föreningsstämmans
bemyndigande avhända föreningen dess fasta egendom eller tomträtt.
Styrelsen eller firmatecknare får inte heller riva eller besluta om
väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark såsom
väsentliga ny-, till- eller ombyggnader av sådan egendom. Vad som
gäller för ändring av lägenhet regleras i § 41. Styrelsen eller
firmatecknare får ansöka om inteckning eller annan inskrivning i
föreningens fasta egendom eller tomträtt.

§23
Om ett beslut innebär att föreningen begär sitt utträde ur HSB blir
beslutet giltigt om det fattas på två på varandra följande
föreningsstämmor och på den senare stämman biträtts av minst två
tredjedelar av de röstande.
Valberedning

Revisorer

§24
Vid ordinarie föreningsstämma utses valberedning för tiden intill dess
nästa ordinarie föreningsstämma hållits. En ledamot utses till
sammankallande i valberedningen. Valberedningen skall föreslå
kandidater till de förtroendeuppdrag till vilka val skall hållas på
föreningsstämman.

1.

att röstlängden skall tas in eller biläggas

2.

att stämmans beslut skall föras in, samt

§30
Revisorerna skall till antalet vara minst två och högst tre, samt högst
en suppleant. Revisorer väljs av ordinarie föreningsstämma för tiden
intill dess nästa ordinarie stämma hållits, dock skall en revisor alltid
utses av HSB Riksförbund. Revisorerna skall bedriva sitt arbete så,
att revisionen är avslutad och revisionsberättelsen angiven senast den
31 maj. Styrelsen skall avge skriftlig förklaring till ordinarie stämma
över av revisorerna i revisionsberättelsen gjorda anmärkningar.
Styrelsens
redovisningshandlingar,
revisionsberättelsen
och
styrelsens förklaring över av revisorerna gjorda anmärkningar skall
hållas tillgängliga för medlemmar minst en vecka före den
föreningsstämma, på vilken de skall behandlas.

3.

om omröstning har skett, att resultatet skall anges.

Avgifter till föreningen

Protokoll
§25
Stämmoordföranden skall sörja för att det förs protokoll vid
föreningsstämman. I fråga om protokollets innehåll gäller

§31
Insats och årsavgift för lägenhet fastställs av styrelsen. Ändring av
insats skall dock alltid beslutas av föreningsstämma. Årsavgiften
avvägs så att den i förhållande till lägenhetens insats kommer att
motsvara vad som belöper på lägenheten av föreningens kostnader,
samt amorteringar och avsättning till fonder. Årsavgiften betalas
månadsvis senast sista vardagen före varje kalendermånads början
om inte styrelsen beslutar annat. Om inte årsavgiften betalas i rätt tid
utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) på den obetalda
avgiften från förfallodagen till dess full betalning sker samt
påminnelseavgift och inkassoavgift enligt förordningen om ersättning
för inkassokostnader mm. I årsavgiften ingående ersättning för värme
och varmvatten, elektrisk ström, renhållning eller konsumtionsvatten
kan beräknas efter förbrukning.

Senast tre veckor efter föreningsstämman skall det justerade
protokollet hållas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna. Vid
styrelsens sammanträden skall det föras protokoll, som justeras av
styrelseordföranden och den ytterligare ledamot, som styrelsen utser.
Protokoll skall förvaras betryggande. Protokoll från styrelsemöte
skall föras i nummerföljd.
Styrelse
§26
Styrelsen består av lägst tre och högst elva ledamöter med högst fyra
suppleanter. Av dessa utses en ledamot och högst en suppleant för
denne av styrelsen för HSB; övriga ledamöter och suppleanter väljs
på föreningsstämman. Styrelseledamöter och suppleanter väljs för
högst två år. Ledamot och suppleant kan väljas om. Om helt ny
styrelse väljs på föreningsstämma skall mandattiden för hälften, eller
vid udda tal närmast högre antal, vara ett år.

