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OM FÖRENINGEN 

• 1 § Namn, säte och ändamål 

Föreningens firma (namn) är Bostadsrättsföreningen 
EksPinnaren. Styrelsen har sitt sate .i SVedala. 

• Föreningens ändamål är at frättija medlemmarnas 
ekonomiska intressen genom att i förthihgens hus 
Upplåta bostäder för permanent boende skutt lokaler 
åt medlemmarna för nyttjande utan tidsbegränsning, 
Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostads-
rätts.hayare. 

2 § Medlemskap och överlåtelse 

tri tiV innehavare får utöva.  bostadsrätten och flytta 
in i lägenheten endast om han eller hon antagits till 
medlem i föreningen. Förvärveaen ska ansöka om 
medlemskap i föreningen på sått styrelsen 
bestämmer. Till medlemsansökan ska fogas styrkt 
kopia på övelatelsehandling som ska vara 
underskriven av köpare och säljare och innehälla 
uppgift om den lägenhet sar överlåtelsen avser 
samt pris. Motsvarande .gäller vid byte och gåva. 

Om överlåtelsehandlingen inte uppfyller formkraven 
är överlåtelsen ogiltig. 

Vid upplåtelse erhålls medlemskap samtidigt Med 
upplåtelsen. 

Styrelsen ska pröva frågan om medlemskap så snart 
som möjligt från det att ansökan om medlemskap 
korn in -till förenihgen. 

fn medlem söm upphör att vara bostadsränShavare 
ska anses ha utträtt ur föreningen, om inte styrelsen 
medger att han eller hon får stå kvar sorb Medlen. 

.3 § MediernsitapsprövnIng — juridisk person 

Juridisk person son-r föntrvat bostadsrätt till en . 
bostadslägenhet får vägras inträde i föreningen 
'även am förutsättningarna för medlemskap i 4 § är 
uppfyllda. Kommun och landsting får inte Vägras 
medlemskap. 

.En juridisk person som är medlem i föreningen får 
inte utan, samtycke air styrelsen genom överlåtelse 
förvärva ytterligare bostadsrätt till en 
bostadslägenhet. 

Överlåtelsen är ogiltig om medlemskap inte beviljas. 
Överlåtelsen är även ogiltig om föreskrivet:samtycke - 
',andra stycketinte har erhållits. 

4 § MedleittkapSprövhing -- fysisk Person 

Medlemskap kan beviljas fysic person som övertar 
bostadsrätt i töreningens hus. Den tom en 
bostadsrätt har övergått till får inte vägras 
itiedletSkaP i föreningen om föreningen skäligen 
bör godta förvänraren som bostadsrättshavare. 

Medlerinkap får inte vägraSS grund -av kön, 
könsöverskridande identitet eller uttyck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionshinder eller sexuell läggning. 

Överlåtelsen är ogiltig om medlemskap inte beviljas. 

5 § Bosättningskrav 

Som viltKor för medlemskap gäller att en förvärvare 
-av bostadsrätt till en lägenhet ska bosätta sig i 
lägenheten cm inte styrelsen medger annat. 

6 § Andelsägande 

Den som har förvärvat en andel "bostadsrätt får 
vägras medlenikap i föreninger, orniinte 
beStadsrätten eherlförVärvet 'Innehas av makar. 
registrerade partner eller Sådana sambor på Vilka 
sambolagen tillämpas. 

7 5 Insats, årsavgift och tipplåteheav.gift 

Insats, årsavgift och ii förekomniande fall upplåtelse-
avgift fastställs av styrelsen. Ändring av inS iatseri ska 
alltid beslutas av föreningsstämn ra. 

8 § Årsavgiftens beifficning 

Föreningens löpande verksamhet och avsättning till 
stadgeenliga fonder ska finansieras genom att 
bostadsrättshavama betalar årsavgift till föreningen. 

Arsaygifterna.fördelaspå bostadsrättslägephetema i 
förhållande till lägenheternas andelstal. 

i  

Beslut om ändring av grund för andeistalsberäkning 
ska fattas av föreningsstämma. Om beslutet medför 
rubbning av det inbördes förhållandet mellan 
andelstalen blir beslutet giltigt om minst tre fjärde-
delar av de röstande på stämman röstat för 
beslutet 

For lägenheter som efter upplåtelsen utrustats med 
balkong får årsavgiften vara förhöjd med högst 2 % 
av vid varje tillfälle gällande i prisbasbelopp. 
Motsvarande gäller för lägenhet med fransk balkong, 
attan på mark eller uteplats, dock med ett påslag på 
hogst 1. %. 

r1„, 
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Styrelsen kan besluta att i årsavgiften ingående 
ersättning för taxehundna kos-Mader Såsoin Värme, 
varmvatten ;  renhållning, konsumtionsvatten, el, TV, 
bredband och telefoni Ska erläggas eft@ 
förbrukning, area eller per lägenhet. 

