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21 platser är avsedda för gästparkering och 1 fd
gästparkeringsplats brukas numera av fastighetsskötaren.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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 2011 hade bostadsrättsföreningen 487 medlemmar. 39 överlåtelser samt 2
beviljade andrahandsuthyrningar 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 2011 års stämma enligt följande:

- 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).
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 (gästlägenhet) 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.

Ordförande
Vice Ordförande,
Informationsansvarig
Ekonomiansvarig
Juridik, Försäkring, Statistik
Avtalsansvarig
Fastighets- och lokalansvarig
Teknikansvarig
Sekreterare
Markansvarig
Ekonomiassistent

Lena Andersson
Kalle Dolk

Ordinarie
Ordinarie

Anna Svantesson
Björn Östman
Gunnar Maxe
Leif Sjölund
Leif Söderström
Eva Tillman
Linda Berg*
Kristel Kivirähk*

Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Suppleant
Ordinarie
Ordinarie
Suppleant
Ordinarie

Medlems- och
Utbildningsansvarig

Martin Winstrand*

Ordinarie

Ordinarie,
HSB
Stockholm
*Kristel Kivirähk, Martin Winstrand och Linda Berg har avgått under
året.
HSB:s representant

Lena Aldegren

Firmatecknare
Lena Andersson, Anna Svantesson, Leif Söderström
och Eva Tillman har två i förening tecknat
bostadsrättsföreningens firma.

Revisorer
Föreningsvald ordinarie revisor har varit Kristina
Romare, vald på en tid om ett år. Revisorssuppleant
har varit Christer André. 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
10 st MC-platser. 235 platser hyrs ut till de boende.
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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; Lars Gonzales Carlsson, sammankallande,
Kamilla Johansson och Anders Ulmestig.

Medlemsaktiviteter
En genomgång och uppdatering av trappombud har
skett. Dessutom har en utförlig arbetsbeskrivning
för trappombud tagits fram och publicerats på
hemsidan.
För att få grepp om hela trappombudsorganisationen
påbörjades före sommaren 2011 individuella
intervjuträffar med samtliga trappombud. På grund
av avhopp i styrelsen föll den ambitiösa planen,
dock kunde 12 av de 32 tilltänkta intervjuerna
genomföras
vilka
gav
mycket
matnyttig
information. Förhoppningen är att återuppta
intervjuerna igen när nya styrelseledamöter väljs.
Traditionella städdagar har genomförts under vår
och höst där det var imponerande stort deltagande
och engagemang från trappombuden.

Möten och sammanträden
Ordinarie årsstämma hölls i Skarpnäckskyrkan den
4 maj 2011. Då behandlades sedvanliga ärenden
enligt stadgarna. 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 13
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.

Information

Budgetkonferensen

Den löpande informationen från styrelsen till
medlemmarna sker via tre kanaler:
1. Flygbladet
2. Hemsidan
3. Anslagstavlorna
Dessutom sker informationsutbyte i samband med
trappombudsmöten, på föreningsstämmor, vid höstoch vårstädning samt vid individuell e-post-kontakt
med styrelsen.
Tidigare styrelsen 2010/11 informerade medlemmarna via Nyhetsbladet Segelflygaren med
information av rubrikkaraktär som sattes upp på
trapphusets anslagstavla. Under våren 2011 fram till
föreningsstämman i maj utkom tre blad: Januari,
mars och maj.
Den styrelse som tillträdde i maj 2011 beslutade att
en flersidig skrift med löpande text skulle tas fram. I
och med omformningen från nyhetsblad till
nyhetsbrev skedde ett namnbyte på skriften från
Segelflygaren till Flygbladet. Målsättningen har
varit att Flygbladet ska komma ut en gång i månaden och från det att den nya styrelsen tillträdde i
maj 2011 har fem nummer producerats: juni (2

Under hösten hölls den sedvanliga budgetkonferensen, där budgeten för 2012 fastställdes
tillsammans med underhållsplan och verksamhetsplan mm för 2012. Konferensen avslutades med
konstaterandet att bostadsrättsföreningens ekonomi
fortfarande är solid och att styrelsen beslutade om
oförändrade årsavgifter för 2012.

