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OM FORENINGEN

1 $ Namn, Êindamål och säte
Föreningens namn är Bostadsråittsfiireniugen
Edölandet.

Föreningens ändamål är att fräntja medlemmamas
ekonomiska intressen genotn att i ft)reningens hus
upplåta bostàider för permanent boende samt Iokalcr åt
mcdlornnrarna för nyttjande utan tidsbegriinsning,
Medlems r2itt i föroningen på grund av sådan upplåtelse
kallas bostaclsråitt. Medlem som innehar bostadsrtitt
kallas bostadsrättshavare.

Styrelsen har sift säte i Nacka kommun,

2 $ Medlemskap och överlåtelse
Medlemskap erhålls samtidigt med upplåtelse. En ny
innehavare får utöva bostadsrütten och flytta in i
lägenheten endast om han eller hon antagits till
medlem i föreningen, FörvE{rvaren ska ansöka om
medlernskap i föreningen på sätt styrelsen bestämrner
Till medlemsansökan ska fogas styrkt kopia på
överlåtelsehandling som ska vara underskriven av
köpare och säljare och innehålla uppgift om den
lägenhet som överlåtelsen avser samt pris.
Motsvara¡rde gäller vid byte och gåva. Om
överlåtelsehandlingen inte uppfyller formk¡aven är
överlåtelscn ogiltig.

Styrelsen ar sþldig att senast inom en mânad fiån det
att ansökan om medlernskap kom iu till föreningen,
prÖva frågan om medlemskap. Föreningen kan kom¡na
att begâra cn kreditupplysning avseende sökanden. En
medlem som upphõr att vara bostadsrättshavarc ska
anses ha utträtt ur füreningen, om inte styrelsen medger
att han eller hon für stå kvar som medlem.

3 $ Medlemskapsprövning - juridisk person
Juridisk person som föl'värvat bostadsrätt till en
bostaclslägenhet får vägras inträde i ftireningen även
om neda¡r angivna förutsättningar för medlemskap åir

uppffilda, En juridisk person som är mecllem i
föreningen får inte utan samtycke av styrelsen genotn
överlåtelse forvärya ytterligare bostadsrlitt till en
bostadslägenhet. Kommun och landsting får ej vägras
medlemskap,

4 $ Medlemskapsprövning - fysisk person
Medlemskap kan beviljas fysisk person som överlar
bostadsrätt i föreningens hus. Den som en bostadsrätt
har övergått till fâr into vligras mcdlernskap i
föreningen om föreningen skäligen bör godta
förvärvaren som bostadsrättshavare,

Medlemskap får ínte vägras på grund av ras, hudfärg,
nationalifet eller etniskt ursprung, religion, övertygelse
eller sexuell läggning.

En överlåtelse är ogiltig, om den som en bostadsråitt
övergâft till vägras medlemskap i föroningen. Särskilda
regler gäller vid exekutiv fbrsäljning eller vid
tvångsförsäljning.

5 $ Bosättningskrav
Orn detkan antas att Íðrvärvaren för egen del inte
pennauent ska bosätta sig i bostadsrÈittslägenheten har
fóreningen rätt att vägra medlemskap.

6 $ De1ägande
Den som har foryärvat del i en bostadsrätt får víigras
medlemskap i föreningen om inte bostadsrätten efter
fürvilrvet innehas av makar, registrerade parfner eller
sådana sambor på vilka sambolagen tillâmpas.

7 $ Insats, årsavgift och upplåtelseavgift
Insats, årsavgift och i fö¡ekommande fall
upplåtelseavgift faststillls av styrelsen. Ändring av
i¡satsen ska alltid beslutas av foreníngsst¿imma.

