STADGAR.
Firma och ändamål
1§ Föreningens

firma iir Bostadsrättsföreningen MASEN

10.

Föreningen har till åindamål att fråimja medlemmamas ekonomiska intressen genom att
i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmamatillnyttjande utan begråinsning
tiLl tiden. Itdedlems rätt i ftireningen på gllrnd a.z sådan upplåtelse kallas bostadsrätt.
Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.
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§ Medlemskap
Medlemskap i foreningen kan bevil-ias den som erhåller bostadsrätt genom upplåtelse
av ftireningen eller som över[ar bostadsriitt i föreningens hus. Juridisk person som
ftirviirvat bostadsrätt tiil bostadslägenhet är vägras mediemskap.
Föreningen som har fiirviirvat eller som avser att forviirva en hyresfastighet ftr
ombildning av hyresrätt till bostadsrätt fär inte vägra en bostadshyresgiist i fastigheten
som iir fusisk person medlemskap i foreningen, om hyresgZisten ansökt om medlemskap inom ett år fran frreningens fastighetsforviirv och hyresforhållandet forelåg vid
tiden for ombildning.

3§ Frågan om att anta medlem avgörs av styreisen. Styrelsen iir s§ldig att snarast,
norrnait inom en månad fran det att skriftiig ansökan om medlemskap kom
foreningen, avgöra fragan om medlemskap.

till

4§ Insats och avgifter
Insats, årsavgift och i förekommande fall upplåtelseavgift fastståills av styrelsen.
rindring av insats skall dock alltid beslutas av ftireningsstiimman. Årsavgiften skal1
betalas senast sista vardagen ftre varje kalendermånads början om inte sfyrelsen
beslutat annat.
Föreningens iöpande kostnader och utgifter samt avsätfiring till fonder skalt finansieras
genom att bostadsrättshavama betalar årsavgift tiil ftireningen- Årsavgiften frirdelas på
bostadsrättslägenheterna i ftrhållande till lägenheternas insatser. I årsavgifetn
ingående konsumtionsavgifter kan beräknas efter forbrulcring eller ytenhet.

Om inte arsavgiften betalas i fitt tid enligt forsta stycket utgår dröjsmålsriinta enligt
råintelagen på den obetalda avgiften från ftrrfallodagen till dess full betalning sker.
I-Ipplåteiseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift fä.r tas ui efter besiut av
styrelsen. Överlåtelseavgiften fär uppgå ti1l högst 2,5Yo ochpantsättningsavgiften tili
högst lYo av det basbelopp som gäller vid tidpun-kten för ansökan om medlemsko.'
respektive tidpunkten lor underättelse om pantsättning.

överlåtaren av bostadsrätten svarar tillsammans med förv2irvaren for att
överlåtels eavgift en betalas. Pantsäthringsavgift betalas av pantsättaren. Avgift ema
skall betalas på det sätt som styreisen bestiimmer'
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§ Övergång av bostadsrätt
bostadsrättshavaren fär fritt överiåta sin bostadsrätt. Bostadsrättshavare som överiåtit
sin bostadsrätt till annan medlem skalltil1 bostadsrättsft)reningen inlåirnna skriftlig
anmälan om överlåtelse med angivande av överlåteisedag samt till vem överlåtelsen
skett.

Förviirvare av bostadsrätt skall skriftligen ansöka om medlemskap i bostadsrättsforeningen. I ansökan skall anges personnummer och nuvarande adress.
Styrkt kopia av forviirvshandlingen skall alltid bifogas anmåilan/ansökan.

6 5 Överlåtelseavtalet
Ett avtal om överiåtelse av bostadsrätt genom köp skali upprättas skriftligen och
skrivas gnder av s?iljaren och köparen. I avtaiet skall anges den iägenhet som
överlåtelsen avser samt köpeskiliingen. Motsvarande skall g?illa vid byte eller gåva. En
överlåtelse som inte uppSller dessa ft)reskrifter iir ogiltig.
en bostadsrätt överlåtits till en ny imehavare, fir denne utöva bostadsrätten och
tillträda lägenheten endast om han har antagits till medlem i foreningen.

