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§ l
l'öroningcm

Pelikanen 4

lim 1• är ho't"clsriiusfö,eningcn

Styrelsen har sitt s:l:te i Jiinköping.

mc1Ucmskap respektive ridpunktcn för 1mdcuättclsc:

' HU

p;111tsä[.lning.

Föreningen hor 1ill iindom;\[ •tt främj• mcdlcmrnornri;
ekonomiska intressen genom att i frircninr,cm hus up plilt-:i

Ö 11crli1artn. av

l:igcnhctcr it mcdlemmamo till nyttjande ut2n begränsning tiU

fåivficv:trcn för alt övcrJ;\idsc:lvgili:c:n hetulls

tiden. Medlems r:ilt i föreningen p:l. gcun<l ov ddan

hostadsrlilcen sv3rat 1illsa1111.t.in.,

uppl:itcl~c

kollas hostadsrätt. Me<llcm so m innehar bost~dsriitt bll:is

l'>nrsatmingsavgiften hc1al:i:: av p•ntsiitt;ue11

bostadsrättshavarc.
Avgifterna sbll lictal,. pil det siitt ; tyrclscn l>L-stiimrncr.
Mccllcmskllp

§ 2

Övcrg.lng av bostadsr:lu

Mctllcmskop i föreningen kon beviljas den som crh;\llcr

§ 5

hostlldsrätt genom uppl:l.tdsc nv föreningen eller som övertar

noomdsriinshavaren flr fult övcrl:lta sin bostndsr:ilt.

hnstad.rätt i föreningens hus. Juridisk porson som förviilvat
hnsi..dsrätt till hnsi..dslägcnhct får vägms medlemskap.

Dostadsrättshavarcn som övcrliltit sin bosmdsralt till wnan

Pr:lgon om att nnL~ en medlem avgörn av styrdsen.

anmälan om övcrlii.1clsen m ecl unciv•ncle av fivcrlltdscdag

medlem skall till bost•clsrättsflircnlngcn inlämna skriftlig
Styrelsen iir skyldig att snnr:m, norm:tlt inom en

m~ad

fr:ln

samt till vem <ivcrlitclscn skett.

det alt skriftlig ansökan om medlcinsknp Inkommit till
föreningen, avgöra fclgm om medlemskap.

Förvärvare av

bosi.tlsr.itt skall skriftligen ansöka om

medlemskap l l>osti1<lsr5ttsföre11ingc n. I ~nsöbn •kall unr,cs
Insats och avgifter

p ersonnummer och uuvomnde adress.

§ 4
Insots, 4rsavgift och

Styrkt kopia av

förekommande fall upplitclscavgift

faststölls av styrelsen.

förviirvshan<llingen skol! olhid bifog35

anmälan/ansökJUl.

i\ndring av insats och anddstal skall dock nlltid bcslut'l.s o.v

föccningssliimman. Ar.avgift slmll med 1/12 del beL'llas

ÖvcrUtclseavtalct

sen•st sisto vardagen före v:uje bleoderm:lnads börjon nm

§ 6
Ett avtal o.m övcrHhclsc av bostadsriilt genom köp skall

inte styrelsen b eslutat nnrutt.

upprättas skciftligcn nch skrivas under av säljare och köpare. 1
övcrl~telscn

Pöreningcns löp:i.nde kostnader ocl1 utgifter ..mt avsiiltning

avtalet sbU anges den lägenhet som

till

att

köpeskilli ngen och tilltrödesdatum. Mot•varande sk:tll gälla

forenln&oen.

vid byte eller giva. En överla1clsc som imc uppfyllet d essa

eventuell>

fonder

Lostadsriiushavama
Ånavgiftema

skall

bctll!or

tOrdelos

p:!.

fin•nslcras

till

årsavgift

genom

bostadst~USl2gcnhetema

fötesktlftcr iir ogiltig.

fö rh:!llande till ligcnhcternas andelstal. 1 mavgiften in1l4ende

ber.ikm.s

avset '3mt

§ 7

ru1de!scal,

Nör bost>dsritt över!Atlts till ny !nnehav:ue, flr denne utöva

fö rhrukning eller ytcnl1ct. Stytclscn lun ocksA beslu t:i att

bostadsritten och tilltriiclll läcenhetcu endtlSt om h:lll l1:ir

crsiittning för investeringar som är till lika nytt:>. för samtliga

antagits till medlem i föreningen. En övcrliltclsc är ogiltig om

medlem mar, lam ras ut med lika stort belopp fö r alla

den person, som en bostadsciitt överlåtits til~ inte onr:LS till

liostadsrättshavare oavsett andelst:il.

medlem i föreningen.

konsumtionsavgifter

kan

efter

Om Inte årsavgiften b e talas i ritt tid enligt föma stycket utgir

EL~ dödsbo efter en avliden bostodsriittsliav~re f:ir utöv~

dröjsmAlsrint:i enligt nintdagen pi den obetalda avgiften Cdn

hostadsriittcn tmts att dödsboet inte lir medlem i föreningen.

förfallod•gcn till dess full bctll!ning sker.