8 $ Ä.rsavgiftens beräkning
-Ä.rsavgifterna fördelas p å bostadsrättslägenheterna i
förhållande till lägenheternas andelstal. Beslut om
ändring av grund för andelstalsberäkning ska fattas av
fÖreningsstämma. Om beslutet medför rubbning av det
inbördes förhållandet mellan ancfelstalen blir beslutet
giltigf om minst tre {ärdedelar av cle röstancle på
stämman gått rned på beslutet.

För lligenheter sorn efter upplåtelsen utrustats med
balkong fÌlr årsavgiften vara forhöjd medhögst2%o av
vid varj e til lflille gällande prisbasbelopp, motsvarande
gäller fðr lägenhet med ftansk balkong, altan på mark
cller nfeplats dock med ett påslag på högst 1 Yo,

Styrelsen karr besluta att i årsavgiften ingående
ersättning für taxebundna kostnader såsom värme,
varmvatten, renïållning, konsumtionsvatten, elektrisk
strtim, TV, bredband och telefoni ska erläggas efter
ffirbrukning, area eller per lligenhet,

9 $ Överlåtelse- och pantsËittningsavgift
Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får tas ut efter
beslu[ av stl,relsen. Överlåtelseavgiften ffir uppgå till
högst 2,5 % och pantstitlningsavgiften till högst 1 Yo av
glillande prisbasbolopp.

Öve¡låtelseavgift betalas av förväryaren och
pantsättningsavgift betalas av pants ättaren.

10 g Övriga avgifter
FÖreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för
åtgärder som fbreningen ska vidta rned anledning av
bostadsrättslagen ell er annan författning.

11 $ DrQlismål med betalning
.Årsavgiften ska betalas på det s?itt styrelsen beslutar.
Bctalning fär dock alltid ske genom postanvisning,
plusgiro eller bankgiro. Om inte ârsavgiften eller
Övriga ñrpliKelser betalas i rätt tid fär füreningen ta ut
dröjsmålsränta enligt räntelagen på det obetalda
beloppet fl'ån förfallodagen till dess full betalnÍng sker
samt påmirurelseavgifr enligt ftirordningen om
ersltttning för inkassokostnader mm.



\o(ô
O
c..lo
lô

co0
c1

ae{

FÖRENINGSSTÄMMA

12 $ Föreningsst¿imma
Ordinarie föreningsstitmna ska hållas årligen tidigast
den I nurs och senast fdre juni ¡nånacls utgår4,

13 $ Motioner
Medlem som önskar få ett ärenden behandlat vid
föreningsstämma ska auntlla detta senast den I
fobruari ellsr inonr den senare tidpuukt sËyrelseD

beslutat.

14 $ Extra föreningsstänrma
Exha fhrningsstlimma ska hållas när styrelsen finner
skäl till clet. Sådan ftireningsstämma ska även hållas
nåir det ftir uppgivet ändamål skliftligen begärs av
revisor eller minst I/10 av sarntliga töstberättigade.

15 $ Dagorclnine
På ordinarie ftireningsstämrna ska fürekonma:
l, Öppnande
2. Goclkännande av dagorùtingen
3, Val av stämrnoordtörande
4, Anmälan av stlimmoordfürandens val av

protokollftlrare
5, Val av två justerare tillika rösträlomre
6. Fråga oln stÈinrman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlångcl
8. Föreclragnirrg av styrelsens ârsreclovisning
9. F'öredragring av revisorns berättelse
10. Beslut om faststtillancle av resultat- och

balausräkning
I l. Beslut orn resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet flir styrelseledanröterna
13. Beslut om a¡voden åt styrelseledamöter och

revisorer för nttstkonunande verksatnhetsår
14. Val av styrelseledarnöter och suppleantel
15. Val av revísot'et och revisorssuppleant
16. Val av valberedniug
17. Av styrelsen till stärnman hänskjutna frågor samt av

ÍÌireningsrnedlem anmält äende
18. Avslutande

Pâ extra füreningsstämrna ska utöver punkt l-7 och 18

fürekomma de ärenden för vilken sttimman blivit
utlyst.