7§ Niir

Ett dödsbo efter en avliden bostadsrättshavare far utöva bostadsrätten trots att
dödsboet inte iir medlem i ftreningen. Efter tre år fran dödsfallet fir loreningen dock
anmana dödsboet att inom sex månader fran anmaningen visa att bostadsrätten ingått
i bodelningen eller arvsffie med anledning av bostadsrättshavarens död el1er att
någon, som inte fär vägras inträde i fiireningen" forviirvat bostadsrätten och sökt
medlemskap. Om den tid som angetts i aamaningen inte iakltas, fär bostadsrätten
siiljas på offentlig auktion fijr dödsboets riikning.

8§ Rätt

till

medlemskap vid övergång av bostadsrätt

Den som en bostadsrättbar övergått tili fär inte vägras medlemskap i foreningen om
foreningen skäligen bör godta forvärvaren som bostadsrättshavare. Om det kan antas
att forvärvaren for egen del inte permanent skall bosätta sig i bostadsrättslägenheten
har ft)reningen riitt att vägra medlemskap.

juridisk person som fon'är-vai bosiadsrätt till en bostadslägenhet får vägras
medlemskap i foreningen.
En

till

make e11er sambo på vilka lagen om sambors gemensafi1ma hem skali tiiliimpas fär medlemskap våigras om fiirviirvaren inte kommer att
vara peflnanent bosatt i liigenheten efter forviirvet.
har bostadsrätt övergått

Den som har forviirvat andel i bostadrätt fir vägras medlemskap i öreningen om inte
bostadsrätten efter fijrviirvet innehas av makar eller sådana sambor på vilka lagen om
sambors gemensarnma hem skall tilliimpas.
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§

Om en bostadsrått övergått genom bodelmng, arv, testamente, bolagsskifte eiler
liknande ftirviirv och förv2irvaren inte antagits till medlem är fiireningen anmana
fbrvärvaren att inom sex månader från anmaningen visa att någon, som inte får vägras
inträde i foreningerS forviirvat bostadsrätten och sökt mediemskap. Iakftas inte den tid
som angett5 i anmaningen, fär bostadsrätten sä§as på offentlig auktion fbr
forviirvarens riikning.

10§ En överlåtelse iir ogiltig om den som bostadsrätten överiåtits

till

vägras medlemskap

i

bostadsrättsforeningen. Första stycket gä1ler inte vid exekutiv ftirsäljning elier offentlig
auktion entigt bestiimmelserna i bostadsrättslagen. Har i sådant fall fijrviirvaren inte
antagits till medlem, skall öreningen 1ösa bostadsrätten mot skiiiig ersättning.

1

1§

Bostadsrättshayarens rättigheter och s§Idigheter
Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenhetens inre med tillhdrande
öwiga utrpnmen i gott skick. Föreningen svarar för husets skick i öwigt.
Bostadsrättshavaren svarar sålunda ft)r lägenhetens
väggar; golv och tak samt underliggande fuktisolerande skikt,

hredning och utrustning - såsom ledningar och öwiga installationer fdr vatten,
avlopp, värrne, gas, ventilation och e1 till de delar dessa befinner sig inne i
lägenheten och inte åir stamledningar; svagströmsledningar; i fråga om vattenffllda
radiatorer och starnledningar svarar bostadsrättshavaren dock endast ftir måining;
i fråga om stamledningar ftir el svarar bostadsrättshavaren endast fr.o.m.
lägenhetens irndercentral (proppskåp),

-

goJ.vbrunnar, eldstäder, rökgångar, inner- och ytterdörrar samt glas och bågar för
må1ning av yltersidorna av ytterdörrar och ytterfonster; bostadsrättshavaren svarar
dock inte ftr måLring av yttersidorna av ytterdörrar och yfterftinster.

Bostadsrättshavaren svarar for reparation i anledning av brand eller vatteniedningsskada i lägenheten endast om skadan har uppkommit genom bostadsrättshavares eget vållande eller genom vårdslöshet eller fiirsummelse av någon som
tilihör hans hushåii eiler giistar honom elier av annan som han inrymt i lägenheten elier
som utför arbete dair for hans riikning.

