
STADGAR 
F O R B O S T A D S F O R E N I N G E N G U L L V I V A N U P A 

I N L E D A N D E B E S T A M M E L S E R 

§ 1 

Namn och andamal 

Foreningen, vars namn ar Bostadsforeningen Gullvivan utan personlig ansvarighet, har t i l l 
andamal att forvarva och besitta fasta egendomen n:o 7 i kvarteret Gullvivan med adress n:o 62 vid 
Dalagatan bar i Stockholm. 

Medlemskap 

T i l l medlem i foreningen kan antagas myndig, fysisk person, som forvarvat andel i foreningen av 
medlem eller direkt av foreningen. Har tva personer forvarvat andel gemensamt skall bada antagas 
som medlemmar. 

Ansokan om medlemskap skall vara skriftlig och innehalla utfastelse att sokanden forbinder sig 
att fullgora de skyldigheter som stadgarna foreskriver samt att ha for avsikt att medlem eller 
familjemedlem bosatter sig i fastigheten. T i l l ansokan skall bifogas bestyrkt kopia av 
atkomsthandlingen. 

Foreningen forbehaller sig ratt att fritt prova varje ansokan om medlemskap i de fall da denna ratt 
icke inskrankts genom vad som stadgats i § 18 nedan. 

Besittningsratt 

Medlem erhaller besittningsratt t i l l lagenhet i foreningens fastighet och behaller denna ratt sa 
lange medlemmen fullgor sina skyldigheter enligt stadgarna. 

Varje medlem som forvarvar andelsratt i foreningen skall som insats betala andelsvardet pa den 
t i l l andelen horande lagenheten enligt foljande. 

§ 2 

§ 3 
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Lgh nr K r 
1 3.500 

2 4.400 

3 4.400 

4 3.500 

5 4.000 

6 4.600 

7 7.000 

8 4.000 

9 4.000 

10 4.600 

11 7.000 

12 4.000 

13 3.900 

14 4.500 

15 6.900 

16 3.900 

17 3.800 

18 4.400 

19 6.800 

20 3.800 

21 9.000 

22 9.000 

§ 4 

Andelsbevis 

For varje lagenhet utfardar styrelsen ett med lagenhetens nummer samt lagenhetsinnehavarens 
namn betecknat andelsbevis. Beviset skall aven innehalla uppgift om lagenhetens andelsvarde, 
storlek och lage inom fastigheten. 

V i d efterfragan har varje lagenhetsinnehavare ratt t i l l fbreningens stadgar och eventuella 
ordningsfbreskrifter. 

§ 5 

Formkrav vid forvarv 

Ett avtal om forvarv av andel i foreningen genom kop skall upprattas skriftligen och skrivas under 

^ J5 
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av saljaren och koparen. I avtalet skall anges den lagenhet som forvarvet avser samt ett pris. 
Motsvarande skall galla vid byte och gava. Ett forvarv som inte uppfyller dessa foreskrifter ar 
ogiltigt. Vacks inte talan om forvarvets ogiltighet inom tva ar fran den dag forvarvet skedde, ar 
ratten t i l l sadan talan forverkad. 

Vid vagrat medlemskap ar forvarvet ogiltigt m.m. 

Ett forvarv ar ogiltigt om den som andelen overgatt t i l l vagras medlemskap i foreningen. 

En juridisk person som ar medlem i foreningen far inte utan samtycke av foreningens styrelse 
forvarva andelar t i l l en lagenhet. 

F O R E N I N G S F R A G O R 

§ 7 

Rakenskapsar och revision 

Foreningens rakenskapsar skall omfatta kalenderar och rakenskapema avslutas den 31 december. 
Styrelsen skall tillse att dessa foreligger fardiga for granskning av revisorerna fore mars manads 
utgang. 

Rakenskapema, styrelsens protokoll och forvaltning av fbreningens angelagenheter granskas av 
en dartill, fbr tiden int i l l dess ordinarie fbreningsstamma hallits under fbrsta rakenskapsaret efter 
valet, utsedd revisor. Fbr revisom utses minst en och hogst tva suppleanter fbr samma tid. 
Revisorn skall ha fullgjort granskningen och avgivit berattelse darbver fore april manads utgang. 