Efter tre :l.r lnn död,fallet Ur föreningen dock anmana

dödsboet •tt inom sex mll.nodct fran anmaningen visa att
Uppliirdscovgifl, övcrHtdseavgif< och

pants~ttnincsavgifr

få r

I»'" efter heslut av >tyrdscn. Överliltdsc:-~vgift Br up pgi till

hostndsriincn ing3tt i bodelningen eller •rvskiftc m ed
rullcJning av host:i:<lsdtt,havarcos dUd eller

Ditt

n!gon, som:

inre får vägras inrride i förcningc:.n, förvärvat hostadsrlttt:n
och sö kt mcdlemsbp. Om d en lid som angivits i anman ingen

Kopians överensstämmelse
m~d ~ri$!n~t intygas:
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§ R

c1ch dt:rns s1:11nlcdningar svarar Host:id ... ra11 sl1avan.:n

Den snm co hus1adsr:iu har iivcrgiltl rill får 1r1Lc v;ig1·a s

d11t•h (·11da'\I fi1r m;ilni11g:; n:ir th:I

mc.dli:mskap i fi)n.:ningcn wn föreningen sk:iligcn hi)r godw

svarar

lflrv:irvarcn snm lx>Stadsrfl1tshav.1rc. ( )m det kan runas a11

"-.'(_l11in~an1a,

(ilrviirvart:n fiir egen dd inte permanenl skall bosä1 la sig
hostaclsriius1ägenhctcn

föreningen

har

r;in

j

V:iJ~ra

att

inte

Elds1ä<lc:r,

dock

målnin~

rfik~:ingar 1

avl11pps"'la1111lMr

fi )1

de

vcrtikal:t

av c.kss:t.

inner- rn.:h yut:rdfirrar ~aml glm.

och h:\gar i inner- och ylterfo nstcr; bo sla<lsrii1rshavan:o
svar.tr dnc~

medlemskap.

Wi l f~r

hos1adsr ätt sli:1varc11

inte för målning av yucrsidorna

~t v

yttcrfi>ns tcr s:unl l~l~t:nh et s< Ji>rrarnas }'Lk:rsid11r.
F.n juridisk person samt fysisk omyndig pcrS<•fl som förv iin al
hns1:idsriitl till c11 h11>tadsli1gcnhe1 f:\r vägrns mcdkmskap i

Bostadsr5nshav:lrcn svarar fi ;r rcp:tra tilln i anledning

fi)rcn ingcn.

brand eller stamv:1ucnlcdningskac.b i J:igcnhc1cn c·rulast orn

.1\

skad an har uppkummi1 gcnon1 hos1:1dsr~llsliavarcn s cgcl

Clm

Ciirviirvarc11

i strid

med

§7

I:a

stycket

utöv:u·

vållande eller genom vilrdslöshc1 eller försummelse av någon

l>ost:idsriiuco och Oytlar in i lägc:nhcrcn innan han har

som tillhör hans hush:UI eller gästar honom eller annon som

antagiLS till medlem h:.r föreningen rätt :lit vägro medlem skap .

han har inrymt i liigcnheten eller som utfiir arbeten diir fiic
hans r;ikning.

I !ar bost:1dsr'.itt övergåtr åll maka eller sambo pi vilk:t lagen
fa r

I fr:\ga o m bmndskada som hr)sladsriittshavarcn inte sj;iJv

medlemskap v:igras om fi>rvärvarcn inte kommer att vara

vållat giillc:r vad som nu sagrs endast om hostadsrä11s hava ren

<•ll1

sambors

gemcns:unnu

hem

skall

tillämpas

permanent l>0satt i lägenheten efter förvärvet.

brustit i den omsorg och tillsyn som han lx•rt iaktta,
exempelvis kontrollern om anlitad VVS-cnircprcni">r har

Den som har fi;rvärvat andel i hnst:tdsräu f:\r vägrns

crfnr<lcrliga Lillstånd fiir sk "heta arbeten".

medlemskap i fö reningen om inte bostadsrätt efter förvärvet
innehas av m akar eller

s~dana

sambo r på vilka lagen om

Om ohyra förekommer i liigenhetcn skall 111otsvarnndc
ansvarsfi.i rdclning gälla som vid hrand eller vattcnsbda.

s:unhors gt:men samma hem skall tillämpas.

§ 9

Ar bostadsräusfägcnhcten försedd 1111.!d l>alkcu \g
Om

en

testamente,

hostadsrätt

iiverg-ltt

bolagsskifte,

eller

genom
liknande

1

terrass,

bodelning,

arv,

uteplats eller med egen ingång, skall bostad sriim havarcn

förvä rv

och

svara för renhåll ning och snfokottning, 1·xlro vikti!,>1 är att st·

förvärvaren inte antagits som mc<llc!m, får föreningen arunana

cill :ttt ini c snö och is kan falla ner p:i gående under dessa

förvärvaren au inom sex månader frå n anmaningen visa au

vintatid.

n:lgon, S(Jm inte får vägras inträde i föreningen, förvärva1
bostadsrätt och sökt ml!dlemskap. Iakttas int<: J cn tid som

Bostaclsräushavarcn svarar fiir åtgärder

angetts i anmoningcn, f!.r bostad srätt säljas p:i offentlig

liigcnhetcn som vidtagi1s av tidigare bost:iclsriittshavarc sfisrn11

auktion filr förviirvarcns räkning.

rcparn1i1mer, ombyggna<lcr, underhåll, inst:tllarinn<.:r m[n.