I fråga om brandskada som bostadsrättshavaren inte sjiilv vållat gäller vad som nu
sagts endast om bostadsrättshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han bort
iaktta.

Om ohyra forekommer i lägenheten skall motsvarande ansvarsfrrdelning gZiila som vid
brand eller vattenledningsskada.

Är bostadsrättsiägenheten försedd med balkong, terass, uteplats elier med egen
ingång, skail bostadsräfi;shavaren svara

ftr

renhåiining och snöskotftring.

Bostadsrättshavaren svamr for åtg:irder i lägenheten som vidtagits av tidigare
bostadsrättshavare såsom reparationer, underhåll, installationer m.m.

12§ Bostadsrättshavaren

fir

inte göra någon väsentlig friråindring i lägenheten utan tillstånd

av styrelsen.
En foriindring ffu aldrig innebiira bestående olägen-het for foreningen eller annan
medlem. Underhålls- och reparationsåtgiirder skall utfrras på ett fackmannamässigt
sätt.
Som vZisentlig ftrzindring räknas bl.a. alltid foriindring som kräver bygglov eiler inneb?ir
ändring av ledning för vatten, aviopp eller viirme.
Bostadsrättshavaren svarar ftir att erforderliga myndighetstillstånd erhållits.

13§ Bostadsrättshavaren iir s§ldig att niir han anviinder lägenheten och andra delar av
fastigheten iaktta allt som fordras ftir att bevara sundhet, ordning och skick inom
fastigheten. Han skall rätta sig efter de slirskilda regler som foreningen meddelar i
överensstiimmelse med ortens sed. Bostadsrättshavaren skali hålla noggrann tiiisyn
över att detta också iakttas av den som hör till hans hushåli elier gästar honom eller av
någon annan som han inrymt i lägenheten eller som däir utfot arbete ftir hans riikning.

Föremål som enligt vad bostadsrättshavaren vet zir eller med skiil kan misstiinkas vara
behäftat med ohyra är inte ftiras in i lägenheten.

ftir bostadsräffsföreningen har rätt att ä komma in i lägenheten nåir det
behövs for tiiisyn eller ftr att utftira arbete som fiireningens svarar flor. Skriftligt
meddelande om detta skall läggas i lägenhetens brevinkast elier anslås i trappupp-

14§ Företrädare

gången.

Bostadsrättshavaren rir skyldig att tåla sådana inskråinkningar i nyttjanderätten som
föranleds av nödvåindiga åtgiirder fiir att utrota ohyra i fastigheten, även om hans
lägenhet inte besväras av ohyra.

Om bostadsrättshavaren inte l2imnar löreningen tillträde
har rätt till det, kan beslutas om handräckning.

till

lägenheten, när ftireningen

15§ En bostadsrättshavare får upplåta hela sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen
ger sitt samtycke.

16§ Bostadsrättshavaren {år inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan
#ir fliraninoen ellcr nåonn qnna rnerllem i ftireningen
u rvulvl4
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17§ Bostadsrättshavaren fir inte anviinda lägenheten ftir något annat iindamål åin det
avsedda. Föreningen ffir dock endast åberopa awikelse som iir av avsevåird betydelse for foreningen ellernågon annan medlem i floreningen.

18§ Om bostadsrättshavaren inte i rätt tid betalar insats eller upplåtelseavgift som skall
betalas innan lägenheten får tillträdas och sker inte heller rättelse inom en manad fian
anmaning fir ftireningen häva upplåtelseavtalet. Detta gäller inte om lägenheten
tilltratts med styrelsens medgivande.
Om avtalet hävs har ftireningen rätt

till

skadestånd.

till lägenhet som

innehas med bostadsrätt och som tiilträtts iir med
de begriinsningar som foljer nedan forverkad och ftireningen således berättigad att
säga upp bostadsrättshavaren till avflyltning,

19§ Nyftjanderätten

1) om bostadsrättshavaren dröjer

med att betala insats eller upplåtelseavgift utöver
två veckor fran det att ftireningen efter forfallodagen anmanat honom att fullgöra
sin betalningss§ldighet eller om bostadsrättshavaren dröjer med att betala
årsavgift utöver två vardagar fran firrfailodagen,