16 $ Kallelse
Kallelse till förerrirrgsstämlua ska irmelìålla uppgift om
vilka ärenden som ska behandlas på stämlnnu. Beslut
flir irrte fattas i andm àirenden ärr de soln angivits i
kallelsen.

Senast två veckor fðre ordinarie stäurua och en vecka
fÖre exh'a stämma ska kallelsen utftildas, clock ticligast

f,na veckor'fi),lc stÊùntnan- Kallelsen skn utfÌirdas till
s arntli ga tnedleurmat' genom utclelning. Om medl em
uppgivit aruan adress ska kallelsen istället skÌckas till
mecllenrrnen. Kallelsen ska dessutom anslâs på lilrnplìg
plats inorn für'eningens hus eller publiceras på hemsida.

17 $ Rösträtt
Vid ftireningsstälnnra har varje ruedletn en röst. Om
flera rnedlemrnar innehar bostadsråitt gemensamt har <le

dock tillsammans endast en röst. Medlem som innehar
flera lägenheter har också cndast en röst. Rösträtt har
enclast deu uredlem som har fi-rllgjort sina ekonomiska
ftirpliktelser mot föreningen enligt clessa stadgar eller
enligt lag,

18 $ Ombud och bitrade
Medlenr fåt utöva sin rösträtt geuotn orubud. Ornbudet
ska visa upp en slciftlig dagtecknad fullmakt.
Fullmakten ska uppvisas i original och gäller högst ett
år fråu utftlrdanclet. Ombud fïir inte ftireträda mer än

två (2) medlemurar. På füreningsstämma fir tnedlem
medfora högst ett biträcle. Bitradets uppgifr är att vara
medlemmen be$älplig.
Ombud och biträde får endast vara;
. arulan medlem
r rnedlemrnens rnake/rnaka, registrerad parhrer eller

sambo
¡ föräldrar
. syskotr
. bam
r aruran närstående som varaktigt samrnanbor med

rnedlemrnen i fìireningens hus
r god lnan

.Àr'medlem en juri<{isk person fìlr denne ftlreh'ädas av
legal ställfttreträdare.

19 $ Röstning
Föreningsstämmans beshrt utgörs av den mening som
fütt mer ii¡ hälften av de avgivna röstema eller vid lika
röstetal den rnening som stänmaus ordftirande bihttder,
Blanlgöst iir'illte en avgiven röst.

Vid val anses deu vald som har fàtt flest röster. Vid
lika r'östetal avgörs valet gonotn lottning om inte annat
beslutas av stäurmau innan valet ftirrättas.

Stämnr o or<lfü rande ellel föreningsstämma kan besluta
att slnteu omrösûring ska gonomftlras, Vid persouval
ska clock sluten oul'östning alltid genornftiras på
begåiran av t'östberättigad.

För vissa beslut lsåivs särskild majoritet enligt
bestänrmelser i bostadsrättslagen.

20 $ Jäv
En rnedlem får inte sjàilv eller genom ombud rösta i
fråga om:
1. talau nrot sig sjalv
2. bef ielse fråu skadestfurdsal:svar eller annan

forpl iktelse gcntemot föreningen
3. talan eller beftielse som avses i I eller 2 behäffande

allnan, om mecllenrmen i fråga har ett väsentligt
inh'esse som kan shÌda mot föreningens



21 $ Över- ochunderskott
Detöver- ellerunderskott som kan uppstå i fbreningens
verksamltet kan balanseras i ny räkning eller
disponeras i enlighet rned $ 55.

22 $Yalberedning
Vid ordinarie föreningsståimma fä¡ valberedning utses
fór tiden fram till och med nästa ordinarie förenÍngs-
ståinrma. Valboredningens uppgift är att lämna fÌirslag
till samtliga personval samt arvode.