Trivselklubben
Flertalet av föreningens pensionärer är medlemmar i
Trivselklubben. Medlemsantalet har under året ökat
från 33 till 34 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, julbord 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
och resor, tex till Mälsåker och Tidö slott och
folkoperan ”Madame Butterfly”. Trivselklubben har
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sidor), juli (4 sidor), augusti/september (2 sidor),
oktober/november (2 sidor) och december (4 sidor).
Flygbladet delas ut i brevlådan till samtliga hushåll i
föreningen. Dessutom finns Flygbladet som pdf-fil
på hemsidan.
Behovet av att ta fram en ny hemsida visade sig
vara nödvändig då hemsidan hanterades av medlem
utanför styrelsen med begränsad tidstillgång samt
att hemsidan var komplicerad att uppdatera.
Under hösten provades ett system baserat på
konceptet Hemsida 24 där information kan skrivas
in direkt som på vilket ordbehandlingsprogram som
helst. Konceptet visade sig fungera utmärkt. Under
november och december arbetades en helt ny
hemsida fram men med i grunden samma koncept
som den gamla. Den var i princip klar före julhelgen
2011. Numera är adressen för hemsidan
www.brfsegelflygaren.se.
Två anslagstavlor finns i varje trapphus. Den ena är
den låsbara och belysta styrelseanslagstavlan som
ska presentera information av mer eller mindre
halvpermanent karaktär. Där ska medlemmar kunna
se vilka som ingår i styrelsen, hur man gör för att
felanmäla eller komma i kontakt med HSB och vem
som är trappombud. Den andra anslagstavlan har
tidigare varit låsbar och endast tillgänglig för
trappombudet men där har det låsbara skyddsglaset
på prov avlägsnats så att tavlan nu blivit tillgänglig
för alla i trapphuset och även för tillfällig info från
styrelsen.

Besiktningar
Besiktning har skett:
 okulärt av samtliga husfasader, murar och
gårdar med representanter från styrelsen och den
nya fastighetsskötaren Allgranth AB. Ett
åtgärdsprogram har inletts för att komma
tillrätta med identifierade skador.
 av träd och annan gröda på samtliga gårdar av
representanter från styrelsen och AB
Ingmanssons Markanläggningar.
 av garageporten och grinden av Unaportar AB.
 av garagets ljussystem av Plintens EL.
 av samtliga hissar av Inspecta.
 av samtliga allmänna dörrar med påföljande
riktningar och justeringar av fastighetsskötaren.
 av samtliga tvättstugor.
 av samtliga tak, hängrännor och stuprör.
 av klotterskyddets status i hela föreningen.
 av föreningslokalens restaureringsbehov. Ett
åtgärdsförslag har upprättats av Homestyle
design AB.
 av ventilationssystem genom ronderingar
varannan månad av DJvent AB.
 av föreningens tillgångar i allmänhet genom
fastighetsskötarens veckovisa ronderingar.
Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)besiktningar har utförs i kv. Uppvinden samt
fritidhemmen B8-Ballongen, G7-Glidflykten och
S41-Segelflygaren.

Underhåll

De gemensamma utrymmena

I garaget har samtliga linjer för P-platser målats. I
garagets båda trapphus har tak, väggar och golv
fräschats upp med ny målarfärg. Trasiga väggar i
hela föreningens gemensamhetsytor har reparerats
och målats. Utrensning/fällning av "övermogna"
träd samt delvis buskar har skett i hela föreningen
samt inledande åtgärder för varje enskild gårds
växlighet. Ett flertal tvättmaskiner och torktumlare
har bytts mot nya, där behov uppstått.
Klotter har löpande sanerats av All Remove AB.
Föreningens hissar har fått samtliga besiktningsanmärkningar åtgärdade och därefter har löpande
underhåll utförts. Nytt lager klotterskyddsmedel har
påförts samtliga ytor där behov för detta skydd
föreligger. Funktionen av föreningens elmätare har

Föreningslokalen
och
bastun
ligger
på
Segelflygsgatan 18. För att komma in används
föreningskortet. Bokning av lokalen och bastun
kunde göras under 2011 på listor uppsatta i
föreningslokalens entré. Numera (from 2012-03-01)
bokas lokalen på föreningens hemsida. Vad gäller
kostnad för uthyrning av lokalen så är 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.
Gästlägenheten, med fyra sängplatser, finns på
Segelflygsgatan 27-29 och kan hyras av medlemmar
för en kostnad av 200 kr per dygn. Bokning av
gästlägenheten görs också på föreningens hemsida.
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verifierats. Snörasskydd på taken har installerats på
behovsutsatta platser av Södertörns plåt. Snöröjning
av gårdarna har vid behov utförts av AB
Ingmanssons Markanläggningar. Behovet av takskottning har till skillnad mot förra året varit
minimalt. Den gemensamma takterrassen på Segelflygsgatan 43, har försetts med ny betongövergjutning. Ventilationens luftfilter har selektivt
bytts ut när behov har uppstått. I samtliga 32
trapphus har nya tilluftsventiler installerats i
soprummet i syfte att spara energi.