HosuuJs rätts hav~ucn s

dittighctc r och skyl<lighctcr

Vurjc lmo;ta<lsr:insliavarc är skyJdig att

J

och lillhi>r:mdc

tcc~n:L

hemfors:iknng

lllt!<l Uc1s lads riills 1 i ll~ig,u,.

§ 10
Bost:ulsräushav:1n;n skall pil ege n bekostnad h ill:t Eigcnhc.:h!ll

11ch n1cd 1illhlirandc i)vriga lllrymrncn i

clt

gou skick. Vad

llr.1 llonu/,. <.'1tinrlt IH
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lwsl111 p :1 ff1rc 11111~s!.1i11111H.t.

E 11 l111'Wlclsr;ill':l1J\' a1T 1:11 u pplau .i11 h 1!1 11L1·;

§ 11

1 :1 , ,d,1

111111!

" 11d.&st o m "'' ) n.;Lt·11 g e r ~.11 1 -;·rnti \T kc . d d i,. J.-'. itll1 1 a ··,
l~1 >Sl :uhrält,ha\,tn·n l:tr H l h
111:111 :\It

1nliiirnta 111ls1;'i11d

galll,;r 1111c h)'l ~

g t 1r.t

f"nt1 1 !rl!1' H lll~1.::11-;

a\' y1skih

111lftarnlah:-1ll.1 :1 \· ~~nld \1h1nk..:u

1•:11 hlrii ncl n ng
11l~gcn lw 1

f:i.r

:ddn~·.

frir iinclr111µ..u I la~cnl 1c1..-11
...,lyTt'I" .:

l ll rc·h11~1·1, d1u" 1n:1xrn1:1l1 fi 11 c:ll ~u 1 1.1gL·I

tlc · tl.i

1 l:1w:nhi,.:kn. S1r rd:-...:11 sk.dl
(i~1

111ridio:.k pt: r,,.oo

th·tt.1 .ind:un:d.

111nd,a1,1

l,cslåc.: nd1·

hdh u t

11 w 11

1•1/1·1

~

lil~cn he1 1..·n ,

11~gcm

får

inte·

11:1~1H1

utfi)ra

furm

;tV

gc1nt.!nsamm~1

l ~vcn1udh1

ytc 1rna

ulan

sådana :\tgänlcr s11 m

lms1.ads rättshavarc11

fi)r

J~11dkän1

sty1·elscn

Ej

rra1111 id en .

an nar

:;IH;I

tl1 ·l.1r ;I V , n

vid ' \.'; (l 111d l

tnr1 ·+1tn}~t·1t ,

om det l.;.;rn 111..:dfiir.1 11H:11 fiir

1!1.:r

annan llh.:dlt:m 1 rnrc111n~..:o.

:rndamål

del

an

ht.~1..· 11hc.: l c11

rilr ll.\gt1I

s1.1d 1~V'.ll

.ty·,r:dd.!

t11d1

l >t lsta ds~nd amäl .

:-o"-V~1rnr

heller

alh

Uc1s tads dius h:1van:n tar Jlll c :111viind :1

gi 1dkä1111an<lc.

styrelsens

I

§ ((,

anläggnings- eller liyMnad s:it14iird på fas1ighctcn u ts ida eller i
tle

:111S \'ill

I l lf1 ·· rn 111,: ~ 1111

m1 c. B<1, 1ad -;1.11 1·>l1·l'.- ll•:1t k :11...u 1

B'1s1adsr~11Lsl1:1 v ar~n far inte 11uym111·1 11t1 1111..,1:w111k pl..r... ~ 1 1\• r 1

p~1 d l fi1drn1anw11nii\s1g1 s :111.

B~ 1S lads r~i t1 sha V<lfCll

I Siii

:u;c<:plcr:1~

15

r<i1 I i} rt:n mgen dlcr a11n:1n rr11:Jkm. ;\Ila ;irht:ll'.O

'ikall u1fiira'

11111

lagi:nhc1c:11 h rr~; ut de::lvi'i 1'111 \l:in~ I ..,J~: dl l:i11111:1" 11:11 g 11d.1 -.1.:\1

EH

hostad srättshavnrcn göra, in14rcpp i !>ämne.le konstruktiun,

H ävn ing av u pplåtelsea vta l

änd ri111\ av hdintliga le dningar for avlopp, vilrmc, gas, dlt:r

§ 17

vallen, elli.:r ;mnan vä~cndig ändring av l:igcnh c::tcn urnn

( >m bost.:lll sräus hav:-arcn inte i rätt rid bc1ab r i1l'~a1-. eller

'iLyrdsc11s mcJp,i vandc .

upplål<.:lscavgif1

skall

sc1ir1

betala:-;

liigcnl1dcn

1n11:u1

fa1

1illträdas <>ch sker ime heller räudsc inom en må1ud fri111

svarar

ll<>st:ulsrättshavart::11

fi.) r

au

anmaningen fAr frireningen häv:i uppli11elscavt:dct. Dclla

errcmlc rliw1

gäller inlc om lägenhelen tillträtts med styrelsens medgivande.