Foreningsstamma 

Ordinarie fbreningsstamma halles med fbreningens medlemmar varje ar i Stockholm fbre maj 
manads utgang. 

V i d ordinarie stamma skall foljande arenden behandlas: 

1. Stammans oppnande 
2. Faststallande av dagordning 
3. Val av ordfbrande for stamman 
4. Anmalan av styrelsens val av protokollforare 
5. Val av tva justeringsman ti l l ika rbstraknare 
6. Fraga om stamman blivit i behorig ordning utlyst 
7. Faststallande av rostlangd 
8. Styrelsens arsredovisning 
9. Revisoremas berattelse 

10. Faststallande av resultat- och balansrakning 
11. Beslut om resultatdisposition 
12. Fraga om beviljande av ansvarsfrihet f/ k7 \ 

§ 6 

§ 8 
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13. Arvoden at styrelse och revisorer 
14. Val av styrelseledamoter och suppleanter 
15. Val av revisor och suppleanter 
16. Val av valberedning 
17. Stadgeenligt inkomna motioner och ovriga i kallelsen anmalda arenden 
18. Stammans avslutande 

Medlem har ratt att fa arende behandlat vid foreningsstamma om ban skriftligen framstaller 
yrkande darom hos styrelsen fore februari manads utgang. 

Extra stamma skall hallas nar fbreningens styrelse sa bestammer eller nagon revisor eller minst 
1/10 av samtliga rostberattigade pakallar det hos styrelsen. 

Pa extra stamma skall, utover arenden enligt punkterna 1-7 ovan, endast forekomma de arenden, 
for vilka stamman blivi t utlyst och vilka angetts i kallelsen. 

Kallelse t i l l fbreningsstamma skall innehalla uppgift om forekommande arenden och utfardas 
genom personlig kallelse t i l l samtliga medlemmar genom utdelning eller utsandning med post 
senast tva veckor fbre ordinarie och en vecka fbre extra fbreningsstamma. 

Andra meddelanden skall tillstallas medlemmama med brev per post eller genom utdelning i 
medlemmarnas brevlador eller genom anslag pa lamplig plats i fastigheten. 

Minst en vecka fbre ordinarie stamma skall redovisningshandlingar och revisionsberattelse hallas 
tillgangliga hos fbreningen for medlemmama. 

Over beslut som fattas pa stamma skall fbras protokoll som justeras och senast inom tva veckor 
efter stamman vara tillgangligt fbr fbreningens medlemmar. 

Rostratt vid foreningsstamma 

V i d fbreningsstamma ager varje medlem en rbst. Ager flera personer gemensamt en andel har de 
endast en rost gemensamt. 

Medlem ager ratt att overlata sin rostratt pa make, maka, barn, stadigvarande sammanboende eller 
annan medlem genom fullmakt. 

Ingen ma som ombud fbretrada mer an en medlem. 

Medlem, som icke t i l l fullo inbetalt forfallna avgifter, ager ej rostratt vid stamma. 

Sasom fbreningens beslut galler den mening, for vilken de fiesta rosterna avges. V i d lika rbstetal 
avgbrs val genom lottning och andra fragor den mening som bitrades av ordforanden vid 
stamman. Omrbstningen ar bppen dar ej annorlunda beslutats. 

§ 9 
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§ 1 0 

Beslut som kraver kvalificerad majoritet 

Beslut om fbrsaljning, nedrivning eller storre ombyggnad av fbreningens fastighet eller 
foreningens upplosning eller andring av stadgarna ar ej giltigt med mindre alia rostberattigade 
medlemmar fbrenar sig darom eller beslutet fattas a tva pa varandra fbljande stammor varav en 
ordinarie och med minst en manads mellanrum och a den stamma som sist hallits, bitratts av minst 
tva tredjedelar av de rostande. 

Avser beslutet stadgeandring, varigenom medlemmarnas insatser eller avgifter t i l l foreningen 
okas, erfordras att minst tre fjardedelar av de rostande vid sista stamman bitrader forslaget. 