§32
Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift kan tas ut
efter beslut av styrelsen. För arbete vid övergång av bostadsrätt får av
bostadsrättshavaren uttas överlåtelseavgift med belopp motsvarande
högst 2,5% av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring vid tidpunkten för ansökan om medlemskap. För arbete
vid pantsättning av bostadsrätt får av bostadsrättshavaren uttas
pantsättningsavgift med högst 1% av prisbasbeloppet vid tidpunkten
för underrättelse om pantsättning. Föreningen får i övrigt inte ta ut
särskilda avgifter för åtgärder som föreningen skall vidta med

Konstituering och fir mateckning
§27
Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande och sekreterare.
Styrelsen utser också organisatör för studie- och fritidsverksamheten
inom föreningen. Styrelsen utser fyra personer, varav minst två
ledamöter, att två tillsammans teckna föreningens firma.
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anledning av lag eller författning. För informationsöverföring kan
kostnaderna fördelas lika per lägenhet.

förväg godkännas av bostadsrättsföreningen i den mån de inte
omfattas av bestämmelsen i § 41 om förändring av lägenhet.
Åtgärderna skall alltid utföras fackmässigt. Bostadsrättshavarens
underhålls- och reparationsansvar för lägenheten omfattar bland
annat:

Underhållsplan
§33
Styrelsen skall upprätta underhållsplan för genomförandet av
underhållet av föreningens hus och årligen budgetera samt genom
beslut om årsavgiftens storlek säkerställa erforderliga medel för att
trygga underhållet av föreningens hus. Styrelsen skall varje år tillse
att föreningens egendom besiktigas i lämplig omfattning och i
enlighet med föreningens underhållsplan.

ytskikt på rummens väggar, golv och tak jämte den
underliggande behandling som krävs för att anbringa
ytskiktet på ett fackmässigt sätt, bostadsrättshavaren
ansvarar också för fuktisolerande skikt i badrum och
våtrum,
icke bärande innerväggar, stuckatur,

Fonder

inredning i lägenheten och övriga utrymmen tillhörande
lägenheten, exempelvis: sanitetsporslin, köksinredning,
vitvaror såsom kyl/frys och tvättmaskin;
bostadsrättshavaren svarar också för el- och
vattenledningar, avstängningsventiler och i förekommande
fall anslutningskopplingar på vattenledning till denna
inredning,

§34
Inom föreningen skall bildas följande fonder:
Fond för yttre underhåll
Fond för inre underhåll
Reservering av medel för yttre underhåll skall ske i enlighet med
antagen underhållsplan enligt § 33. Avsättning till fonden för inre
underhåll
bestäms
av
styrelsen.
Bostadsrättshavare
till
bostadslägenhet får för att bekosta inre underhåll använda sig av på
lägenheten belöpande del av fonden. Storleken av på
bostadsrättslägenhet belöpande del av fonden skall härvid bestämmas
efter förhållandet mellan insatsen för lägenheten och de sammanlagda
insatserna för föreningens samtliga bostadslägenheter samt med
avdrag för gjorda uttag. Det över- eller underskott som kan uppstå på
föreningens verksamhet skall, efter erforderlig underhållsfondering i
enlighet med andra stycket, balanseras i ny räkning.

lägenhetens ytter- och innerdörrar med tillhörande lister,
foder, karm, tätningslister, lås inklusive nycklar m.m;
bostadsrättsföreningen svarar dock för målning av
ytterdörrens yttersida. Vid byte av lägenhetens ytterdörr
skall den nya dörren motsvara de normer som vid utbytet
gäller för brandklassning och ljuddämpning,
glas i fönster och dörrar samt spröjs på fönster,
till fönster och fönsterdörr hörande beslag, handtag,
gångjärn, tätningslister m.m. samt målning;
bostadsrättsföreningen svarar dock för målning av utifrån
synliga delar av fönster/fönsterdörr,

Utdrag ur lägenhetsförteckning
§35
Bostadsrättshavare har rätt att på begäran få utdrag ur
lägenhetsförteckningen beträffande lägenhet som han innehar med
bostadsrätt. Utdraget skall ange datumet för utfärdandet samt
1.

målning av radiatorer och värmeledningar,
ledningar till avlopp och vatten till de delar som är synliga i
lägenheten och endast betjänar den aktuella lägenheten,

lägenhetens beteckning, belägenhet, rumsantal och övriga
utrymmen

2.

dagen för Patent- och registreringsverkets registrering av
den ekonomiska plan som ligger till grund för upplåtelsen,

3.

bostadsrättshavarens namn,

4.

insatsen för bostadsrätten, samt

5.

vad som finns antecknat rörande pantsättning av
bostadsrätten.