111yndighc1sbeslu 1 e rhålls o ch överlämnas till styrelsen.

Om a vtalcl hiivs äger

§ 12
Uostad srättslmvarcn

äl'

skyldi~

alt

n är

han

fö reni ngen du

till skadi.;.1it:\11d.

Skadeståndet skall h~llo r<ircni n14e11 skadcsli is t och även

använde r

lägenheten och andra delar av fastigheten iaktta allt som

innehålla en ideell dd.

fodras rör au bevara sunclhet, ordning ucl1 skick inom
fasti14he1en. I Ian skall rii1ra sig efter de särskild a regler som

Utdrag ur Higc nh c ts fö rtcckningcn

fören ingen meddelar i ijvcrcnsstämmclse mc<l o nens sed.

§ 18

Uostad sräus havaren skall hä lla noru,;rann 1illsyn över alt detta

Styrc:lscn skall fi>rn fi)rlt:ckning över l>t>!\la<lsrä11sf(lrc1ungcns

ocksA iakttas av d en som hör till hans hush:lll eller giisrnr

medlemmar, (mcdlcmsförtcckning), somt r<irtcckning iivc r d e

honom eller uv n:lgon annan som han inrymt i liigcn hctcn

liigc nhctcr

e ller som d är utför arbe te för hans räknmg.

(liigc nhcts rcirtcck nin!\).

Fö remål snm i:nligt vad hostnd sriittshavarcn vet iir eller m ed

liigcnhcisförteckningen i fråga o m d en lägenhe t som han

skäl kan m isstiinkas va ra hch :iftat med uhyra får inte fi) ras in i

innehar m ed bostadsrätt. l11d rngct sk:tll ange;

som

iir

upplå111:1

med

lins1:1dsrät1,

Bostadsrältshavaren h ar riill att på egen licgiiran få u1 d ra14 ur

t.

Higcnhclcn.

2.

§ 13
Förelriid:uc för bosrnclsr ätts före n ingcn har riiu att få komma

dagen för utf:irdand ct
Uigcnhctcns be1cckning, h däge nhct, rums:uual och
övriga u trymmen

3.

dagen för Bn lagsvcrkets n:gistrcrin14 av den eko nomiska

meddelande skall i fiirväg liiMas i lii14enhe1cns hrcvinkast.

4.

BosLa<lsdittsh:1v:trcns n:un n

5.

I nsa1scn fiir bostads riillcn

llnstad srättsh:warcn iir skyldig att tåla s:\clana inskränkningar i

6.

Vad som fi nns antcckn:u i fr:'iga om

in i lägcnhc1cn när företrädaren så ö nskar för au utföra tillsyn

planen som ligger till g r und för uppl:lldscn .

eller utföra arbete snm föreningen svarar fii r. Skriftligt·

nyuja11<..ler;iu c n som för:.rnlcds av nöJvändiga åtgärder i
fasti~l 1Clcn 1

exempelvis

rcp:1ratic>11cr 1nm.

l1trc>landc

av

<lhyra,

und crhåll 1

llOStad sdtti=n

pn nt'iät1nin~c11

a\

',11' , ,

L··
,,ci.

~ uli ,1 dlicl:.~

t lc l 11:gr·i11:o;111ng:.... 1111 f; 1li1·1 fhd.u;

l1,111 11 ll1r:Uh ,11 1n• d

f( ',rv1~ 1l, ad

~.aga

,,, h l1 1rc ni1 t).!.clc s;1k:1 k s l11-r.1111gad ;11l

·w l.1~1 c111. l1tJSl.l1L r;i il .. I

1q1r•

11111111

i,,,,1 ·1d 'i rii11 -.l1a\·:11u1 1111 ;1\· 0 )unir1g,

d1 1·r 111l~il_l!,t.:I.-...:

I

f1Åg.1 11111 tit

la1 uppsagning pil g rund a v l11rld.ll:1nt li.;

dröjer m t:cl au belab 1ns;u:;

11

'

1111,,.,,·l ,1

kt:1 2

mil·

lidi,·r skl'

(1111

l11.:,1.ul .. b;.;.:11J

1- ,

:lv~t·:. 1

I 'J

s1.111 1

l1c1:.1 ad ·:r:i11 "ih:n·:1rl'll

1i lls;i~cbc utnn clriijsmäl ansfö.<'r 11111 11ll<1ånd

dlcr 11ppl:hcl ~1:av~tif1 w1l\1cr 1vr1 "'1.:d;:11r fr:in d.:i au

( 10-r

11 1.111 dn.11:a1d l I l:.:ll:: 1111wli:1r ·111 1·111d·;,· .L:ill ..,1 ..

1-1 daga1·

f11r~l a )l}'l
'1111 l>o,t:u.f sr:iushav~iren

,,. 11"1 i ht· r hh

1

1

1~h ...