Avser stadgeandringen att medlems ratt t i l l foreningens behallna tillgangar vid dess upplosning 
inskranks, erfordras att beslutet a sista stamman bitratts av samtliga rostande. Detta galler aven fbr 
andring av avgaende medlems ratt att utfa inbetalda insatser enligt § 16 i lagen om ekonomiska 
fbreningar. 

Styrelsen och dess aligganden 

Fbreningens angelagenheter skall skbtas av en styrelse med sate i Stockholm. 

Styrelsen skall besta av minst tre och hbgst fem ordinarie styrelseledamoter samt minst en och 
hogst tre suppleanter. Styrelseledamoter valjs bland foreningens medlemmar pa ordinarie 
fbreningsstamma for tiden int i l l dess ordinarie foreningsstamma hallits fbljande rakenskapsar 
efter valet. Suppleant inkallas vid fbrfall fbr ordinarie ledamot. 

Valbar t i l l styrelsen ar aven fbreningsmedlems akta make eller narstaende, som varaktigt 
sammanbor med medlemmen. 

Styrelsen ar beslutsfbr nar minst tre styrelseledamoter ar narvarande. Beslut fattas genom enkel 
majoritet. 

V i d lika rbstetal har ordforanden utslagsrost. 

Styrelsen utser inom sig ordfbrande och ovriga funktionarer. 

Styrelsen svarar fbr fbreningens organisation och forvaltning av fbreningens angelagenheter. 
Styrelsen skall tillse att organisationen betraffande bokfbringen och medlemsfbrvaltningen aven 
innefattar en tillfredsstallande kontroll. 

Styrelse eller firmatecknare far besluta om inteckning eller annan inskrivning i fbreningens fasta 
egendom eller tomtratt. 

Genom styrelsens fbrsorg skall fbras en medlems- och lagenhetsforteckning. Forteckningen skall 
innehalla uppgifter om medlemmens namn och hemvist, andelsvarde, lagenhetens beteckning, 
belagenhet, storlek samt ovriga tillhorande utrymmen. Underrattas fbreningen om pantsattning av 
andelsratt eller andras uppgift i forteckningen skall detta antecknas, varvid aven dag for 
anteckning skall anges. T i l l fbrteckningen skall fogas bestyrkt kopia av atkomsthandlingen. 

§ 1 1 
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Styrelsen skall fora protokoll over de beslut som fattas. 

Styrelsen skall arligen t i l l den ordinarie foreningsstamman avge skriftlig arsredovisning, som 
skall innehalla forvaltningsberattelse, balans- och resultatrakning samt budget for kommande 
rakenskapsar. 

Firmateckning 

Foreningens firma tecknas, forutom av hela styrelsen, av tva styrelsedamoter i forening. 

Al ia handlingar, som undertecknas a fbreningens vagnar skall, fbr att vara giltiga, undertecknas 
med hela firman. 

Avgifter till foreningen 

Medlem som erhallit besittningsratt ar skyldig att genom erlaggande av arsavgift i forhallande t i l l 
lagenhetens andelstal fbr arsavgift intagna nedan beraknat efter lagenhetens yta samt belagenhet 
deltaga i alia fbr foreningen gemensamma utgifter sasom ranta, amortering avsattning t i l l fonder 
samt arliga omkostnader for fastigheten. 

Arsavgiften faststalles av styrelsen. Den skall erlaggas kvartalsvis i forskott den sista helgfria 
dagen i manadema mars, jun i , September och december. 

Upplatelseavgift vid tecknande av andelsratt, overlatelseavgift vid forvarv samt 
pantsattningsavgift kan tas ut efter beslut av styrelsen. 

Skulle medlem fbrsumma inbetalning av avgift, far respittiden ej overskrida 12 dagar och skall 
den forsumlige gottgora foreningen med ranta enligt rantelagen pa obetalt belopp fran 
forfallodagen t i l l dess full betalning sker. 

Skulle foreningen tvingas vidtaga laga atgarder fbr att utfa sin fordran ar den forsumliga 
medlemmen skyldig att aven ersatta fbreningen kostnaderna harfbr. Andelen star som sakerhet fbr 
medlemmens skuld. 