23 $ Stämmans protokoll
Vid forenr'ngsstämma ska protokoll föras av den som
stämmans ordfìirande därtill utsett. I ftåga om
protokollets innchåll gäller:
1, att röstlålngden ska tas in i eller bilaggas protokollet
2. att stämmans beslut ska föras in iprotokollet
3. att om omröstning skctt skaresultatet av denna

anges i protokollet
P¡otokollet ska senast inom tre veckor hållas
tillgängtigt för rnedlemmarna. Protokollet ska förvaras
på betryggande sätt,

STYRELSE OCH REVISION

24 $ Styrelsens sanunansåittning
Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter
med högst tre suppleanter.

Styrelsen väljs av föreningsstämman för tíclen ûam till
och med nästa ordfurarie ftireningsstämma.

Till ledamot eller suppleantkan ftlrutom medlem även
vÍiljas person som tillhör ¡nedlemmens familjehushåll
och sorn är bosaft i föreningens hus. Ståimma kan dock
vttlja en (1) ledamot som inte uppfyller kraven i
föregående mening.

25 $ Konstituering
Styrelsen utser inom sig ordftrande och andra
ftnktionärer om in te förenin gsstämma b es lutat
amorlunda.

26 $ Styrelsens protokoll
Vid styrelsens samrnanh'äden ska protokoll föras som
justeras av ordfìjranden och den ytterligare ledamot
som slyrelson utser. Protokollen ska förvaras på
betryggande sätt och föras i nummerföljd. Styrelsens
protokoll är tillgängliga endast för ledamöter,
suppleanter och revisorer.

27 $ Beslutförhet och röstning
Styrelsen är beslutför när antalet nÊirvarande ledamöter
vicl sammanträdet överstiger hälften av samtliga
ledamöter, Som styrelsens beslut gðller den mening för
vilken mer tin hälften av cle närvarande röstat eller vid
lika röstetal den mening sorn ordflÖranden bitrlider. f'ör
giltigt beslut kävs enhàillighet nåir ldr beslutförhet
minsta antalet ledamöter är närvarande. Suppleanter

üänstgör i clen ordning som ordförande beståimmer om

inte annat bestämts av ftreningsstämma eller framgår
av arbetsordning (bcslutad av styrelsen).

28 $ Bestut i vissa frågor
Beslut som innebär våisentìig ftiråindring av füreningens
hus eller mark ska alltid fattas av fldreningsstämma,
Om en ny-, till- eller ornbyggnad irurebär att medlems
bostadsrtitt förändras ska samtycke från medlem
inh¡imtas. Om bostadsrättshavaren inte ger sitt
sarntycke till andringen, blir beslutet andå giltigt om
minst två tredjedelar ay de röstande har gått med på
beslutet och det dessutom har go<lkants avhyres-
näm¡den.

29 $ Firmateckning
Iröreningens firma tecknas - ftjrutom av st¡relsen - av
minst två ledamöter i förening.

30 $ Styrelsens åligganden
Bland annat åfigger det styrelsen:
. att svara för füreningens organisation och

forvaltning av dess angelåigenheter
. att avge redovisning för förvaltning av füreningens

angelligenheter genom att avlämna årsredovisning
som ska innehålla berättolso om verksamheten
uncler året (fðrvaltn ingsberättelse) samt redogöra
för föreningens intäkter och kostnader under året
(resultaträkning) och ftir dess ställning vid
räkenskapsårets utgång (balansräkning)

o att senast en månad före ordinarie foreningsstämma
till revisorern a av7ämna årsredovisnÍn gen

. att senast en vecka füre ordinarie füreningsstämma
hålla årsredovisningen och revisionsberättelsen
tillgänglig

¡ att fbra medlems- och lägenhetsförleckning;
ftireningen lnr rätt att behandla i förteckningama
ingående personuppgifter på sätt som avsss i
personuppgiftslagen

31 $ Utdrag tr lägenhetsfÌirteckning
Bostadsrättshavare har rätt att pâ begäran ftl utdrag ur
lägenhetsförteckningen avseende sin bostadsrätt.