9 § Överlåtelse- öd% pantsättningsavgift 

Samt avgift för andrahandsupplineke 

överlatelseavgift och pantsättningsavgift tår tas ut 
efter beslut av styrelsen öVettätelseavgiften får 
uppgå till högst 2,5 % och pantsättninr_zsavgiften till 
högst 1 % av gällande pristrasbelopp. 

överlätelseavgift betalas av förvärvaren och pant-
sättningsavgift betalas av pantsättaren. 

Avgift för andrahandsupplåtelse får tas ut efter 
beslut av styrasen. Avgiften får årligen uppgå till 
högst 10 % av gällande prisbasbelopp. Om en 
lägenhet upplåts under del av ett år, beräknas den 
högsta tillåtna avgiften efter det antal 
kalendermånader sam lägenheten är upplåten. 
upplåtelse under ciel air kalendermånad räkriaS som 
helmånad. Avgiften betalas av bostadsrättshavare 
som upplåter sin lägenhet i andra band. 

10 § 	övri9a avgifter 

•Föreningen får i :ivrigt inte ta ut särskilda avgifter: 
för åtgärder som föreningen ska vidta med 
anledning av bostadsrattslagen eller annan 
förf akt 

11S ~g ay avgifter 

Årsavgiften ska betalas på det sätt styrelsen 
beslutar: Betalning får dock alltid ske genöm 
postanvisning. plusgiro eller bankgeo. 

Om inte årsavgiften eller övriga förpliktelser betalas 
i rätt tid får fareningen .  ta ut dröjsmålsränta enligt 
ränteläget på det obetalda beloppet från 
förfallodagen till dess tull betalning sker samt 
päminnelseavgift enligt lagen orm ersättning för 
inkassoköSmader rnrri. 

,FÖRENINGSSTÄMMA .  

12 § 	Föreningsstämma 

Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen senast 
före juni rnårradsutgång. 

13 § 	PAcitioner 

Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid 
föreningsstämma ska anmäla detta senast den 1 
mars eller den senare tidpunkt före kallelsens 
Utfärdande som styrelsen kan komma -an besluta. 

14§ , 	Extra föreningsstämma 

txtra föreningsstämmaska hållas närstyrelsen 
^finne skäl till det sådan t föreningsstämma ska även 
hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen 	- 
begärs av revisor eller minst 1/10 av samtliga 
röstberättigade. 

15 § 	Dagordning 

På ordinarie föreningsstämma ska förekomma: 
1. Öppnande 
2. Val av stämmoordförande 
3. Godkännande av dagordningen 
4. Anmälan av stämmoordförandens val av 

protokollförare 
5. Val av två ( 2 ) justerare tillika rösträknare 
G. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 

	

_ 	_ 	. 
7. Fastställande avnöstlangd 
8. Föredragning av styrelsens 'årsredovisning 
9. Föredragning av revisorns berättelse 
10.Beslut om fastställande av resultat- och 

balansräkning 
1 Beslut om resultatdisposition 

12.13estutom ansvat 	sfr ihet för styrelsen 
13.Besiut om arvode/i åt styrelsen och revisorer för 

näst kommandeVerksamhetsår 
14.Val av styrelseledamöter och suppleanter 
15.Val av revisorer och revisorssupplea nt 
16.Val av valberedning 
17.Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt 

av ferreningsrne.dlern t arirftålt,äter Ide. 
18.Avsltitande 

På extra föreningsstämma ska utöver punkt 1-7 och 
18 förekomma de ärenden för vilken stämman blivit 
utlyst. 

16 § 	Kallelse 

Kallelse till föreningssainma ska innehålla uppgift 
om n vilka ärenden som ska behandlas på samman. 
Beslut får inte fattas i andra ärenden än de 'Som 
tagits upp i kalleken. 

Kallelse till en föreningsstämma ska utfärdas tidigast 
sax 6) veckor och senast två ( 2 ) veckar före 
föreningsstämman. 