ny OVK för de omnämnda lokaliteterna. Dessa
åtgärder har påbörjats. I garagets södra trapphus har
ett ventilationsaggregat installerats (liknande det
som installerades år 2010 i det norra trapphuset).
Därmed finns nu förutsättningar för att åtgärda de
rostangripna dörrarna i de båda trapphusen.
Garagets ventilationssystem har helt renoverats med
nya ventilationstrummor samt försetts med närvarostyrd fläktaktivering.

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

Övervakning och mailhantering
Ett datoriserat system för att hantera felanmälningar
via telefon och e-mail är driftsatt. De som är
anslutna till systemets informationsflöde är
Styrelsen, Fastighetsskötaren samt Helg & NattJouren, vilka alla samtidigt automatiskt erhåller
information då någon gör en felanmälan. Systemet
hanterar även styrelsens behov av en gemensam
samarbetsplattform. För detta har samtliga
styrelsemedlemmar försetts med en bärbar dator,
vilken kopplas upp mot den interna servern för
hämtning och lagring av information. Den bärbara
datorn är endast avsedd att användas för att hantera
styrelseuppdraget och återlämnas när styrelseuppdraget avslutas.
En intern webplats för sammanställning och
övervakning av föreningens olika datoriserade
fastighetssystem har utvecklats. Här hanteras och
distribueras de larm som automatiskt genereras då
något problem uppstår samt aktuell status för hela
föreningens ventilation, fjärrvärmesystem och
takvärmesystemets energiförbrukning.

Brukar-/underhållsavtal
Föreningen har s.k. brukar-/underhållsavtal för:
Nyttjande (låsning) av loftgång/markgång
Inglasning av balkong/loftgång
Uppsättning av markis och parabol
Innan man skaffar lås på loftgång, sätter upp
inglasning, markis eller parabol måste styrelsen ge
sitt tillstånd eftersom medlemmar själva inte får
göra ingrepp eller ändra utseende på fastigheten
utan styrelsens medgivande. Föreningen har numera
inget generellt bygglov för inglasning av
balkonger/loftgångar. Den som vill göra en
inglasning måste be styrelsen om tillstånd och sedan
söka ett eget bygglov som man själv bekostar.

Försäkring
Styrelsen har även för år 2012 tecknat en försäkring
till medlemmarnas förmån för bostadsrätterna, ett så
kallat bostadsrättstillägg, hos Länsförsäkringar.
Bostadsrättstillägget är därför förlängt till 2012-1231. Det är bostadsrättsföreningen som är
försäkringspart, varför medlemmar som råkar ut för
en skada måste begära hos föreningen att
försäkringen ska tas i anspråk för någon viss skada.
En beskrivning av händelseförloppet bör medfölja
med uppgifter om datum, namn, lägenhetsnummer
och vad som är skadat m.m. Föreningen går sedan
vidare till försäkringsbolaget med en sådan begäran,
vilken utreds av bolaget i vad mån som ersättning
kan ske.

Ventilation
Ombyggnaden av styrelektroniken för ventilationssystemen som påbörjades år 2009 närmar sig nu ett
färdigställande. Ny styrelektronik har installerats i
kv Ballongen, kv Glidflykten, kv Uppvinden, kv
Segelflygaren samt fritidshemmen Glidflyktsgatan
7, Ballonggatan 8, Segelflygsgatan 41 och
gästlägenheten Glidflyktsgatan 1. Därmed kan nu
ventilationens funktion övervakas via internet för
hela föreningen. Det som nu återstår är injustering
av flöden och vid behov rensning av kanaler samt
5
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Den som har speciella eller värdefulla föremål i
lägenheten kan behöva teckna en egen försäkring.
Om medlemmar önskar andra självrisker än de som
finns i Länsförsäkringars försäkring, får de i så fall
teckna ett eget s.k. bostadsrättstillägg.
Styrelsen tar efter årsstämman i maj 2012 ställning
till om en förlängning av denna försäkring ska ske
för år 2013.

låneskulden med 3,87 miljoner kronor genom
amortering av lån.