32 $ Räkenskapsår
Föreníngens räkelskapsår är kalenderår.

33 $ Revisorenras samrnansättning
FöreningsstÍfrnma ska välja minst en och högst två
revisorer med högst två supplcanter. Revisorer och
revisorssuppleanter väljs för ticien från ordinarie
fldrcningsstifinma fram till och med nästa ordinarie
fdreningsstämma. Revisorer behöver inte yara
medlsmmar i fllreningen och behöver inte hellpr vara
auktoriseracle eller godkända.

34 $ Avgivancle av revisionsberättelse
Revisorerua ska avge ¡evisionsberättelse till styrelsen
senast tvä veckor' ftire ftireningsstämman.
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BOSTADSRATTSHAVARENS
RATTICNETER OCH SKYLDTGHETER

35 $ Bostadsrättshavarens ansvar
Bostadsr'ättshavaren ska på egen bekostrtad hålla det
inre av lägenheten i gott skick. Detta gä[ier även mat'k,
fönå<l, garage och anclra lägenhetskomplernent som
kan ingå i upplåtelsen.

Bostadsrättshavaren svaral sålunda ftir underhåll och
reparationet av bland annat:
r ytbeläggniug påL rumntens alla vltggar, golv och tak

jilmte underliggande ytbehandling sorn kritvs ftlr
att alblinga ytbeläggningen på ett fackmanna-
mässigt sätt

. icke bärande innerväggar
r glas och bågar i lligenhetens yttet- och innerftinster'

med tillhörande beslag, hancltag, låsanorcìning,
väcf ingsfilter och tätningslister salnt all målning
förutorn utvdndig rnåhtiug och kithring

¡ till ytterdör'r höraucle beslag, gångjilru, glas,

handtag, rirtgklocka, brevinkast och lås inklusive
nycklar; bostadsrättshavare svarar äverr för all
rnålning med unclantag for målning av ytterdörrens
utsida; motsvarade gttller fìlr balkong- eller
altandön'

¡ innerclönaroch säkerhetsgfindar
r lister, foder och stuckaturer
¡ elradiatorer; i fråga orn vattenffllcla radiatorer

svarar bostad srtittshavaren endast ftir m åln ing
r elektrisk golwänne, som bostatlsrEittshavaren

ftirsett lägenheten med
¡ eldstäder, dock inte tillhörande rökgångar
. vatnvattetrberedare
r ledningar ldr vatten och avlopp till cle clelar dessa är

åtkomliga inne i lägenheten och betjänar enclast

bostadsrättshavarens lägenhet
. nndercenfi'al (sälo'ingsskåp) och därifl'åu utgående

e l- och inforurationslecluingar (te letbn, kabeltv,
data med mera) i liigenheten, kanalÍsatiorter,
btytar'e, eluttag och fasta arntafurer

r ventiler och luftinsläpp, dock endast måhring
r branclvarnare

I badrum, cluschrun-r eller annat våtrum samt i WC
svarar bostadsrättshavaren clärutöver bland annat liven
frr:
r till våiBB eller golv hörande fuktisoleraucle skikt
r inrerlnittgochbelysrriugsarmahu'er
. vitvaror och sanitetsporslin
r golvbruun med tillhöt'ancle klliniring till <1en del det

åtr åtkornligt fi'ån lägenheten
o rensning av golvbrurur oclt vattenlås
¡ tvättnaskin inklusive ledningar och

anslutningskopplingar på vattenlednin g
. krarrar och avst?tngningsvenliler
r ventilationsfläkt
. elektr¡skhancldukstol*

I kök eller motsvarande utrymme svarar bostadsrätts-
hnvaren for all inredning och utrustnirtg såsom blancl
annat:
¡ vitvaror
r köksfläkt
r re¡lsning av vattenlås
o diskmaskÍn inklusive ledningar och

anslutningskopplingar pår vatteule dning
¡ lsanar och avstängningsventiler; I fråga om

gasledrúngar svatar bostadsrättshavaren endast för
mâlning.