1111 up1•l.ltd"

nd1 t":lr a 11sijfrnn hcv1l1ad

f1')rcnmgcn l'fll.!r ft1rfallodagcn clOman.u liunom all
(1 tll1~h r.l

:-.in

ht:1:il ni1l~so;kyldi~1.hc1

l 1os111cl:-.r~\ t1 .-..l1av;1rc11

1.: lkr 0111

1\r ll);llj:1r1d1·r:i11 cn rr. p.•1:rk:1d p ;1

dri"1ji:r mt:d at 1 l1etala årswvp,1fi,

n~fr

gnmd

eld 14:ill<:r h11st:u.lsl:igenht:l mf.!r än en vcd:a d'ic-r

fiircningcn ~1c1r1 l1 ruk a "' sin r~11 1

i"i> rE1 l1 11d:lJ~.

l)11~u1d s r:iushavarcn

1

niir eld

lf.~ llcr

l11kal. me r :in lv:l

van.l ng~1 r

lriLn fr)rl ;.1ll r1<b~e11,

den grunden. DcB;Hn111:1 g~lkr om

hos Ladsdi.ushotvan:11
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~rforcll'.rligt

utan

l11ildll:llld1
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i11CJl11

1rc manadcr

från den dag fö reninge n fi r k re da pi ffirh :illa1uk som

ttVSl.:!• I

§ 19 forsla stycket 4 e lle r 7 e ller inic inom två miinadcr fr:i11

ltand.

dl.!11 d:lJ?i t_bi
nm lägenheten använd s i strid med

§ 15 eller§ I (>,

fiire nin~c n

fick n-:cla pa lfirhdlland<·

Shm :t\IM'.:-t. 1

19 första styckc.:t 2 sagl till l>ostadsri:iushavarcn

alt

f,

vid1.1

r1iLtclsc.
(Jm bnsl.1dsräushavaren eller den. som
~crn m1

§ 22

vånlsli'1shct är

Ar n yujandc riiu en enligt §I 'J fi >"ta St)'ckc1 fi>rvcrkad p:i

villl:tn<k: till all dt:l finns ohyra 1 läge11he1cn e lle r om

grund av dri;jsm:\I mc<l hcLalmng: av :\rsav141fl, orl1 h a1

hos1 ad.s 1~iu sliavan::n

friren ingen anlcdninR a\' dcua saAt up p lios t adsr ~u sliavarcn

uppl:lt its till i andra ha nd,

5

liigcnhctcn

gcn01n

att

in1c, uta n

oskäligl

dröjs111:"tl, underrättat styrelsen om all de t finns o h yra i

iill avflyun inr,, Hr d enne p:i grnnd av driijsm ålet inte skil1a•

liigc nhctcn, bidrar till au ohyran sprids i fas tigheten,

från lägen heten om avgiften bera)as St:O:LSI tre veckor rr:\n

detta gäller även mögel oc h svampa ngrep p,

u ppsägningen.

p:\ annal sätt vanvårdas eller om

I väntan på att bostadsriittshavaren visar sig ha rullgjort vad

bostadsriiushavarcn eller d en, so m lägenheten uppl:\lits

s11m fod ras fii r alt fil Lill haka nyttjandcriiltcn f:\r hcslut om

Lill i andra hand, :lsidosäuer n:\got av vad som skall

avh ys ning inte.-: rneddelas förrän tidigast tredje v:Lrdagcn efter

om lägen h e ten

iak ttas e nl igt § 14 vid lägenhetens hcgagnandc eller
brister i den tillsyn som enligt s:unma paragrar åligge r

den tid som anges i första stycket.

§ 23

en Uostad srättshavarc,

S:igs bostadsriittshavarcn upp till avll ytu1ing av någ"n orsak
snm anges i

6

om

hostadsränshavarcn

liigcnhetcn enligt

inte

lämnar

1ill1riide

Oyua

till

§ 13 och inte kan visa giltig ursäkt fi\r

§ 19 första stycket I, 4-6 eller 8 är hnn skyldig au

genast ,

om

inte

annat

följ e r

host:.lClsråttsha varcn upp :.iv någon annan

av

23.

Sägs

i§ 19 fijrsta s1yckc1

angi ven orsak, rar han h o kvar till det månadsskir1c som

detta,

inträffar n ärm:1s1 efter tre månader fr:ln uppsiigningcn, om
7

och

8

inte rätten ålägger honom all flytt:i tidigare.

om lm s1adsrä1tshavaren inte fullgör :u rnan skyldighet
det m ås te

an ses vara av synnerlig vikt fi-Jr

föreningen au skyldigheten fullgörs, samt

Skadestånd

nrn liigenheton hdt eller till väsentlig del används for

§ 24

näringsverksamhet eller dämicd likartad verksam h et,

Om fi)reningcn säger upp l>osuulsriiLLsl1:1v:1rcn lill avtlytt.ning,

vilke n 1ngiir eller 1 vilken till en inte oväsentlig del ingår

har föremngcn rän till sbdcst:lnd.

hrnttshgt

fiirfar:rnd e

dlcr

för

tillf.iltiga

sexudla
Tv:ingsförsäljning

fc')rhi ndclsc r mot c rsäuning.