armaturer för vatten (blandare, duschmunstycke m.m.)
inklusive packning, avstängningsventiler och
anslutningskopplingar på vattenledning,
klämringen runt golvbrunnen, rensning av golvbrunn och
vattenlås,
eldstäder och braskaminer,
köksfläkt, kolfilterfläkt, spiskåpa, ventilationsdon och
ventilationsfläkt, med undantag för bostadsrättsföreningens
underhållsansvar enligt sista stycket. Installation av
anordning som påverkar husets ventilation kräver styrelsens
tillstånd,

Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter
§36
Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott
skick. Det innebär att bostadsrättshavaren ansvarar för att såväl
underhålla som reparera lägenheten och att bekosta åtgärderna.
Föreningen svarar för att huset och föreningens fasta egendom i
övrigt är väl underhållet och hålls i gott skick. Bostadsrättshavaren
bör teckna försäkring som omfattar det underhålls- och
reparationsansvar som följer av lag och av dessa stadgar.
Bostadsrättshavaren skall följa de anvisningar som föreningen lämnar
beträffande installationer avseende avlopp, värme, el, vatten,
ventilation och anordning för informationsöverföring. Ändringar i
sådana installationer som föreningen försett lägenheten med skall i

mätartavla/gruppcentral/säkringsskåp och därifrån utgående
elledningar i lägenheten, brytare, eluttag och fasta
armaturer,
anordningar för informationsöverföring som endast
betjänar den aktuella lägenheten från
överlämningspunkt/första uttag i lägenheten,
brandvarnare,
elektrisk golvvärme,
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finns risk för omfattande skador på annans egendom och inte efter
uppmaning avhjälper bristen i lägenhetens skick så snart som möjligt,
får föreningen avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens bekostnad.

handdukstork; om bostadsrättsföreningen försett lägenheten
med vattenburen handdukstork som del av lägenhetens
värmeförsörjning ansvarar bostadsrättsföreningen för
underhållet,

§41
Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten
utföra åtgärd som innefattar

egna installationer.
För reparation på grund av brandskada eller vattenledningsskada
(skada på grund av utströmmande tappvatten) svarar
bostadsrättshavaren endast i begränsad omfattning i enlighet med
bostadsrättslagen. Detta gäller även i tillämpliga delar om det finns
ohyra i lägenheten. Ingår i upplåtelsen förråd, garage eller annat
lägenhetskomplement har bostadsrättshavaren samma underhålls- och
reparationsansvar för dessa utrymmen som för lägenheten enligt
denna bestämmelse. Om lägenheten är utrustad med balkong, altan
eller hör till lägenheten mark/uteplats som är upplåten med
bostadsrätt svarar bostadsrättshavaren för renhållning och
snöskottning. För balkong/altan svarar bostadsrättshavaren för
målning av insida av balkongfront/altanfront samt golv. Målning
utförs enligt bostadsrättsföreningens instruktioner. Om lägenheten är
utrustad med takterrass skall bostadsrättshavaren därutöver se till att
avrinning för dagvatten inte hindras. Vad avser mark/uteplats är
bostadsrättshavaren skyldig att följa föreningens anvisningar gällande
skötsel av marken/uteplatsen. Bostadsrättshavaren är skyldig att till
föreningen
anmäla
fel
och
brister
i
sådan
lägenhetsutrustning/ledningar som föreningen ansvarar för enligt
denna stadgebestämmelse eller enligt lag. Bostadsrättsföreningen
svarar för reparationer av avlopp, värme, elektricitet,
informationsöverföring och vatten, om föreningen har försett
lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet.
Detsamma gäller för ventilationskanaler. Föreningen har därutöver
underhållsansvaret för ledningar för avlopp, gas-, vatten som
föreningen försett lägenheten med och som inte är synliga i
lägenheten. Bostadsrättsföreningen ansvarar vidare för underhåll av
radiatorer och värmeledningar i lägenheten som föreningen försett
lägenheten med. Föreningen svarar också för rökgångar (ej rökgångar
i kakelugnar) och ventilationskanaler som föreningen försett
lägenheten med.

1.

ingrepp i en bärande konstruktion,

2.

ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas,
ventilation eller vatten, eller

3.

annan väsentlig förändring av lägenheten.

Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i
första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet
för föreningen.
§42
När bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han eller hon se
till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar i sådan
grad som kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras
bostadsmiljö att de inte skäligen kan tålas. Bostadsrättshavaren skall
även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras
för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför
huset. Han eller hon skall rätta sig efter de särskilda regler som
föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar.
Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn över att dessa
åligganden fullgörs också av dem som hon eller han svarar för enligt
7 kap 12 § tredje stycket p 2 bostadsrättslagen. Om det förekommer
sådana störningar i boendet som avses i första stycket första
meningen, skall föreningen ge bostadsrättshavaren tillsägelse att se
till att störningarna omedelbart upphör. Andra stycket gäller inte om
föreningen säger upp bostadsrättshavaren med anledning av att
störningarna är särskilt allvarliga med hänsyn till deras art eller
omfattning. Om bostadsrättshavaren vet eller har anledning att
misstänka att ett föremål är behäftat med ohyra får detta inte tas in i
lägenheten.
§43
Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få komma in i
lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som
föreningen svarar för eller har rätt att utföra enligt § 40. När
bostadsrättshavaren har avsagt sig bostadsrätten eller när
bostadsrätten skall tvångsförsäljas är bostadsrättshavaren skyldig att
låta lägenheten visas på lämplig tid. Föreningen skall se till att
bostadsrättshavaren inte drabbas av större olägenhet än nödvändigt.
Bostadsrättshavaren är enligt bostadsrättslagen skyldig att tåla sådana
inskränkningar i nyttjanderätten som föranleds av nödvändiga
åtgärder för att utrota ohyra i huset eller på marken. Om
bostadsrättshavaren inte lämnat tillträde när föreningen har rätt till
det kan föreningen ansöka om särskild handräckning vid
kronofogdemyndigheten.

§37
Bostadsrättsföreningen får åta sig att utföra sådan reparation och byte
av inredning vilken bostadsrättshavaren enligt § 36 skall svara för.
Beslut härom skall fattas på föreningsstämma och får endast avse
åtgärd som företas i samband md omfattande underhåll eller
ombyggnad av föreningens hus och som berör bostadsrättshavarens
lägenhet. Föreningens åtgärder enligt denna bestämmelse skall ske
till sedvanlig standard.
§38
Bostadsrättshavaren ansvarar gentemot föreningen för sådana
åtgärder i lägenheten som vidtagits av tidigare innehavare av
bostadsrätter, såsom reparationer, underhåll och installationer som
denne utfört.

§44
En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan
för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke.
Styrelsens samtycke begränsas till en viss tid. Samtycke behövs dock
inte,

§39
Om föreningen vid inträffad skada blir ersättningsskyldig gentemot
bostadsrättshavare för lägenhetsutrustning eller personligt lösöre skall
ersättningen utgå utifrån gällande försäkringsvillkor.

1.

§40
Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick
enligt § 36 i sådan omfattning att annans säkerhet äventyras eller det
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juridisk person som hade panträtt i bostadsrätten och som
inte antagits till medlem i föreningen, eller
2.

finns ohyra i lägenheten eller om bostadsrättshavaren
genom att inte utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen
om att det finns ohyra i lägenheten bidrar till att ohyran
sprids i huset,

om lägenheten är avsedd för permanentboende och
bostadsrätten till lägenheten innehas av en kommun eller ett
landsting.

Styrelsen skall genast underrättas om en upplåtelse enligt andra
stycket. Vägrar styrelsen att ge sitt samtycke till en
andrahandsupplåtelse får bostadsrättshavaren ändå upplåta sin
lägenhet i andra hand om hyresnämnden lämnar sitt tillstånd till
upplåtelsen. Tillstånd skall lämnas om bostadsrättshavaren har
beaktansvärda skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon
befogad anledning att vägra samtycke. Tillståndet skall av
hyresnämnden begränsas till en viss tid. I fråga om en
bostadsrättslägenhet som innehas av en juridisk person krävs det för
tillstånd endast att föreningen inte har någon befogad anledning att
vägra samtycke. Ett tillstånd till andrahandsupplåtelse kan förenas
med villkor.