36 $ Ytterligare iustallationer
Bostadsrättshavaren svarar ¿iven för alla ínstallationer i
lägenheten som installerats av b ostaclsrilttshaval-en eller
tidigare innehavare av bostadsr¿itten.

37 $ Brand- och vattenledningsskador
För reparationer på gruud av brancl- eller
vattenledningsskada svarar bostadsråittshavaren eudast i
begränsad omfattning i euligìret med bestämmelserna i
bostadsrättslagen.

38 $ Komplement
Orn Itigenheten ör utrustad med balkong, altan eller
uteplats svarar b ostadsrättshavaren enda st fdr
renhållning och snöskottning. Orn lägenheten tir
.utrustad med takterrass ska bostadsrättshavaren även se

till att avrinning ftir dagvatten inte ldnclras.

39 $ Felanmåilan
Bostadsrättshavaren ltr sþltlig att till fijreningen
arunäla fel och brister i sådan lägenhetsnhustning som
fÌireningen svaral for i enlighet med bostaclsråittslagen
och dessa stadgar.

40 $ Gemensam upprustning
Föreningsstänmakan i samband med getnensam

underhållsåtgär<l i huset besluta om reparation och byte
av inredning och utrustning avseende cle delar av
lägenheten som medlemmen svarat lör,

41 $ Vanvård
Om bostadsrtittshavaren försrunmar sitt ansvar für
lägenhetens skick i sådan utstrttckning att amans
säkerhet äventylas ellel att det frnns risk för omfattande
skador på amans egendonr har füreningen, efter
rättelseanmaning rätt att avhjlllpa bristen på
b ostadsttittshavarens bekostnad.

42 $ Tillbyggnacl
Anordningar såsom markiser, balkonginglasuiug,
b elysningsarmaft ner, solskyclcl, parabolautenll er etc. får
monteras på husets utsicla endast efter styrelsens
sla'ift liga godkännaucle. Bostaclsrättshavaren svatat ftil'



sköts€l ochunderhâll av sådana anordningar. Om det
behöys für husets underhâll cller ftir att fullgöra
myndighetsbeslut ?ir bostadsrättshavaren skyldig att,
efter uppmaning från styrelsen, demontera anordningar.

43 $ Ombyggnad
B ostadsrättshavaren fär fdreta fÖrändringar i
lägenheten, Följande åtgärder für dock inte frretas utan
styrelsens tillstand:
f. ingrepp i bärande konstruktion,
2. lindring av befintlig ledning för avlopp, värme, gas

eller vatten, eller
3. annan vlisentlig frirÍindring av lãgenheten
Styrolsen fllr endast vâgra tillstånd om åtgärden är till
påtaglig skada eller olägenhet för füreningen eller
amìan medlem. Bostadsrättshavaren svarar for att
erforderliga myndighetstillstånd erhålls. Förändringar
ska allt¡d utföras på ett fackmannam?lssigt sätt.

ANVÄNDNING ÂV BOSTADSNÄTTEN

44 $ Anvåinclning av bostadsrätten
Bostadsrättshavaren fìir inte använda lägenheten ftir
nâgot annat ändamâl åln det avsedda. Föreningen f?ir
dook endast åberopa avvikelser som är av avsevärd
belydelse ftir ñreningen eller någou annan medlem i
flireníngen.

45 $ Sundhet, ordning och gott skick
Bostadsråittshavaren ttr sþldig iaktta allt som fordras
fdr att bevara sundhet, ordning och gott skick inom
eller utom huset samt riitta sig efter föreningens
ordningsregler. Detta gäller ?iven för den som hör tiil
hushållet, g2isfar bostadsrältshavaren eller som utfür
arbefe för bostadsrËiltshavarens råikning.