Om det enligt lag eller dessa stadgar krävs för att 
ett förenIngsstämmobeslut ska bli giltigt att det 
fattas på två stämmor, får kallelse till den senare 
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Stämman inte utfärdas innan den första stämman 
har hållits och i kallelSen till den Senare Stårtirean 
ska anges vilket beslut den första stämman har 
fattat Orn eri fortsan föreningtstårrirhä Ska hållas 
fyra ( 4 ) vecicor eller senare räknat från och- med 
föreningSstämniatS första dag, ska det utfärda& en 
särskild kallelse till den fortsatta föreningsstämrnan 
;ned iakttagande av sämlitå titigegler som om den 
Vore en ny stämma. 

Kallelsen ska vara skriftlig och delas ut till varje 
medlem: medlemmar som innehar en bostadsrätt 
tisar manskan få en gemensam kallelse. Om 
medlem uppgivit annan adress ska kallelsen istället 
skickas till medlemmen. Kallelsen ska dessutom 
anslås på lämplig plats inom föreningens hus eller 
publiceras på hemsida. 

- 
Underlag för av styrelsen till stämman hänskjutna 
frågor sann av föreningsmedlem anmält ärende ska 
biläggas kallelsen. Vid stadg&timarine ska underlaget 
innehålla både gällande och föreslagna stadgar. 

firsredpvisning och revisionsberättelse ska hållas 
tillgän-  gage enligt 31 § p.4 

17 § 	Rösträtt 

\id föreningsstämma har varje medlem en (1) 
rost Om flera medlemmar innehar bostadsrätt 
gemensamt har de dock tillsammans endast en ( 1 1 
röst Medlarn som innehar fleM lägenheter har 
.också endast en ( 1 >föst. 

Endast den som fullgjort sina ekonomiska 
förpliktelser mot föreningen får utöva sin rösträtt. 

18 § 	Ombud och biträde 

Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. 
Ombudet ska visa upp en skriftlig daterad fullmakt 
Fullmakten ska uppvisas t onginal och gäller högst 
ett.( 1 ) år från utfårdahdet„ Ombud får företräda 
högst M(1) medlem. På föreningsstämma får 
medlem medföra högst ett 1 lUtträde. Biträdets 
uppgift år att vara medlemmen behjälplig._ 

Ombud och biträde får endast vara myndigt person 
som är: 
• annan medlem 
• .mediemmens makeimaka, registrerad partner 

eller sambo enligt sambolagen 
• föräldrar 
• syskon 
• barn 
• annan närstående som varaktigt sammanbor 

Med medlemmen k föreningens hus 
• god man  

Oin niedlern står under förvaltarskap företräds 
;medlemmen av förvaltaren. Underårig medlem 
företräd; av sin förmyndare 

Är niedern en juridisk person företräds denne av 
legal ställföreträdare. 

19 	Röstning 

Föreningsstämmans beslut utigurs av den mening 
som fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller 
vid lika röstetal den nienine sam stämmans . 	. 
ordförande biträder. Blankröst ar inte en avgiven 
öst. 

Vid val anses den vald som har fått flest roster. Vid 
lika röstetal avgörs valet genom lottning om inte 
annat beslutas av stämman innan valet förrättas. 

Stärnrrtoordförande ekler-föreningsstämma kan 
besluta att skiten omröstning ska genomföras. Vid 
personval ska dock sluten omröstning alltid 
genomföras :på begäran ä .iitiStberättigad: 

För vissa beslut krävs särskild majoritetenligt 
bestämmelser i bostadsrättslagen. 

20 § 	Jäv 

En medlem fä/ inte själv der genom ombud rösta i 
fråga-om -- 
1. talan mot sig själV 
2. befrielse från skadeståndsansvar eller annan 

förpliktelse gentemot föreningen 
3. talan eller befrielse 93r11 avses il eller 2 
-beträffande annan: om Medlemmen i fråga bar en 
väsentligt intresse som kan strida mot föreningens 
intresse 

Bestämmelserna i första stycket om medlem 
tillämpas också på ombud för medlem. 

21 § 	adtatdisposition 

Det över- eller underskott som kan uppstå i 
föreningens verksamhet bör balanseras i ny räkning. „ 

Om föreningsstämman beslutar att uppkommen 
vinst ska delas ut Ska vinsten fördelas mellan 
medlemmarna i förhållande till lägenheternas 
insatser. 