2)

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

3)

om lägenheten anviinds i strid med i6 § eller 17 §,

4)

om bostadsrättshavaren eller den, som lägenheten upplåtits till i andra hand,
genom vårdslöshet Zir våilande till att det finns ohyra i lägenheten eller om
bostadsrättshavaren genom att inte utan oskäligt dröjsmål underrättat styrelsen om
att det finns ohyra i lägenheten bidrar till att ohyran sprids i fastigheten,

5)

om 1ägenheten på annat sätt vanvårdas eller om bostadsrättshavaren eller den,
som lägenheten upplåtits till i andra hand, åsidosätter något av vad som skall
iakttas enligt i3 § vid lägenhetens begagnande e1l.er bnster i den tillsyn som eniigt
s arnma paragraf åli g ger en bostadsrättshavare,

till

6)

om bostadsrättshavaren inte liimnar tillträde
kan visa giitig ursiikt för detta,

7)

om bostadsrättshavaren inte ful1gör anna s§ldighet och det måste anses vara av
synnerlig vikt för fiireningen att s§ldigheten fuilgörs, samt

8)

om lägenheten helt eller tiil viisentlig del anvåinds for niiringsverksamhet eller
diirmed likartad verksamhet, vilken utgör eller i vilken till en inte oviisentlig del
ingår brottsligt ftrfarande eLler ftr dllfäiliga sexuella förbindelser mot ersZithring.

lägenheten enligt 14

§

Nyttjanderätten iir inte forverkad om det som ligger bostadsrättshavaren
ringa betydelse.

och han inte

till

last iir av

20§ Uppsägning som avses i 19 § forsta s§cket 2, 3 eller 5-7 ftr ske endast om
bostadsrättshavaren läter bii att efter tilisägelse vidta rlitteise utan dröjsmål. I ffiga om
en bostadsl?igenhet fär uppsägning på grund av ftirhållanden som avses i 19 § forsta
stycket 2 rnte heller ske om bostadsrättshavaren efter tillsägelse utan dröjsmål
ansöker om tillstånd till upplåtelsen och fir ansökan beviljad.

21§

av ftirhållande som avses i 19 § fiirsta stycket 13 eller 5-7 men sker rättelse innan loreningen gjort bruk av sin rätt till uppsägning, kan
bostadsrättshavaren inte dåirefter skiljas fran liigenheten på den grunden. Detsamma
gä1ler om foreningen inte har sagt upp bostadsrättshavaren till avflyfhring inom tre
månader från den dag foreningen fick reda på forhållanden som avses i 19 § filrsta
stycket 4 eller 7 el1er inte inom två månader fran den dag då foreningen fick reda på
forhå1landen som avses i 19 § forsta stycket 2 sagttill bostadsrättshavaren att vidta

fu nyftjanderätten forverkad på grund

rätteise.

22§ En bostadsrättshavare kan skiijas fran lägenheten på grund av forhållanden som
avses i 19 § frrsta srycket 8 endast om föreningen har sagt upp bostadsrättshavaren
till avflynning inom två månader fran det att foreningen fick reda på forhål1andet. Om
den brottsliga verksarnheten har angetts till åtal eller om lorundersökning har inletts
inom samma tid har foreningen dock kvar sin rätt till uppsägning intill dess att två
månader har gått fran det att domen i brottsmålet har vunnit iaga kraft eller det rättsliga
forfarandet har avslutats på något arrnat sätl"

23§ Ar nytijanderätten enligt 19 § forsta stycket i fiirverkad på grund av dröjsmål med
betaining av årsavgift, och har foreningen med anledning av detta sagt upp
bostadsrättshavaren till avfly$ning, fär denne på grund av dröjsmålet inte skiljas fran
lägenheten om avgiften betalas senast tolfte vardagen från uppsägningen.
I viintan på att bostadsrättshavaren visar sig ha fullgjort vad som fordras för att fä
tiilbaka nynjanderätten fär besiut om avhysning inte me<icieias forrän eiter fiorton
vardagar från den dag då bostadsrättshavaren sades upp.