§46
Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för något annat
ändamål än det avsedda. Föreningen får dock endast åberopa
avvikelse som är av avsevärd betydelse för föreningen eller någon
medlem i föreningen

§48
Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt och som
tillträtts är förverkad och föreningen således berättigad att säga upp
bostadsrätten till avflyttning;

om bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift, när
det gäller en bostadsrättslägenhet, mer än en vecka efter
förfallodagen eller, när det gäller en lokal, mer än två
vardagar efter förfallodagen,

3.

om bostadsrättshavaren utan behövligt samtycke eller
tillstånd upplåter lägenheten i adra hand,

4.

om lägenheten används för annat ändamål än det avsedda,

5.

om bostadsrättshavaren inrymmer utomstående personer till
men för föreningen eller annan medlem,

6.

om bostadsrättshavaren eller den, som lägenheten upplåtits
till i andra hand, genom vårdslöshet är vållande till att det

om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten
enligt § 43 och han inte kan visa en giltig ursäkt för detta,

9.

om bostadsrättshavaren inte fullgör skyldighet som går
utöver det han skall göra enligt bostadsrättslagen och det
måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att
skyldigheten fullgör, samt

§50
En uppsägning skall vara skriftlig. Uppsägning på grund av
förhållande som avses i § 48 p 3 får dock, om det är fråga om en
bostadsrättslägenhet, inte ske om bostadsrättshavaren utan dröjsmål
ansöker om tillstånd till upplåtelsen och får ansökan beviljad. Är det
fråga om särskilt allvarliga störningar i boendet gäller vad som sägs i
§ 48 p 7 även om någon tillsägelse inte har skett. Detta gäller dock
inte om störningarna inträffat under tid då lägenheten varit upplåten i
andra hand på sätt som anges i § 44.

Föreverkandeanledningar

2.

8.

§49
Nyttjanderätten är inte förverkad om det som ligger
bostadsrättshavaren till last är av ringa betydelse. Inte heller är
nyttjanderätten till bostadslägenhet förverkad på grund av att en
skyldighet som avses i § 48 p 9 inte fullgörs, om bostadsrättshavaren
är en kommun eller ett landsting och skyldigheten inte kan fullgöras
av sådan bostadsrättshavare.

§47
En bostadsrättshavare får avsäga sig bostadsrätten tidigast efter två år
från upplåtelsen och därigenom bli fri från sina förpliktelser som
bostadsrättshavare. Avsägelsen skall göras skriftligen hos styrelsen.
Vid en avsägelse, övergår bostadsrätten till föreningen vid det
månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från avsägelsen
eller vid det senare månadsskifte, som angetts i denna.

om bostadsrättshavaren dröjer med att betala insats eller
upplåtelseavgift utöver två veckor från det att föreningen
efter förfallodagen anmanat honom eller henne att fullgöra
sin betalningsskyldighet,

om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om
bostadsrättshavaren åsidosätter sina skyldigheter enligt § 42
vid användning av lägenheten eller om den som lägenheten
upplåtits till i andra hand vid användning av denna
åsidosätter de skyldigheter som enligt samma paragraf
åligger en bostadsrättshavare,

10. om lägenheten helt eller till västentlig del används för
näringsverksamhet eller därmed likartad verksamhet, vilken
utgör eller i vilken till en inte oväsentlig del ingår brottsligt
förfarande eller om lägenheten används för tillfälliga
sexuella förbindelser mot ersättning.

§45
Bostadsrättshavaren får inte inrymma utomstående personer i
lägenheten, om det kan medföra men för föreningen eller någon
annan medlem i föreningen.

1.

7.

§51
Är nyttjanderätten förverkad på grund av förhållande, som avses i
sect; 48 p 1-5 eller 7-9 men sker rättelse innan föreningen har sagt
upp bostadsrättshavaren till avflyttning, får han eller hon därefter inte
skiljas från lägenheten på den grunden. Detta gäller dock inte om
nyttjanderätten är förverkad på grund av sådana särskilt allvarliga
störningar i boendet som avses i § 42 tredje stycket.
Bostadsrättshavaren får inte heller skiljas från lägenheten om
föreningen inte har sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning inom
tre månader från den dag då föreningen fick reda på förhållande som
avses i § 48 p 6 eller 9 eller inte inom två månader från den dag då
föreningen fick reda på förhållande som avses i § 48 p 3 sagt till
bostadsrättshavaren att vidta rättelse.
§52
En bostadsrättshavare kan skiljas från lägenheten på grund av
förhållande som avses i § 48 p 10 endast om föreningen har sagt upp
bostadsrättshavaren till avflyttning inom två månader från det att
föreningen fick reda på förhållandet. Om den brottsliga verksamheten
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har angetts till åtal eller om förundersökning har inletts inom samma
tid, har föreningen dock kvar sin rätt till uppsägning intill dess att två
månader har gått från det att domen i brottsmålet vunnit laga kraft
eller det rättsliga förfarandet har avslutats på något annat sätt.