22 § 	Valberedning 

Vid ordinarie föreningsstämma får valberedning 
Uhks för tiden fram till oth med nästa ordinarie 
föreningsstämma. Valberedningens uppgift är att 
lämna förslag till samtliga personval sann förslag till 
arvode. 
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23 § 	Stämmans protokoll 

Vid forertings.0..ärnma Ska protokoll föras av den 
som stämmans ordförande utsett. I fråga ort 
protolcollets innehåll gäller 
1. att röstlängden ska tas in i eller biläg gäs proto-,  

2. att stammans bart ska föras in i Protokollet, 
3. att om omröstning skett ska reSultatet av denna 

anges i prötöknllet- 

Protokollet ska undertecknas av protokollförare och 
justeras av ordföranden och de justerare som 
utsetts av stämman. Protokollet ska senast inom tre 
( 3 ) veckor vara justerat och hållas tillgängligt för 
medlemmarna. Protokollet ska förvaras på 
betryggande sätt. 

STYRELSE OCH REVISION 

24 j 	Styrelsens sanonansätt' ning 

Styrelsen bcstår av Minst tre ( 3 ) och högst fem ( 5) 
ledamöter med högst.tre,( 3) suppleanter. 

Styrelsen väljs av föreningsstämman. 
Styrelseledamöter och suppleanter väljes för en 
period om högst två ( 2 år. Styrelseledamot och 
suppleant kan omväljas. Om en helt ny styrelse 
väljes på föreningsstämma, ska mandattiden för 
hälften, eller vid udda tal, närmast högre antal, vara 
ett år. 

Till ledamot etter suppleant kan förutom medlem 
även väljas person som tillhör rnecfiernrnens familje-
hushåll och som är bosatt i föreningens hus. 
Stämma kan dock välja en ( 1 ) ledamot som ime 
uppfyller kraven i föregående mening. 

25 § 	Konstituering 

Styrelsen utser inom sig ordförande och andra funk-
tionärer. 

26 	Styrelsens protokoll 

Vid styrelsens ~ann-klen ska föras protokoll 
som justeras av ordföranden och den ytterligare 
ledamot som styrelsen utser. Protokollen ska 
förvaras på betryggande sätt och föras i 
nummer-50d. Styrelsens protokoll är tillgängliga 
endast för ledamöter, suppleanter och revisorer .  

27 	Beshstförbet och röstning 

Styrelsen är beslutför när antalet närvarande 
ledamöter överstiger hälften av samtliaa ledamöter. 

Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken 
Mer än hälften av de närvarande röstat eller Vid lika 
'ii:Metat den mening som ordföranden . biträdet. För 
giftigt. beslut. krävs enhällighet när för beslisiforhet 
minsta antalet ledarnöterär närvarande. Al syften 
inte fälltalig Ska de sorti röstar för be4utet utgöra 
mer är en tredjedel ( 113 ) av hela antalet styrelse-
ledamöter. Suppleanter tjänstgör i den ridning som 
ordförande bestämmer om inte annat bestämts aN't 
föreningsstämma eller framgår av styrelsens 
arhetSördning, 

28 § 	Beslut vissa frågor 

Beslut som iniiebär väsentlig förändring av 
föreningens hus eller mark ska .alltid fattas av 
föreningsstämma. Om ett beslut avseende om- eller 
tillbyggnad innebär att medlems lägenhet förändras 
ska medlemmens samtycke inhämtas Om 
bostadsrättshavaren inte ger sitt samtycke till 
ändringen:. blir , beslutet ändå giltigt om minst två 
tf edjedelar av de röstande på stämman har röstat för 
beslutet och det dessutom. har .godkänts av hyrts-
nämnden. 

29 S 	Rrrnateauting 

Föreningens firma tecknas - förutom av sryielsen - 
ev minst två (2) ledamöter tillsammans. 

30 § 	Jäv 

Styrelseledamot i föreningen får inte handlägga 
frågor om avtal mellan' föreningen' och en juridisk 
person som denne ensam eller tiftsarnmariS med 
någon annan får företräda. 