24§ Sägs bostadsrättshavaren upp tiIl avflyftning av någon orsak som anges i 19 § första
stycket 1,4-6 eller 8 iir han s§ldig au flytta genas! om inte annat foljer av 23 §. Sägs
bostadsrättshavaren upp av någon anna i 19 § lorsta stycket angiven orsak, fär han
bo kvar till det månadsskifte som inträfär niirmast efter tre mänader från uppsägningen, om inte rätten ålägger honom att flytta tidigare.

25§ Om ftireningen säger upp bosiadsräitshavaren

tiil avflynning,

har ftlreningen rätt

till

skadestånd.

26§ Har bostadsrättshavaren blivit skild fran lägenheten till fö1jd av uppsägning i fall som
avses i 19 §, skall bostadsrätten siiljas på offentiig auktion så snart det kan ske om
inte ft)reningen, bostadsräffshavaren och de kåinda borgenåirer vars rätt berörs av
fiirsäljningen kommer överens om något annat. Försäljningen får dock anstå til1 dess
att brister som bostadsrättshavaren svarar fiir blivit åtgardade.

Offentlig auktion skali hållas air en god man som på fi)reningens beg2iran fi)rordnas av
tingsrätten.

Styrelse och revisorer
27§ Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter med minst en och htigst tre
suppieanter.
Styrelseledamöter och suppleanter väljs av ftireningsstiimman ftir högst två år.
Ledamot och suppleant kan omvåiljas. Till styrelseledamot och suppleant kan forutom
medlem väljas även make till medlem och niirstående som varaktigt sammanbor med
medlemmen. Valbar åir endast myndig person som iii bosatt i fiireningens fastighet.
Om föreningen har statligt bostadslån kan en ledamot och en suppleant utses i
enlighet med viiikor ftr lånets beviljande.

28§ Styrelsen har sitt säte i Jönköping.
Styrelsen konstituerar sig själv. Styrelsen iir beslutsftir niir antalet niirvarande
ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av samtliga styrelseledamöter. Som
styrelsens beslut gäller den mening lor vilken mer än hälften av de niirvarande röstat
eller vid olika röstetal den mening som biträds av ordfiranden, dock fordras för giltigt
besiut enhällighet nä för beslutsftrhet minsta a"ritalet ledamöier iir niirvarande.
Föreningens firma tecknas förutom av st-vrelsen av den elier dem som s§relsen utser.

29§ Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 01-01 - 12-31. Före april månads utgång
varje ar skail styreisen till revisorerna avlämna ftrvaltningsberäffelse, resultatriikning
samt balansriikning.

30§ Styrelsen eller firmatecknare ffir inte utan föreningsstämmans bemyndigande avhiinda
loreningen dess fasta egendom eiier tomirätt och inte heiler riva eiler ftireta mer
omfattande till- e1ler ombyggnadsåtglirder av sådan egendom-

31§ Revisorerna skall vara minst en och htigst tre samt minst en och högst tre suppleanter.
Revisorer och revisorssuppieanter vä§s på foreningsstämma for tiden fran ordinarie
föreningsstiimma fram till nzista ordinarie foreningssfiimma. Om foreningen har statligt
bostadslån kan en ordinarie revisor och en suppleant utses i enlighet med villkor for
lånets beviljande.

32§ Revisorerna skall bedriva sitt arbete så aff revision iir avslutad och revisionsberättelsen avgiven senast 30 maj. Styrelsen skall avge skriftlig firklaring till ordinarie
ftireningsstiimma över av revisorema eventuellt gjorda anmiirkningar. Styrelsens
redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens forklaring över av
revisorerna gjorda anrniirkningar skall hållas tillgringliga for medlemmarna minst en
vecka före den ftireningsstiimma på vilken åirendet skall forekonlma till behandiing.