Styrelsen kan bevilja anstand med inbetalning v id sjukdomsfall, arbetsloshet eller annat laga 

§ 1 2 

§ 1 3 

forfall. 
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Andelstalsberakning for uttagande av arsavgift 

Lgh nr Van Yta Andelstal for 
arsavgift 

1 bv 37 3,767 
2 bv 45 4,583 
3 bv 45 4,583 
4 bv 37 3,767 
5 1 37 4,144 
6 1 45 5,040 
7 1 62 6,944 
8 1 37 4,144 
9 2 37 4,219 
10 2 45 5,132 
11 2 62 7,070 
12 2 37 4,219 
13 3 37 4,295 
14 3 45 5,223 
15 3 62 7,197 
16 3 37 4,295 
17 4 37 4,370 
18 4 45 5,315 
19 4 62 7,323 
20 4 37 4,370 
21 5 80 8,678 
22 5 80 8.678 

1048 100 

§14 

Underhallsplan 

Styrelsen skall uppratta en underhallsplan for genomforande av underhallet av foreningens hus 
och arligen budgetera samt genom beslut om arsavgiftens storlek sakerstalla erforderliga medel 
fbr att trygga underhallet av fbreningens hus. 

Styrelsen skall varje ar besiktiga fbreningens egendom. 

§ 1 5 

Avsattning till fonder 

Inom fbreningen skall fmnas fbljande fonder. 

Underhallsfond, 
Fond for balkongers framtida underhall. 

Det over- eller underskott som kan uppsta pa fbreningens verksamhet skall balanseras i ny 
rakning. 

Utover arsavgift forpliktigas medlem att for lagenhet som har balkong erlagga en balkongavgift 
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om 1,5 % av prisbasbeloppet for bestridande av framtida underhallsbehov. Demia avgift skall 
erlaggas samtidigt med arsavgiftema. 

De av respektive medlem inbetalade balkongavgifterna skall av fbreningen fonderas for 
balkongernas framtida underball. Rantan pa innestaende kapital skall arligen tillforas fonden. 
Fonden skall disponeras uteslutande av foreningen for bestridande av balkongernas framtida 
underhallsbehov. 

Erfordras ytterligare medel harfbr skall detta vid varje tillfalle erlaggas gemensamt av innehavare 
av lagenheter med balkong. 

F R A G O R O M B E S I T T N I N G S R A T T M . M . 

§ 1 6 

Om overlatelse av andelsratt och besittningsratt samt ratt att bli medlem 

Medlem som fullgjort sina ekonomiska skyldigheter mot fbreningen ager ratt att overlata sin 
andel t i l l annan person, vars ansbkan om medlemskap skall prbvas av styrelsen enligt § 2. 

Overlatelsen blir ej giltig mot foreningen fbrran koparen antagits t i l l medlem och styrelsen infort 
anteckning harom i andelsbeviset. 

Har andel overgatt t i l l ny innehavare, far denne ej besittningsratt t i l l lagenheten fbrran ban eller 
hon antagits t i l l medlem. T i l l dess sa skett svarar overlataren alltjamt for sina skyldigheter som 
medlem, savida icke overlatelsen skett pa exekutiv eller offentlig auktion. I sadant fall upphor den 
fbrre medlemmens skyldigheter vid auktionen. 

Antags icke den, som inropat andelen vid exekutiv fbrsaljning eller pa offentlig auktion, t i l l 
medlem, skall fbreningen aga ratt att losa in andelen t i l l samma pris som koparen erlagt, om icke 
annan overenskommelse traffas. 

Har andelen fbrvarvats pa exekutiv eller offentlig auktion utan att den, som ropat in andelen, 
antagits t i l l medlem, ager fbrvarvaren icke annan ratt an den, som stadgas i lagen om ekonomiska 
foreningar fbr medlem, som avgatt ur foreningen, om icke overenskommelse om ny overlatelse 

Den, t i l l vilken avliden medlems andel overgatt pa grund av bodelning, arv eller testamente, vare 
berattigad att intrada som medlem i fbreningen, om sokanden uppfyller villkoren i § 2, savida icke 
synnerliga skal talar mot detta. 