31 4 	Styrelsens åligganden 

Bland annat åligger det styrelsen: 
1. att svara för föreningens organisation och för-

valtning av dess angelägenheter 
2. att avge rede:Litsning för - förvaltning av 

- föreningens angelägenheter genom att avlämna 
årsredovisning som ska innehålla' berättelse gm 
iterksamheten under året (Wörvallninastierättelse) 
samt redogöra för föreningens intäkter och 
kostnader under året (resultaträkning) ock för 
dess ställning vid räkenskapsårets utgång 
(balansräkning) 

3. attsenast sex ( 6) wckor före ordinarie 
förenings-stämma till revisorerna avlämna 
årsredovisningen 

4. att senast två ( 2 ) veckor före ordinarie 
föreningsstämma hålla årsredovisningen och 
revisionsberättelsen tillgänglig för medlemmarna 

5. att föra medlems- och lägenhetsförteckningar, 
föreningen har rätt attbehandla i 
förtecknirnyma ingående personuppgifter på 
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sätt som avses i personuppgiftslagen eller 
motsvarande lagstiftning. 

32 § 	Wiecnelin- och 
lägenfiettfänecknimg 

EoreningenSka föra förteckning över bostadsrätts-
föreningens medlemmar ( medlemsförteckning ) 
•sarrit förteckning över de lägenheter sorn är 
upplåtna med bostadsrätt lagenhetsförtecknIng 

"'Medlernsförteckningen ska innehade 
1. varje medlems namn och postadress, 
2. datum för Medlemmens inträde i föreningen, 

1111 	om detta datum är senare än "den 30 juni 2016 
3. den bostadsrän som mediernmen innehar. 

Lägenhetsförteckningen ska innehålla 
. 1. varje lägenhets betedcning, belägenhet, 

rumsantal och övriga utrymmen. 
2. datum för Bolagsverkets registrering 4y den 

ekonomiska plan soft ligger till grund för upp-
låtelserra, 

3. respektive bostadsrät5havares namn, 
4. insatsen för respektive bostadsrätt. 

Medlemsförteckningen ska hållas tillgänglighets 
föreningen för var och en sorh sill ta del av den. Om 
förteckningen förs med automatiserad behandling, 
ska föreningen ge var och en sorn begär det tillfälle 
att hos föreningen ta del av en aktuell utskrift eller 
annan aktuell framställning av förteckningen. 
Bestadsränshavare. harrätt att på begäran fa utdrag 
ur lägenhetsförteckningen avseende sin böstacfsratt. 

33 § 	Räkenskapsår 

Föreningens räkenskapsår är kalenderår. 

34 § 	Revisor 

Fikeningsstärmna ska välja minst en ( 1 ) och högst 
två ( 2 ) revisorer med irögst två suppleanter. Tid 
revisor kan även utses ett i 	egistrerat revisionsbolag 
°L11  i Sa fat] behöver, 	_ingen 541?Pleänt otSeS, 
Revisorer och revisorssuppleanter väljs för tiden från 
ordinarie föreningsstämmafram tid_ochsried nästa 
ordinarie föreningsstämma. Revisorer behöver inte 
vara medlemmar i forenhgen och behöver inte 
heller vara auktoriserade eller godkända. 

35 § 	Revisionsberättelse 

Revisorerna ska avge revisionsberättelse till styrelsen 
senast tre ( 3 ) veckor före föreningsstämman. 

BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH 
SKYLDIGHETER 

36 § 	Bostactseashavarens ansvar 

Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hälta 
det inre dy lägenheten i gott skick. Detta gäller även 
mark, förråd, garage och andra lägenhets= 
komplement som kan ingå i upplåtelsen. 

Bostadsrättshavaren svarar sålunda för underhåll 
och reparationer av bland annat 
• Ytheiaggning på ria-Titels alla väggar, golv och 

tak jämte underliggande ytbehandling, som 
kravS, för an anbringa ytbeläggningen  På en 
fackmässigt sätt 

• icke bärande innerväggar 
• till fönster hörande vådringsfdter och 

tätningslister samt all målning förutom utvändig 
målning och kittning avfönster 

• till ytterdörr hörande handtag och lås inklusive 
nycklar; all Målning Med undantag  för målning 
av ytterclörrens utsida; motsvarande gäller för 	. 
balkong- eller altandörr 	I' 