Hör till lägenheten mark, förråd, garage eller ar¡rat
lägenhetskomplernent ska bostadsrättshavaren iaktta
sundhet, ordrring och gott skick ¿iven i fråga om sådant
utrymme.

Ohyra f?ir inte ftiras in i lägenheten.

46 $ Tillträdesrätt
Företädare ftir ftireningen har rätt att få komma i¡r i
lägenheten nàir det behövs ftir tillsyn eller för att utftira
arbete som foreningen svarar för eller har rätt att utföra.

Om bostaclsrättshavaren inte lämrrar föreningen
tillträde till lägenheten, när ftireningen har ¡titt till det,
kan styrelsen ansöka om särskíld handrltcknÌng hos
kronofogdernynd igheten,

47 $ Andrahandsuthyrning
En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra
hand tilt annan fbr självständigt brukancfc endast om
styrelsen ger sitt skriftlÍga samf¡rcke. Bostadsrätts-
havate ska skriftligen hos styrelsen ansöka om
samtycke till upplåtelsen. I ansökan ska sk{tlet till
upplåtelsen anges, vilkentid den skapågå snnrttill vem
lägenheten ska upplåtas. Tillstând ska lämnas on

bostadsrâttshavaren har beaktansvärda sktil ftir
upplåtelsen och ldreningen inte har någon befogad
anledning aft vAgra samtycke. Styrelsens beslut kan
överprövas av hyresnännden,

48 $ hureboende
B ostadsrättshavare fär intc inrymm a utonrstâende
personer i lägenheten, om det kan medfüra mcn fðr
fóreningen eller annan rnedlem.

FÖRVERKANDE

49 $ Förverkandegrunder
Nyttjanderätten till en lägenhet som in¡rehas med
bostadsrättkan ft)rverkas och füreningen således bli
berättigad att säga upp bostadsrättshavalen till
avflyttning i bland annat ftiljande fall:
1 . bostadsrältshavaren drci,jer med att betala årsavgift
2. lttgenheten utan samtycke upplåts i andra hand
3. bostadsrättshayarcn inrymmer utomstående

personer till men för förening eller annan medlem
4- lttgenheten används för annat ändamål än vad den

är avsedd fôr och awikelsen är av väsentlig
betydelse för föreningen eller någon medlem

5. bostadsrättshavaren eller den, som lägenheten
upplâtits till i anclra hand, genorn vårdslöshet är
vållande till att det finns ohyra i lägenheten eller
om bostadsrättshavaren, genom att inte utân
oskäligt dröjsmâl underrÈitta styrelsen om ûtt det
fltnns ohyra i lägenheten, bidrar till att ohy'an sprids
i huset

6. bostadsrättshavaren inte iakftar sundhet, ordning
och gott skick eller rättar sig efter de särskilda
ordningsregler som ftireningen meddelar

7. bostadsrättshavaren inte lämnar tilltrade till
lägenheteu och inte kan visa giltig ursakt für detta

L bostadsrättshavaren inte fullgör annan skyldighet
och clet måste anses vâra av synnerlig vikt ftjr
ñreningen att sþldigheten fullgörs

9, lägenheten helt eller till väsentlig del används for
näringsverksamhet eller därmed likartad
verksamhet, vilken till en inte oväsentlig del ingår i
brottsligt ftrfarande eller för tillftilliga sexuella
förbindelser mot ersättnin g

50 $ Hinder för förverkande
Nyttjanderätten är inte ftirverkad om det som ligger
bostadsrättshavaren till last ¿tr av liten belydelse. I
enlighet med bostadsråÍttslagen regler ska füreningen i
vissa fall uppmana bostadsräftshavaren att vidta râttelse
innan föreningen har rätt säga upp bostadsrättcn. Sker
rättelse kan bostadsrättshavaren inte skíljas från
bostadsrätten.