§ 25
fjru.~cr

I lar hos1adsrii u sb avarrn blivit skild fr:in lagi:nhctcn till J<iljd

l>osrn.dsrättshavarcn till last är :iv ringa berydclst!. Pilreningen

av uppsägning i fall mm avses i § 19, skall bost:tdsriitt«n siiljas

N yu jandL:dttcn ii.1 inte

:ir skyldjg ~llt vid

förverkad

om

del

so1n

störningar lrnnlcrn dl!ll:L m ed samma

skynclsamhi..:t sCJm gäller hyresriilt.

p:\ offentlig auktion s;i snan det kan ske 11111 inte l'f'1n.:ning\;n,
hns rnd~di.nshavan:n <1cl1

d e kä nd:t

IJor~c:nän.:rn:1
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I•'firc11ing-cns organis:uion

§ 27
lli) r{~n i11gcns nrg:misatin11

hl!står

~v förc:ningsstiinuna, styrclsi..:

orh rcvi!-itHcr. S1yrc1scn svarar for fiirt:ning-cns orgams3liCJn

.-..lyrclsdcd:unij1c.:r. StHn styrdscns l >t~shu gflllcr < i ~n nw11in)•.

och fi)rvaJ111ing av d<·ss anJ.!/·:l:igc11hcLcr.

fi)r vilken Iller iln lifilft1:n av

d1~ 11~irvar:111t_I.; ri1•H:11 l·llcr

vid hk:1

rilsre.:Lal den mening srnn Uiträc.ls .tv urdfr"irandt.:, do1d.; kr:l\·!1.
Sry rdsc

tk·t fi)r giltigt t,c:-.lut cnh:illight.:r n;ir f"i1r l1cslulfrirl 1l·i m111:il•t

§ 211

~mt:1 lcl

lcdamii1t:r :tr n:irvar:indc.

St}·rdscn hcsli1r av rnin..;1 1n· rn:h hllgst .;ju lcd:1n1c')1c1 samt

hi •~SI

lrt.· ~1.1pplc:tf1ll·r.

Konstitucring och finu :ucckning

§ 31
s11ppk-:imcrn:J

Styrcbclcd :1möLcrn:1

S tyrelsen kon!)tilllcrar !\iJ4 s1älv

:1v

fr:'in valcbg till

mccl n:ista clk:r nästn:ista ordinarie

CJCh

1·iirc11i11gss1~i mma.

Fi)rcningcns firma tccl11;1s

fiirutom av s1y rdsc.:11, av 1vii styn.:lsclc.dnmiltcr 1 lflrc11i 11g.

fiin·ningss1iirn11 1an fhr hi)g,sl tv:1 ;ir. M andatperioden li)per

§ 32

I ..edanult uch sup1>lcant kan nn1viilj:1s. Till

Styrelsen eller finna t.ccknarc får in1c: u1an förc nin14ss1:itnm:1111.i

si )' rdsclcd:unot och supplc.::!.lnt kan f<>rutmn medlem viljas

l)cmynd1g:tndc-.: avhända ff1rcn ingcn dess fasta cgc11clorn dlcr

iivcn make, alte rnativt sa111ho st1111 SLacligvarnndc samma11IHH"

tom t räll och in te bclla riv;1 dlcl' förela mer rnufall:rndc lill

med medlemmen. Valbar är endast myndi~ pcr.;nn s11m är

eller umbyggnads:itgärdcr av :de.Ian cgc.:ndrnn. !->Lyrcls1.:11

bosatt i föreningens foslighct. (lin fiireningen har st;ulig

inLt· rä11 a ll teckna borgen fiir l:in som medlem upplagcr fiir

bos1adssuhvcntion kan stämman utse si'ldan person som

fiirviirv av bosindsräu.

ii~c 1

staLUcrns ~lV lånevillkoren för s:idan subvcnlion .

Räkens ka p s år

§ 33

S1yrcls1,;n :ilig,gt:r:
a11

avge redovisning för förvaltningen av föreningens

Fiireningcns

angdiigenhcter

Vt:rksamhcisår

gcnc>ttl

att

avElmna

riikcnsbpsiir

skall

iir

kalenderår.

Fiir

v.rjc

övcrliimn:1

sLy rdsc..:n

i'lrsrcclovisning, som slmll innch:\lla berättelse um

förvallningsber.ilttlsc, rcsullalräkning saml bahnsräkning till

vc rks:unheten u nJcr året, (förvaltningsberättdsc)

revisorerna fö re april 111;\narls u1g:lng.

sam t redogiirclsc fiir foreningens intäkter och

:lll

all

kostnader under året, (rcsu hatråkning) och för

ltc V'isorcr

s1ällning

§ 34

vid

r.ikcnskapsårets

utgång,

~ialansräk ning).