Sadan ansokan skall gbras senast sex manader efter medlemmens dbd om icke styrelsen medger 
anstand. Sadant anstand skall beviljas om icke lagakraftvunnen bodelning eller lagakraftvunnet 
testamente eller arvskifte annu foreligger. Anstandet kan tidsbegransas. Inkommer icke ansokan 
om nytt medlemskap eller om anstand inom sex manader eller antags icke sokanden t i l l medlem, 
kan styrelsen uppmana dbdsboet att inom tva manader visa att nagon, som kan godtagas som 

§ 1 7 

traffas. 

§ 1 8 
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medlem, forvarvat andelen och sokt medlemskap. lakttags icke detta, forlorar dodsboet 
besittningsratten t i l l lagenheten och fbreningen far salja andelen pa offentlig auktion fbr 
innehavarens rakning, om ej annan overenskommelse om overlatelse traffas. Foreningen ager ratt 
att av influten l ikvid tillgodorakna sig eventuell skuld t i l l foreningen samt kostnader for 
forfarandet. 

Avliden medlems dodsbo ager ratt att behalla besittningsratten t i l l lagenheten t i l l dess ansokan 
om nytt medlemskap kan ske. 

Dbdsboets rostratt far utovas av boutredningsman eller av dodsbodelagare, som erhallit fullmakt 
av ovriga delagare. 

Overlater medlem genom bodelning i samband med aktenskapsskillnad sin andel t i l l andra 
maken, ager denne ratt att bli medlem, om sokanden uppfyller villkoren i § 2, savida icke 
synnerliga skal talat emot detta. Detsamma skall galla om medlems make eller sammanboende 
erhaller ratt t i l l lagenheten pa grund av sarskilt lagstadgande. 

Ratt till uppsagning ur foreningen 

Medlem ager ratt att uppsaga sig t i l l uttrade ur fbreningen. Uppsagning skall ske skriftligen t i l l 
styrelsen. 

V i d uppsagning overgar andelen t i l l fbreningen vid det manadsskifte som intraffar narmast efter 
tre manader fran uppsagningen eller vid det senare manadsskifte som angetts i denna. 

Medlem, som uppsagt sig t i l l uttrade, ager de rattigheter, som bestamts harom i lagen om 
ekonomiska fbreningar. 

Medlems skyldigheter, ansvaret for lagenhetens begagnande 

Medlem ar skyldig att vid lagenhetens begagnande iakttaga allt som erfordras fbr att bevara 
sundhet, ordning och skick inom fastigheten. 

Medlem skall harvid stalla sig t i l l efterrattelse de sarskilda ordningsforeskrifter som 
foreningsstamman beslutat. Skulle ohyra visa sig i lagenheten, skall detta omedelbart anmalas t i l l 
styrelsen. 

Medlem skall halla noggrann tillsyn over att vad som salunda aligger honom sjalv, iakttags av 
dem, som hor t i l l bans hushall eller gastar honom eller av annan, som ban inrymt i lagenheten eller 
som dar utfdr arbete fbr hans rakning. Medlem ansvarar for att hyresgast lamnar tilltrade t i l l 
lagenheten i enlighet med vad som bestamts i dessa stadgar samt iakttar de sarskilda 
ordningsforeskrifter, som antagits av foreningsstamman. 

§ 1 9 

§ 2 0 
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§ 2 1 

A. Underhall 

Medlem ar skyldig att t i l l det inre halla lagenheten med tillhorande ovriga utrymmen i gott skick 
och att medverka vid den arliga syn av lagenheten, som styrelsen ager ratt att foretaga. Med 
ansvaret foljer saval underhalls- som reparationsskyldighet. 

T i l l lagenhetens inre raknas: rummets vaggar, golv och tak; fast inredning i kok, badrum och i 
ovriga utrymmen i lagenheten; glas och bagar i lagenhetens ytter- och innerfonster; 
balkongdorrar, lagenhetens ytter- och innerdorrar. 

Foreningen svarar for malning av yttersidorna av ytterdorrar och ytterfonster. Foreningen svarar 
for underhall av alia stamledningar och for reparationer av radiatorer (ej malning) och 
radiatorventiler inklusive termostat. Handduksvarmare ingar ej i foreningens ansvar. 