51 $ Ersättning vid uppsägning
Om föreningen säger upp bostadsrättshavaren till
avflyttning har füreningen r¿itt till skadestând.
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52 $ Tvångsftirsäljning
Har bostadsrättshavarcn blivit skild fiån lÈigenlreten till
ftiljd av uppsägning kan l¡ostadsrätten konrrna att
tvåugsftitsttljas enligt reglerna i bostaclsr'äftslagen.

0vzucr

53 $ Medclelanden
Meddelanden delges genom arrslag i füreningens hus
eller på herusìda eller genom e-post eller utdelning.

54 $ Framtida underhålI
Iuotn ftirening kan bildas frjljancle fonder.

. Foud fdr yttre underhåll

. Dispositionsfond

. Individuell underhällsfoncl

Stylelsen skall antiugen uppr¿itta unclerhållsplan fiir
genomftirandet av unclerhâllet av föreningens hus och
årligen budgetera sarnt genom beslut our årcavgiftemns
storlek säkel'-stiilla erforderliga meclel für attû'ygga
undelhållet av föreningens hns.
Alternativt skall avsltthing ftir füreningens
fastighetsunrlerltåll ske årligen, rned ett belopp
motsvarande nrinst 0,1 % av fastighetens
taxedngsvlircle
Om föreningen i sin resultah'åkning gör avsättning i
fot'm av avsklivning på föreningens byggnader, kan
avs2ittningeu till fonclen yttre unclerhåll för sarnma
räkenskapsår, milrskas i motsvarande mfln.
Det överskott sorn kan uppstô pâ füreuingens
verksamhet skall avsättas till clisposÍtionsfonclerr.
Styrelsen kan disponera dispositìonsfonclen.
B ostnclslättshaval'nas iudiv iduel la unclerhål lsfoncler kan
bildas genom en engångsavstittning vid
bostaclsrättsfÖreningens förväw för ornbildnirrg av
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Ovanstâende stadgar har antagits vid
föreningsstËimma den I november 2012.

hyresrlitt till bostaclsråitt. Styrelsen fattar beslut orn
inrättancle av, avskaffande av och vilka
engångsavsÍtthriugnr som skall ske till
bostadsrtittslnvarnas inclividuella underhållsfonde¡.

55 $ Vinsflrtdelning
Om ftireningsst¿inuran beslutar att uppkommen vinst
ska delas ut ska vinsten földelas nrellan medlelnmal'na
i ftirhållaude till lägeuheternas årsavgifrer för det
senaste räkenskapsåret.

56 $ Upplösning,likvi<lation mm.
Om förrcniugen upplöses ska behâllua tillgângar titlfalla
luedlemnama i förhåltande till lllgelheternas insatser.

57 $ Tolkning
För frågor som irúe regleras i clessa stadgat gäller
bostadsrtittslagon, lagetr om ekonomiska füreuingar och
annan lagstiftning. Föreningen kan ha utfärdat
ordningsregler ftir ftrrydligande av clessa stadgar.

58 $ Stadgeänclring
Föreningens stadgarkan ändras om samtliga
ftistberätligade är ense om det. Beslutet är även giltigt
om det fattats av två på varandra flJfande förenings-
stÌirnuror och minst hälften av de röstancle på första
st¿tmrnau gått mecl på beslntet, respektive minst två
trecljeclelar på den anclra stämman. Bostadsrättslagen
kan í vissa situati oner' ftj leslsiva högle maj oritetsklav.

59 $ Särskilt fdr forenillgar som inte åiger hus
Avhålls ftireningsstÈtmnra füre det att ftireningen
fürvÌirvat och tilltrtitt huset kan även nilrstående som
inte satrunanbor mecl me<llemrnen vara ombud.
Ornburlet fär vid sådan föreningsst?ímna ftireträcla ett
obegrärrsat antal rnedlemmar.