Revisorerna skall vara en dll högst två sarnl en till hi\gst 1v;i

uppräua budget och fas1stiilla i'lrsavgiftcr för det

suppleanter.

kommande räkenskapsåret.

fö rcningssLiimnia t()r ti<lcn från ordinarie filrcningssLii1n111a

rcviscirssupplcanicr viiljs

pii

minst en gång årligen, innan årsredovisning avges,

fram till niista o rdinarie föreningsst.~mma. <lm fö reningen h>r

nmbesiirja

s1aliig bostadssulwendon kan dessa utses i enlighc1 mcJ

besiktning

111venLcring

av

>V

i)vrif..,r.t

fas1ighcten
tillgångar

s:un1

subvcn1ic1nens statuter.

och

fiirvahningsbcräuelscn redovisa vid besiktningen

:lll

Revisorer och

§ 35

och invcn1cringen gjord;i iak1tagdser av s:irskild

Rcvisorcrn<l skall bedriva siu arbete så

bc1yddse.

:1vslutad och rcvisionshcriiuclscn är avgiven senast J cn 15

mkua

~<id

s1yrdsc sed.

a ll

revisionen {1r

maj efter verksamhc1s:\rcl. Slyrclsen skall avge skriftlig

fi:1rklari ng till 1>nli1mri c l"ilrcningsstiimm:i rlvc r av revisn rc:rn:t
l)i..:i

:i.vilar ,-arjc mcdkin alt ta :insvar fiir forcningcn.

cvcnLucll1

g1c1rda

rcdovisni11gsh~rndlingar,

;mmärknm~ar.

rcvisi1111sl u.:rii11dsc

Styrdsc..:11~
c 1rh

s1yrds~: 1 1~
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§ 17

1h.•

1 1111

11crn.lc11 som s1'all lidaamlb:. 1u ~t:in11n:ln l\ vl'll an: nd. :11 ,1,11,
<

•nJ mariL·

fi11·cni nj~!'i:a:l111m:i

!>k;ill l1ilila·; :11ligt·11 lcirc 1111,1

rn:in~uh. utgang.

.111gcs 1 f..allel"c n. I km1:1 ~ f.. .dl 1nH1rd.1·: '41:1\11111 p •· t ,•11111;-

kalld sl· Lill sa111 tliga nh.:dkn1111ar gcnum u td d rn11µ. din ~·.1.111 J111
fl>r~

Mo1io n s r iiu

postl>cf11rUra11 scll1."i.f tv:i Vl:<:knr

§ JR

fo rl· exlr;t fi)rcrnngs~1~ 11H 1l.1 , d..d
lii}r au \'is·a ärcnd!.! som n1cJk111 i)11::;k;ir !':\ hch:mdlat p :1
lör.-n111gsstiimm:1 skall ku nn:i ongcs i b ll.-lsen till <.lcnn:i skall

onhn::tnl· t1d1 n1

1idig:1~. 1

fvra \'l·• k111

\l·1-J...1

1<11·1

s1aunnan.

§ 42

örcndcL skriftligen v:irn anmält L.ill sti•rdscn scn:1st fö re april

Vid filrcningssdirnman har varje m edlem en ri)st.

111:\nads u tgång eller <len scnarl' 1idpunk1 som s tyrdscn k:m

medlemmar innehar en hostad'iriiu ~emcnsainl har de docJ..

komnu nlt

h<.:~rä rnma.

() in

nc.:r.i

tillsan11nm1s cndasl e n riist 1 iir de inic i)vcrcns om hur dt: skall
ri;s1a fi)rlorar de sin ri)st. Rilstlu.:rärcig,ad ar crnttst d1·n

E x crn förcningsstiirn ma

medlem som fullgj<Jrt sina :itagandcn 01111 fi1rcniu~c11 t:nli~l

§ 39

d"ssa sta di~:ir elle r enligt laJ,\.
l'.xtrn förcn ingsstiimma skall h:\llas niir styrelsen eller rcvi'4ir
lin n er

skäll till d e1 eller n:ir mins1

rfr·>Ll>cr:iltigadc:: skriftligl:n

bc~:u

det

I / I (I av s:imtlig:i
hos styrelsen med

Omhn d, full m a k 1

§ 41

;mgiv;tndc: av !ircndc som i>nsk:ts behandlat p{1 stämman.

Medlem f:1r uti)va sin rfoar:"lu genom tJmlnul. C>mh11d1·1 sk:lll
kunna. uppvisa

l"ll

gihig ti..illmakt, ej äldre än

S1,: x

nun1u.lc:1

U agorctning

Endast :innan mc<llc m, make, sambn elle r n:irs1:'icod c som

§ 40

vnr:ikligt srun manbo r m4.:d medlemmen far v:tra ombud.
P:1 ordinarie förcningsstämma skall föreko mn1a:

ln~cn

l.

Stiimmans öppnande.

sin egen rösl.

2.
3.

(;odkänn:mdc av dagor<.lning.
Val av stiimmoor<lförnndc.

B iträd e

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Anmälan av sc:immoordför:tnclt!s val av protnkollfi>mrc.

§ 44
Medlem får p:l fi)rcningsstämma mcdf6rri högst ctl hi1dlcl1.:.

Val av tv:l juste ringsmän tillika riistriik nare.
Fr:iga om st:imman blivit i staclg<cnlig or<l11ing utlysL

Endast medlemmars make, sam bo, nnn:ln niicstn.cndi.: dlL"r

Pastställandc av röstliing<l.

annan medlem f:ir vara bitriide.