• innerdörrar och säkerhetsgrindar 
• liger, foder och studcaturer 
• elradiatorer; i fråga om  vattenlYilda radiatorer 

svarar bostadsrättshavieen endast för målning 
• 9c4vvarrne. som  ~Svaren  försett  -- 

lägenheten med 
• eldstäder, dnr-k  inte tillhörande rökgångar 
• varmvattenberedare: föreningen svarar dock för 

värmepannomp i småhusen 
• ledningar för vatten  och avlopp till de delar 

dessa år åtkomliga inne i lägenheten och 
betjänar endast bestadsrånshavarens lägenhet 

• undercentral (säkrings:skåp) och därifrån 
utgående el- och informationsledningar (telefon, 
kabel-TV, data med mera) i lägenheten, 
kanalisationer, britares•eluttagocti fasta 
armaturer 

• ventiler och luftinsläpp, dock endast målning 	 fl 
• brandvarnare 

l badrum. duschrum eder annat ~PM samt i WC 
svarar tiostadstättihavaren därutöver bland annat 
även för. 
• fuktisolerande skikt 
• inredning och belysningsarmaturer 
• vitvaror och sanitetsporslin 
• klamring till golvbrunn 
• rensn ing av golvbrunn och vattenlås 
• tvättmaskin inklusive ledningar och anslutnings- 

kopplingar på vattenledning 
• kranar och aystängningsventiter 
• ventilationsfläkt 
• elektrisk handdukstork 

fl 
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I kink eller Motsvarande titryrnitie SVarar 
bostadsrättshavaren för -all inredning och utrustning 
såsorri bland annat 
• vitvaror 
• köksfläkt 
• rensning aysrattehlås 
• diskmaskin inklusive ledningar och anslutnings-

kopplingar på Vattenledning 
• kranar och avstängningsventilen i fråga om gas-

ledningar svarar bostaträttshavaren endast för 
målning. 

37 § 	Ytterligare installationer 

Bostadsranshavaren svarar även, för alla 
installationer i lägenheten som installerats av 
bostadsrättshavaren eller tidigare innehavare av 
bostadsrätten. 

313 § 	Brand- och vattenledningsskador .  

För reparationer på grund av brand- eller vatten-
ledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast i 
begränsad omfattning i enlighet med 
bestämmelserna i bostadsrättsiagen. 

313 § 	Komplement 
- 

Om lägenheten är utrustad med balkong, altan, 
timplats, takterrass eller trappa utomhus- i-direkt-
.ansluming till bostadsrättshavarens ytterdörr svarar. 
bostarisrättshavaren endast förrenhaning, 
snöskottning och halkbekarnpning samt ska se 9I 
att avledning för dagvatten inte hindras. 

40 § 	Stambyte i våtrum 

Vid stambyte i våtrum är föreningen skyldig att 
återställa våtrummec. Tätskikt ska anbringas till vid 
tidpunkten gällande branschregler och ytskikt ska 

.artbringas till den .standard sar fkkenintlen finner • 
lämplig, Om bostadsrättshavaren önskar höare 
standard står bostadsrättshavaren för 
mellanskillnaden. 

41 § 	Felanmälan 

Bostadsrättshavaren är skyldig att till föreningen 
„antylaja  fel och ofistey i sådan  lagenhetsutrustning 
sar föreningen svarar för i enlighet med 
bostadsrättgagen och dessa stadgat. 

Bostadsrättshavareri år även skyldig alt till 
föreningen utan dröjsmål anmäla förekomst av 
ohyra och skadedjur. 

42 § 	Gemensam upprustning 

föreningsstämma kan i samband med gemensam 
underhållsåtgärd i huset besluta om reparation och 

byte av inredning och utrustning avseende de delar 
av lägenheten som medlemmen svarar för: - 

	

- 43 § 	Vanvård 

Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för 
lägenhetens skick i sådan utsträckning att ahriant 
säkerhet äventyras eller att det finns risk för 
onifattande skador på annans egendom har 
föreningen, efter rartelseaninaning, rätt att avhjälpa' 
bristen på bestadsrattshavarens bekostnad. 

	

44 k 	övriga anordningar 

Anordningar som luftvärmegumpar, markiser, 
balkonginglasning, belysningsarmaturer, solskydd, 
parabolantenner och annat får sättas upp endast 
efter styrelsens skriftliga godkännande." 	- 
BoStadsrattshavaren svarar lör skötet och underhåll 
2V sådana anordningar. OM det behövs för husets  
underhåll efter för att fullgöra myndighetsbeslut är 
bostadsrättshavaren skyldig att efter ubprnaning 
från styrelsen, demontera sådana anordningar på .  
. egen 'bekostnad. 