Årsavgifter
Styrelsen har beslutat att årsavgiften för 2012 ska
vara oförändrad. Styrelsen arbetar för att
föreningens ekonomi ska vara långsiktigt stabil och
därmed även årsavgiften.

EKONOMI

Garage
Avgiften för garageplatser har varit oförändrade
under året och avgifterna är därmed 380 kronor per
månad respektive 445 kronor per månad för plats
med eluttag.

Årets resultat
Resultatet för 2011 blev positivt. Kostnaderna för
fastighetsskötsel blev högre än väntat på grund av
byte från RIBA till Allgranth AB. Denna
kostnadsökning uppvägdes dock av lägre kostnader
för fjärrvärme och lägre räntekostnader.
Det budgeterade resultatet var 1 764 000 kronor.
Utfallet blev ett överskott på 2 049 298 kronor.

Ersättningar till förtroendevalda
Enligt beslut på årsmötet 2011 ska arvodena för
styrelsen fortsatt 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 ska vara 10 000 kronor och lika stort
belopp, 10 000 kronor, till valberedningen.
Prisbasbeloppet för 2011 var 42 800 kronor. Till
ledamöterna i styrelsen, de två revisorerna och de
två personerna i valberedningen har utbetalats
ersättningar om sammanlagt 304 602 kronor. Som
löneersättning för utdelning av årsredovisning har
betalats 4 000 kronor. Till dessa belopp kommer
sociala kostnader om 82 284 kronor.

Redovisning
HSB Stockholm har varit bostadsrättsföreningens
ekonomiska och administrativa förvaltare.

Taxeringsvärde
Taxeringsvärdet för föreningens byggnader är
247 800 000 kronor och för marken är
taxeringsvärdet 112 360 000 kronor, dvs totalt
360 160 000 kronor.

Fastighetsavgift och fastighetsskatt

SÄRSKILD REDOVISNING AV PROJEKTARBETEN OCH
LÖNEBORTFALL.
Projektarbeten och extra arbetsinsatser som
styrelsen utfört 2011 har främst varit arbetet med
branden på Skarpnäcks allé 29, översyn av hur
informationen skall förbättras i föreningen och
särskilda insatser vid bytet av fastighetsskötare.

Föreningen har betalat kommunal fastighetsavgift
med 1 302 kronor per lägenhet, totalt 493 458
kronor. Den statliga fastighetsskatten för lokalerna
var totalt 241 600 kronor. Tomträttsavgälden för
2011 var 1 255 924 kronor.

Lån och amorteringar
Föreningen har lån på totalt 172 miljoner kronor.
Lånen är en blandning av lån knutna till fast ränta,
lån knutna till s.k. swapavtal och lån med rörlig
ränta. Ett av swapavtalen har under hösten
omförhandlats till en lägre ränta. Föreningens lån är
koncentrerade till Nordea och till Swedbank.
Föreningen har under 2011 minskat den totala

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 långsiktigt stabil ekonomi i bostadsrättsföreningen.
6
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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. De
prognoser vi gör visar att en viss avgiftshöjning kan
behöva ske men är något som vi försöker undvika
så gott vi kan.

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

7 267 155 kr
2 049 298 kr
9 316 453 kr

Styrelsen föreslår följande disposition:
Uttag ur Fond för yttre underhåll
motsvarande kostnad för 2011
Överföring till Fond för yttre underhåll i
enlighet med budget
Extra överföring till Fond för yttre underhåll
Nytt balanserat resultat
Summa

-2 615 267 kr
2 670 000 kr
2 100 000 kr
7 161 720 kr
9 316 453 kr

Beslut enligt förslaget ovan medför följande utveckling av Fond för yttre underhåll:
Ingående behållning, enligt stämmobeslut
2011
Uttag ur Fond för yttre underhåll
motsvarande kostnad för 2011
Överföring till Fond för yttre underhåll i
enlighet med budget
Extra överföring till Fond för yttre underhåll
Utgående behållning

10 094 058 kr
-2 615 267 kr
2 670 000 kr
2 100 000 kr
12 248 791 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