Pörcdrag ning av sLyrclscns årsredovisning.
B eslut vid stämma

Pöre<lr:1gning av revisionsbe rättelse.

I0. Beslut om fa stställande av resultat- och brtlansr.ikning.
11. flcslut om resultatdisposition.
12. Fråga om ansvars frihet för styrelseledamöterna.
13. F råga o m arvoden In s tyrelseledamöter och revisorer för

§ 45
f'iireningsstämmans beslut utgörs av den mening som lau
m e r än hiilften av <le avgiv na riis terna e ller, vid lika ri\s1ctal,
d en m ening som o rdföranden bitr iiclcr. Vid val anses den vald

niistkomm;tndc verksamhets:\r.

14.

f:\r så som nmh ud f6rctriida mer än en medlem uLÖvcr

flcslut

om

ancalcl

styrelseledamöter,

som har fått d e Aesta rösterna. Vid lib ri>stetal avgörs vab
genom louning, om inte annat beslutats av st~mmnn, innan

suppleanter,

valet fö rrättas.

rev isorer <>Ch rcvisorssupplcancer.

I 5. Val av styrclselcclamöter och suppleanter.
I 6. Val av rcvison:r och rcvisorssupple :ml.
17. Val av v;1lbercdning.
18. Av

s1 yrclscn rill s tiimman hiinskjutna fr:'ignr snm t ~1 v

ffin.:uing,smcdkm amnitlt ärende enligl § 18

I 9. St:immans avslutande.

Först;\ stycket gäller inte beslut for vilka e rfordras kvaliticc"1d
majoriLcl enligt h(>Stadsdittsl:tgcn.

Valhc r cdni ng

§ 46
Vid ordina tic f()rcningsstiill"11na utses vnlhcrcd11111g fi'.r 11den
uuill dess n:ist:i orJin~1 ric fi>rcningssL~m1na h~llus.

l·:n

!t:damni

lllSl':-.

dll

att

v:tra

!-.anu nan kall:mdt·

vall u:rc1l11i11gc11.

Jsrn ll1m11/,

(.i:1111>1// / l/J
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§ 47
( lrcHc"irandc sk:tll si)rja

:u l

(111

de l fhrs

l'rutukc 111 vid

1"i)rcningss1:imman. J fclg:1 om protokollc1s innc:h:l.11 ~:iller

1:1
ar

au rflstl:ingdcn, oin sftdan uppriiua1s, skall tas i11 1 cll1.T

11t·1111 il.iL·111/ 1· r/111(!:.1,.

jifrmi1~1tp1J

h!inl

111ttlk111111111

il kol! !lt/l/1'ftllfrlr 1111111111:; .l()(J 'fJ i
111Jlt1J!lll,

h.:ly_~:1r

1/J'f'r'l~ 1:lrtlumoltr.

hiliigg:ts prntc,knllct

2

.

atl st!irnmaris IJc slu1 :-.kall (ora ~ in samt
0111 o m riis tning h:ir ägt rum. all rcsult:u c1 anges

l)ct j us h·1;1tll~ pn 11nkollc 1
ull~fin~li~1

fi)r

(

lt/11 / rrJllHllll

r1:l11 fi )n:11i ngss 1:11111n:in sk;1ll hall:t:.

nu.:dlernniarna

~c..:1us 1

1rc:

veckor

cf1cr

:.I amman.

Meddelanden till m e tllc mmarn"

§ 48
Mc<lclclandc till meclle mm:una ans lås pa liimplig plai> inom
frireningens

fastighe t

elle r

p;cnom

utdelning

elle r

posthefnrdran av hrcv.

Cecilia Joh1111uo11

L'ond

§ 49
I 110111 föreningen skall fiilja11dc l'nnd

hild~1s :

Fond for yurc undcrhi\11.

Till fond för yttre underh MI skall årligen a vsiittas cu h clopp
111msvar:1nJc minst 0,3 % av fastighetens taxcringsviirJe eller
fond för yurc underhåll bildas genom årlii:a avsiiuninh>ar
hascraclc

pa

be riiknade

underhållsplan,

d <>ck

taxc rings viirde.

Hiinsyn

kostnader

liigst
tages

0,3

'!lo

d ärvid

cnlii,o-t
av
till

lingsiktig
fastighe tens

den

akn1clla

kostnadsnivå for underhåll och till nödviindig värJcsiikring av
tidigare fonclcrncle medel.
D en vinst som kan uppsd p:\ föreningens vcrks:unhct skall
balanseras i ny räkning, delas ut eller fonderas.

Vinst

§ 50
Om förcningsstiimman beslutar att uppkommen vinst skall
delas ut skall vinsten fö rdelas mellan

medlemmarna

fiirhållande till lägenheternas insatser eller andelstal.

U pplösning och likvidation

§ 51
Om föreningen upplöses skall lich:\llna tillg:\np;ar tillfalla

medlemmarna

förb~llandc

fJ '.

1111:lt:11.:.k.n.11!,·

till Elgcnhctcrn:1s insar.st:r eller

andelstal.
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