	

45 § 	Förändring i lägenhet 

Bostacisrättshaeafen far företa förändringar i 
'lägenheten. Fölfande,åtgärder får dock inte företas 
utan styrelsens tillstånd: 
1, ingrepp i bärande konstruktion, 
2. ändring av befintlig ledning for avlopp, värme,. 
gas 

efter vatten, efter 
3. annan väsentlig förändring av lägenheten. 

Styrelsen får endast vägra tillstånd om åtgärden är 
till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen 
eller annan medlem. Bostadsrateshavaren svarar för 
att erfOrderliga rnyndighetstillständ erhålls. 
Förandatnoar ska alltid utföras på ett fackmässigt 
sätt. 

ANVÄNDNING AV BOSTADSRÄTTEN 

	

45 § 	Användning av bostadsrätten 

Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten 
för något annat ändar-hål än det avsedda. 
Föreningen får dock endast åberopa avvikelser som 
är av avsevärd betydelse för föreningen eller någon 
annan medlem i föreningen. 

	

47 § 	Sundhet., ordning och gott skick 

När bostadsrättshavaren använder lägenheten är 
han skyldig att tillse alt de som bor i omgivningen 
inte utsätts första-I-tingar som i sådan grad kan vara 
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skadliga för hälsan eller annars försämra deras 
bostadsmö att de Skäligen friie böt tålt 

BostadsrättshaVaren är skyldig iaktta aitt som 
fordras för att bevara sundhet, ordning och gott 
skick inom eller utom huset samt rätta sig efter 
föreningens ordningsregler. 

Hör till lägenheten mark. förråd., garage eller annat 
tågenhetskomplernent ska bostadsrättshavareh 
iaktta sundhet ordning och gott Skick även i fråga 
om sådant utrymme. 

Ohyra får inte föras in i lägenheten. 

BostadsränShavaren har motsvarande skyldighet 
även för vad som görs av den sam hör till hushållet. 
gästar bostadsrättshavaren, bostadsrättshaVaren 
upplåter bostäder% till eller som utför arbete för 
bostadirättshavarens räkring. 

48 g 	TdItrådesrätt 

Foretrad.are för föreningen har rätt att få komma in 
i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för alt 
utföra arbete som föreningen sava! för eller har 
rätt att utföra. 	" 

Om bostads4ttsl,avaren inte lämnar föreningen 
tillträde till Lägenheten, när föreningen har rätt till 
det kan styrelsen ansöka om särskild har,dräckning 
hos kronofogde:Myndigheten. 

49 § 	Andrahandstrthyming 

En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i 
andra hand till a-rnan för självständigt brukande 
endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. 
.Bestadsrättshavare ska slcrifdigen hos styrelsen 
ansöka om samtycke tid upplåtelsen. I ansökan ska 
skälet till upplåtelsen anges, vilken tid den ska pågå. 
till - vem lägenheten ska upplåtas samt en 

• redogörelse för tidigare andrzhandsupplåtelse. 
Tillstånd ska lämnas om bostadsrättshavaren har 
skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon 
befogad anledning att vägra samtycke. Tillstånd 
lämnas för ett (1 lår i taget, därefter måste ny 
ansökan göras_ Det är inte tillåtet att regelbundet 
upplåta lägenheten veckovis eller per dag. 
Styrelsens besltit kan 'oveten:net av hyresnärnnden. 

SO § 	tnnetkoende - 

Bostadsrättshavare får inrymma utomstående 
personer i Lägenheten, om det inte Medför men för 
föreningen eller annan medlem. 

FÖRVERKANDE 

	

§ 	förnårkäintegrunder 

Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med 
bastadSratt är förverkad och föreningen kan säga 
upp bostadsrättshavaren till avflyttning, enligt 
bostadsrättslagens regler, i följande fall: 
• bostadsrättshavaren dröjer• tt-ied att betala insats 

upplåtelseavgift, årsavgift eller .avgift for andra, 
handsupplårtelse. 