Foreningen svarar inte for reparationer av ledningar for avlopp, varme, gas, elektricitet och 
vatten, dar inte ledningarna tjanar fler an en lagenhet. Detsamma galler ventilationskanaler. 

Foreningen svarar ej heller for rokgangar och rokgangar i kakelugnar. Om medlem onskar nyttja 
tidigare anvand rokgang for installation av kakelugn eller annan eldstad, skall mekanisk 
rokgasflakt installeras av medlem samt installationen i ovrigt ske enligt myndigheters foreskrifter. 
Styrelsen skall aven godkanna sadan installation. 

Medlem svarar for malning av stamledningar for vatten, varme, gas, elektricitet och ventilation 
och for malning, reparation och underhall av anordningar fran dessa stamledningar utover vad 
som bestamts i fbregaende stycke. 

Medlem som innehar lagenhet med altan svarar fbr allt underhall av altanen och for reparation 
i handelse av skada innefattande aven foljdskador pa andra delar av foreningens fastighet och 
medlemmars lagenheter. 

Medlem som innehar lagenhet med balkong erlagger en sarskild underhallsavgift enligt § 15. 
Foreningen svarar for underhallet av balkongerna. 

Medlem svarar for reparation pa grund av brand- eller vattenledningsskada endast om skadan 
uppkommit genom hans vallande eller genom vardsloshet eller forsummelse av nagon, som hor 
t i l l hans hushall eller gastar honom eller av annan, som ban inrymt i lagenheten eller som dar utfor 
arbete for hans rakning. I fraga om brandskada, som medlem sjalv inte vallat, galler vad nu sagts 
endast om medlem brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iaktta. 

Al ia installationer sasom diskmaskin, tvattmaskin och liknande utrustningar for kok och badrum 
tillhor hushallet. De skador som orsakas av sadan utrustning (t.ex. vattenskador) ansvarar 
medlemmen for. 

B. Foreningens ratt till tilltrade till lagenheten 

Foreningen ager ratt att erhalla tilltrade t i l l lagenheten nar det behovs for att utova nodig tillsyn 
eller utfora arbete, som erfordras for fastigheten. 

Vagrar medlem foreningen att fa tilltrade t i l l lagenhet for sadant andamal, ager fbreningen ratt att 
begara handrackning av vederbbrlig myndighet. 
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C . Forbud mot ombyggnad 

Medlem far ej utan styrelsens godkannande foretaga vasentliga forandringar i lagenheten eller i 
fastigheten i ovrigt. Med vasentliga forandringar avses alltid sadana forandringar som erfordrar 
byggnadslov. 

Medlem ar skyldig att i forekommande fall ansoka om byggnadslov. Innan sadan ansokan inges 
t i l l byggnadsnamnden skall styrelsens godkannande ha inhamtats. 

Medlem som bryter mot detta forbud skall, om sa pafordras, aterstalla lagenheten eller annat 
utrymme i tidigare befmtligt skick samt ersatta foreningen de kostnader, som kan drabba denna 
dels genom vitesforelaggande, dels eventuellt for aterstallande av lagenheten eller annat utrymme 
i av myndigheterna godkant skick. 

§ 2 2 

Uthyrning m m 
Medlem ager ej ratt att upplata lagenheterna i andra hand utan styrelsens tillstand. Sadant tillstand 
skall lamnas om medlemmen har beaktansvarda skal for upplatelsen sasom exempelvis men ej endast 
tjanstgoring pa annan ort, provsammanboende, institutionsbunden sjukdom och foreningen ej har 
befogad anledning att vagra samtycke. Tillstandet kan tidsbegransas. Ny upplatelse kraver nytt 
tillstand. 

Foreningsstamma kan besluta att medlemmar, som upplater sina lagenheter i andra hand, skall 
betala en extra avgift t i l l fbreningen, motsvarande viss procent av arsavgiften. 

Avgift utgar ej om uthyrning sker t i l l familjemedlem. 