Föreningsstämma

33 §

Ordinarie ftireningsstiimma skall hållas årligen före juni månads utgang. För att visst
iirende som medlem önskar ffi behandiat på föreningsstiimma skall kunna anges i
kallelsen till denna skall iirendet skriftligen anmälas tili styrelsen senast fi)re april
månads utgång eller den senare tidpunlct som styrelsen kan komma att bestiimma.

34§ Extra föreningsstiimma skall hållas niir styrelsen eiler revisor finner sk?il tilt det elier
niir minst lll0 av samtliga röstberättigade skriftligen beg?ir det hos sfyrelsen med
angivande av iirende som önskas behandlat på stiimman.

35§ På ordinarie foreningsstämma skall förekomma:
1) Stämmans öppnande.
2) Godkännandeavdagordningen.
3) Val av stämmoordftirande.
4) Anmäian av stiimmoordforandens val av protokollförare.
5) Val av två justeringsmiin tillika röstrliknare.
6) Fråga om stämrnan bli',,it i staCgeenlig ordning utlyst.
7) Fastställande av röstliingd.
8) Föredragning av revisorns berättelse.

-

10)
1i)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Besiut om faststiillande av resultat- och balansriikning.
Beslut omresultatdisposition.
Fråga om ansvarsfrihet for styrelseledamöterna.
Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer frr niistkommande
verksamhetsår.
Val av styrelseledamöter och suppieanter.
Val av revisorer och revisorssuppleant.
Val av valberedning.
Av styrelsen till stiirnman hiinskjutna frågor samt av foreningensmedlem anmält
åirende eniigt 33 §.
Stiimmansavslutande.

På extra foreningsstiimma skall utöver åirenden enliE punkt l-"/ ovan endast ft)rekomma de iirenden for vilka stiimman blivit utlyst och vilka angetts i kallelsen till

stiimman.

I

.

36§ Kallelse till loreningsstiimman skall innehålla uppgift om vilka iirenden som skall
behandlas på stiimman. Även iirenden som anmälts av styrelsen eller foreningsmed1em enliS 33 § skall anges i kalielsen. Denna skall utftirdas genom personlig kallelse
till samtliga medlemmar genom utdeining e1ler genom postbefordran senast två veckor
ftire ordinarie och en vecka före exhra föreningsstärnma, dock tidigast ffra veckor fore
stiimman.

Andra meddelanden till medlemmama anslås på lämplig plats inom foreningens
fastighet eller genom utdelning eller postbefordran av brev.

37§ Vid föreningsstiimman har varje mediem en röst. Om flera medlemmar innehar
bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en röst.
Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet skall ft)rete en skriftlig,
dagtecknad fullmal1, ej iildre åin ett år. Endast annan medlem, make eiler niirstående,
som varaktigt sammanbor med medlemmen fär vara ombud. Ingen fär såsom ombud
ftreträda mer än en medlem.
Rdstberättigad iir endast den medlem som fullgjort sina åtaganden mot ftireningen
enligt dessa stadgar elier enligt lag.

38§ Det justerade protokollet frän ftireningsstämman skall hål1as tillgringligt för medlemmarna senast tre veckor efter stiimman.

39§ Inom floreningen skali bildas fiiljande fonder
- Fond for yttre underhåll
- Dispositionsfond.

Tiil fond for yftre underhåIl skail årligen avsättas ett belopp motsvarande minst 0,35 av
fastighetens taxeringsvåirde.
Det överskott som kan uppstå på loreningens verksamhet skall avsättas till dispositionsfond eller diponeras på annat sätt i enlighet med foreningsståimmans beslut.

Vinst
40§ Om föreningsstiimman beslutar att uppkomrnen vinst skall delas ut skall vinsten
ftirdelas mellan medlemmarna i ftlrhåilande till lägenheternas insatser.

Upplösning och Iikvidation
41§ Om ftireningen upplöses skall behålina tillgangar tillfalla medlemmarna i ftirhållande
lägenheternas insatser.

Övrigt
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäIler bostadsrättslagen, lagen om
ekonomiska foreningar samt öwig lagstiftning.

Ovansäende stadgar har antagits vid fiireningsstitnma 1996-A6-05.

Styrelseordforande

Styreiseledamot

Astrid Bergman

Sonja Sandqvist
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