• lägenheten utan tillstånd upplåts i andra hand 
• bostadsrättshavaren inrymmer utomstående 

personer till men för föreningen eller annan 
medlem 

• lägenheten används for annat ändamål .  än vad 
den är avsedd för och avvikehen är av väsentlig 
betydelse 

• bostadsrättshavaren eller den, som lägenheten 
IIPPlåtlts till i andra band: genom vårdslöshet år 
vållande till an det finns ohyra 1 lägenheten eller 
am bostadsrättshayaren, genom att inte utan 
oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om att det 
finns ohyra i lägenheten; bidrar till att otiyan 
sprick i h% %set 

• bastacisranshavaren inte iakttar sundhet. ordning 
och gott skick eller rättar sig efter de särskilda 
ordningsregler som föreningen meddelar 

• bastadsrättshearaien inte lämnar tillträde till 
lägenheten och inte kan visa giltig ursäkt för detta.. 

• bostadsratishaMaren inte fullgör annan skyldighet 
och det måste anses vara av synnerlig vikt för 
föreningen att skyldigheten fullgörs 

• lägenheten helt eller till väsentlig del används för 
näringsverksamhet eller därmed likartad verksam-
het vilken till en inte oväsentlig del ingår i 
brottsligt förfarande efter för tillfälliga sexuella 
förbindelser mot ersättning 

Om föreningen säger upp bavarisranshararen titt 
avflyttning, har föreningen rätt till ersättning för 
skada. 

i bostacisranslagen finns regler om hinder för 
förverkande. 

	

52 § 	Tvångsrorsärjning 

Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheten 
till följd av gapsägning kan bostadsrätten komma 
att tvångsförsäljas av kronofogden enligt reglerna i 
bustadsrättslagen. 

ici.an 8 0 9 



:‘r ::lit141.t 

■=2.5tY.I ■Y.:.V1L& 	ir 53 	il;44,17:-1 Ek,n911. 0-+: 2  Efrinur 

ÖVRIGT 

53 § ' 	Meddelanden 

Meddelanden anslås i fiYeningens MG eller genom 
utdelning. 

541 	Franttidatindertial 

Inom föreningen ska bildas fond för planerat 
underhåll. 

Avsättning till föreningens fond för yttre underhåll 
sker årligen med belopp sam för första året anges i 
ekonomisk plan och därefter i enlighet med 
föreningens underhållsplan. 

Orri föreningen inte har en underhållsplan ska det 
årligen avsättas ett belopp motsvarande minst 
0,3 'k av .fastighetens taxeringsvärde. 

Föreningen kan besluta om avsättning till fond för 
inre underhåll. Denna fond bildas genom årliga 
:inbetalningar med belopp som föreningsstarrirnan 
beslutar, dock högst 5 % på utgående årsavgift 
Inbetalt belepdfikes per lägenhet 
Tillgodohavandet får ansstindas endast för underhåll 
av respektive lägenhet 

5.5 § 	Uncieftläisplan 

Styrelsen bör upprättaunderhållsplan för genom-
förande av underhållet av föreningens hus och 
årligen budgetera samt genom beslut om 

årsavgiftenS storlek Sälcerstälta erforderliga medel 
för attlrygga Underhållet av föreningens hus. 
Styrelsen bör årligen följa och uppdatera 
underhållsplanen för genomförande av underhållet 
av föreningens fastighetfer Med tillhörande byggna-
der. 

56 § 	Upplösning oth iikvidatinn 

Om föreningen upplöses eller likvideras ska behållna 
tillgångar tillfalla medlemmarna 1 förhållande till 
lägenheternas insatser. 

57 § 	IiHämPJ.. regler 

Utöver dessa stagar gäller även bostatisrättslagen, 
lagen ornekonomiska föreningar och övrig 
tillaiaptig lagstiftning. Föreningen. kan ha utfärdat 
ordningsregler för förtydligande av innehållet i 
dessa stadgar. 

58 	Stadgeändring 

Föreningens stadgar kan ändras genom beslut på 
fiäreningsstamma. Beslutet år giltigt om samtliga 
röstberättigade åt ense oin det Beslutet är även 
giltigt om det fattas av två ( 2 ) på varandra följande 
föreningsstämmor. Den första stämmans beslut 
utgörs av den mening som har fått mer än hälften 
av de avgivna rösterna eller, Vid lika röstetal, den 
mening som stärnmoordföranden biträder. På den 
andra stämman krävs att inlåst två tredjedelar av de 
röstande har röstat för beslutet: RoStargrättstagen 
kan för vissa beslut föreskriva högre majorifetskrav_ 

Ovanstående stadgar har antagits vid två på varandra följande stämmor 

den  20Ig 02 2.0 

och 

den  2o d- oC  
Svedala den  20  3  0 5 2S 
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