Särskilda regler för giltigt beslut
§57
För giltigheten av följande beslut fordras godkännande av styrelsen
för HSB och såvitt gäller även p 3 även HSB Riksförbund.

§53
Är nyttjanderätten enligt § 48 p 2 förverkad på grund av dröjsmål
med betalning av årsavgift, och har föreningen med anledning av
detta sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning, får denne på grund
av dröjsmålet inte skiljas från lägenheten
1.

2.

om avgiften - när det är fråga om en bostadsrätt - betalas
inom tre veckor från det att bostadsrättshavaren har
delgivits underrättelse om möjligheten att få tillbaka
lägenheten genom att betala årsavgiften inom denna tid,
eller
om avgiften - när det är fråga om en lokal - betalas inom
två veckor från det att bostadsrättshavaren har delgivits
underrättelse om möjligheten att få tillbaka lägenheten
genom att betala årsavgiften inom denna tid.

3.

Beslut att avhända föreningen dess fasta egendom eller
tomträtt.

4.

Beslut om ändring av dessa stadgar, i de fall nya stadgarna
överensstämmer med av HSB Riksförbund och HSB
Stockholm gemensamt rekommenderade normalstadgar för
bostadsrättsförening.

5.

Beslut att föreningen skall träda i likvidation eller
fusioneras med annan juridisk person.

Beslut om ändring av stadgar skall godkännas även av HSB
Riksförbund i de fall de nya stadgarna inte överensstämmer med av
HSB Riksförbund och HSB Stockholm gemensamt rekommenderade
normalstadgar
för
bostadsrättsförening.
Godkännande
av
stadgeändringsbeslut fordras dock ej om föreningen beslutat utträda
ur HSB enligt § 23.

Är det fråga om en bostadslägenhet får en bostadsrättshavare inte
heller skiljas från lägenheten om han eller hon har varit förhindrad att
betala årsavgiften inom den tid som anges i första stycket 1 på grund
av sjukdom eller liknande oförutsedd omständighet och årsavgiften
har betalats så snart det var möjligt, dock senast när tvisten om
avhysning avgörs i första instans. Vad som sägs i första stycket gäller
inte om bostadsrättshavaren, genom att vid upprepade tillfällen inte
betala årsavgiften inom den tid som anges i § 48 p 2, har åsidosatt
sina förpliktelser i så hög grad att han eller hon skäligen inte bör få
behålla lägenheten. Beslut om avhysning får meddelas tidigast tredje
vardagen efter utgången av den tid som anges i första stycket 1 eller
2.

Upplösning
§58
Om föreningen upplöses skall behållna tillgångar
medlemmarna i förhållande till lägenheternas insatser.

§54
Sägs bostadsrättshavaren upp till avflyttning av någon orsak som
anges i § 48 p 1, 6-8 eller 10, är han eller hon skyldig att flytta
genast. Sägs bostadsrättshavaren upp av någon orsak som anges i §
48 p 3-5 eller 9, får han eller hon bo kvar till det månadsskifte som
inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen, om inte rätten
ålägger honom eller henne att flytta tidigare. Detsamma gäller om
uppsägningen sker av orsak som anges i §48 p 2 och bestämmelser i
§53 tredje stycket är tillämpliga. Vid uppsägning i andra fall av orsak
som anges i §48 p 2 tillämpas övriga bestämmelser i § 53.
Vissa övriga meddelanden
§55
Är sådant meddelande från föreningen som avses i §§ 8, 40, 42, 48 p
1 och § 50, avsänt i rekommenderat brev under mottagarens vanliga
adress skall föreningen anses ha fullgjort vad som ankommer på den.
Tvångsförsäljning
§56
Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheten till följd av
uppsägning i fall som avses i § 48, skall bostadsrätten tvångsförsäljas
enligt bostadsrättslagen så snart som möjligt, om inte föreningen,
bostadsrättshavaren och de kända borgenärer vara rätt berörs av
försäljningen kommer överens om något annat. Försäljningen får
dock anstå till dess att brister som bostadsrättshavaren ansvarar för
blivit åtgärdade.
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