§ 2 3 

Medlem far ej anvanda lagenheten for annat andamal an det vartill den ar avsedd. 
Bostadslagenhet far ej anvandas fbr kontor, lakar- eller tandlakarpraktik eller dylikt. 

§ 2 4 

Uteslutning och forverkande av besittningsratten 

Medlem kan av styrelsen uteslutas och besittningsratten t i l l lagenheten fbrklaras fbrverkad: 

1. om medlem underlater att erlagga beslutande avgifter t i l l foreningen utover 12 dagar fran 
forfallodagen; 

2. om lagenheten av medlem upplates utan styrelsens tillstand i andra hand eller anvandes t i l l 
annat andamal an vartill den ar avsedd; 

3. om medlem eller annan, t i l l vilken medlemmen upplatit lagenheten, utan styrelsens 
godkannande vidtager ombyggnadsarbeten, fbr vilka byggnadslov erfordras; 

4. om medlem eller annan, t i l l vilken medlemmen upplatit lagenheten, vanvardar denna eller 
upptrader storande eller i ovrigt asidosatter vad som enligt stadgarna och ordningsreglerna 
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skall iakttagas vid lagenhetens nyttjande och icke efter skriftlig varning av styrelsen 
genast later sig ratta. 

5. om medlem inte lamnar tilltrade t i l l lagenheten enligt § 21 B, och om medlem inte kan visa 
en giltig ursakt for detta. 

r 
Besittningsratten ar inte forverkad och uteslutning kan icke ske, om det som ligger medlemmen 
t i l l last ar av ringa betydelse. 

Uteslutning far ske enligt punkterna 2 - 5 ovan endast om medlem underlater att pa tillsagelse 
utan drojsmal vidtaga rattelse. 

Medlem som pa grund av ovan angivna skal fbrlorat besittningsratten och uteslutits som medlem 
i foreningen ar skyldig att flytta sa snart klandertiden enligt § 25 gatt t i l l anda eller 
lagakraftvunnen dom foreligger. 

§ 2 5 

Om klander av uteslutning av medlem 

Medlem som uteslutits ur fbreningen kan klandra beslutet genom att vacka talan mot fbreningen 
vid domstol inom en manad fran det han delgavs beslutet. 

Utesluts medlem, har fbreningen ratt t i l l ersattning fbr eventuell skada och samtliga kostnader for 
att skilja medlem fran besittningsratten t i l l lagenheten. 

§ 2 6 

Ovriga meddelanden 

Ar sadant meddelande fran fbreningen som avses i § 18 och § 24 avsant i rekommenderat brev 
under mottagarens aviseringsadress skall fbreningen anses ha fullgjort vad som ankommer pa 
dem. 

§ 2 7 

Om forsaljning av andel 

Har medlem blivit utesluten ur fbreningen skall foreningen, sa snart beslutet vunnit laga kraft och 
medlemmen flyttat, salja andelen med tillhorande besittningsratt pa offentlig auktion, savida icke 
fbreningen och den uteslutna medlemmen kommer bverens om annat. 

Av influten l ikvid far foreningen uppbara sa mycket som behbvs fbr att tacka foreningens fordran 
hos medlemmen. Vad som aterstar tillfaller denne. 
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§ 2 8 

Om vinstutdelning 

Skulle sa stor vinst uppkomma nagot ar, att ordinarie stamma beslutar om vinstutdelning, skall 
vinsten fordelas mellan medlemmama i forhallande t i l l deras andelstal. 

A V S L U T A N D E B E S T A M M E L S E R 

§ 2 9 

Ekonomiska konsekvenser av foreningens upplosning 

V i d foreningens upplosning skall dess behallna tillgangar skiftas pa sa satt, att envar erhaller sa 
stor del av uppkommet overskott som motsvarar medlemmens andelstal. 

§ 3 0 

Kompletterande bestammelser 

Dar ej annorlunda bestamts i dessa stadgar, galler lagen om ekonomiska fbreningar(l 987:667) 
med undantag om skyldighet att antaga medlem, dar bostadsrattslagen (1991:614), 2 kap. skall 
galla. 

Dessa stadgar har antagits vid arsstammor 2013-05-27 och 2014-05-22. 