9

Brf. Segelflygaren Årsredovisning 2011

10

Brf. Segelflygaren Årsredovisning 2011

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 9 maj 2012
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
Motion nr 1:

Kom till styrelsen via mail:
--------------------------------------------------------------------------------------------Grillning
Styrelsen fattade i somras ett grillförbud inom bostadsrättsföreningens hela område.
Jag anser att ett sådant förbud - som berör oss alla - inte bör sanktioneras av styrelsen utan bör i så fall
prövas av stämman.
Därför lämnar jag denna motion om att häva grillförbudet.
Med vänliga hälsningar:
Oszkár Péter
Segelflygsgatan 31 B
(Lgh: 058)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Styrelsens kommentar på motion nr 1:
Styrelsen har fattat beslut om ett grillförbud av många orsaker, tex att luften vi andas är helig. Vi avser också att följa
Stockholms brandförsvars rekommendationer om grillning:
”När det gäller grillning på balkong är det fastighetsägaren som bestämmer. Att grilla på en inglasad balkong eller
direkt under en balkong är däremot livsfarligt. Orsaken är att man kan drabbas av kolmonoxidförgiftning om rökgaserna
inte ventileras bort som de ska. Därför rekommenderar vi starkt att man inte grillar där.”
För att kunna tillämpa likabehandlingsprincipen så har styrelsen bestämt att grillning INTE får ske på föreningens mark,
balkonger, terrasser eller loftgångar. Vi har tidigare informerat om att platsen utanför föreningslokalen är fri att nyttja vad
det gäller grillning då det är stadens mark men även där skall man ta hänsyn till de närmast boende.
Styrelsen avser inte att häva grillningsförbudet och föreslår stämman att avslå motionen med ovan nämnda
kommentar.

21

Brf. Segelflygaren Årsredovisning 2011
Motion nr 2:

Styrelsens kommentar på motion nr 2:
Årsstämman 2010 tog beslutet att ansluta föreningen till ett GAN-avtal. Dessutom fastslog föreningen på 2 påföljande
stämmor att stadgarna kunde ändras så att föreningen kunde tillåtas att ta ut en likadan avgift för detta från varje hushåll
istället för att reglera avgiften via andelstalet. Styrelsen ansåg då att enskilda medlemmar skulle ha så pass mycket nytta
av detta avtal att denna kostnad lades separat på avgiftsavin. Ett annat alternativ hade varit att ta kostnaden gemensamt i
föreningen och då hade det kanske blivit en avgiftsökning istället. Vi har bredband indraget i varje lägenhet och varje
hushåll får denna tjänst för 125 kronor/månad vilket är förmånligt istället för att teckna enskilt avtal. En förutsättning för
denna låga kostnad är att alla hushåll är anslutna och därför kan inte vissa hushåll välja att avstå från betalningen pga att
man ej använder tjänsten. Man kan jämföra med att alla betalar för lekparkerna också fast det endast är mest barn som
leker där. Kostnaden för lekparkerna visas inte separat på avgiftsavin men ingår såklart i din avgift.
Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen med ovan nämnda kommentar.
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Motion nr 3:

Styrelsens kommentar på motion nr 3:
Styrelsen kommer se över vad som kan göras för denna ingång (även fast marken tillhör Stockholms stad) då
fastighetsskötaren har sitt kontor där och där medlemmar kan komma och diskutera diverse problem under en timme på
morgonen. Det är då av stort intresse att göra denna ingång lite trevligare.
Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen med ovan nämnda kommentar. Dock kan vi inte garantera att det
just blir en stor blomlåda i betong.
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Ekonomisk 5-årsöversikt för åren 2007-2011, i tusen kronor
2007

2008

2009

2010

2011

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

23 451
4 501
1 766
932
-91
-3
30 556

-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

-440
-2 428
-2 365
-2 790
-2 948
-521
-798
-180
-789
-1 256
-2 615
-735
-2 392
-1 546
-21 803

Rörelseresultat

11 628

7 106

10 225

5 945

8 753

Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande
Räntekostnader och liknande
Summa Finansiella poster

174
-7 097
-6 923

366
-8 609
-8 243

26
-6 678
-6 652

16
-6 384
-6 368

45
-6 749
-6 704

4 705

-1 137

3 573

-423

2 049

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

El, Enhetsmätning ingår detta år i posten Övriga intäkter.
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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 föreningen
§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

30

Brf. Segelflygaren Årsredovisning 2011
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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