STADGAR

förBostadsrättsföreningenVilan 1820
organisationsnummer 769616-3927
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OM FÖRENINGEN

6 § Andelsägande

l § Namn, säte och ändamål

YFSrenin£ens.nam11 ärBostadsrättsföreningen
ocSm,
S28 20- stad.
st)Telsen har sitt säteiit
——,

t mnehas av makar, registrerade part'nerdlCT

sådanasamborpåvilkasamboTagenZ^as"
7_§ Insats, årsavgiftoch upplåtelseavaif

S°reringensändamålärattfrämjamedlemmarnas

Insats, årsavgiftoch~iförekommandefair'

i intressen genom att i föreningenshus

u^^b^d^l^w:ibo^^s^
åt
med lemmarna nyttjande
tidsbeff:msni'n
för

unroSe!Tvg;ft:faststaJls
s^"en:Indrmg
insatsen
ska aUtid beslutas~avförenoml
gs^IS.
av

utan

Medlem som innehar bostadsrätt kallas'

f § Årsavgiftensberäkning

^2ftZi^dSS
2^^^^
i
lägenheternas
'BesTut*omu

2 § Medlemskap och överlåtelse

'till

ca ln'

^rs^^^^^y

Il^dlTsansökan~skafogasstyr^opiapT"^
skar
OTeriåtelsehandling
underTfaiv^
°ch
i°"ehåira
uppgm7mdl ena'
^opare-och säljare.
vara

av

SietTsom. efter UPPlåtelsen

lägenhet som överlåtelsen avser s~mitot)ris

2t,^£;^=%;;=^^.p

elleruteplats dock med ettpåslagpåhsog:t7°r
Skenkan
besluta att; .^avgifteningående
ersättning för

styrlTlklså SDart
somm°i"gt fråndetattansökan
kom in tll]

taxebundna kostnad
såS'
g, konsumtionsvatten. el, TV;bredband och
er

för^"gen, prö~va friaT

^mldsm ?ap_Enmedkm^^^^^^^

£fSs toer^s^v=^n^^^^^

^SSrattshavareska ans^ha"uttr'ätt'ui:förem^en,
ha»
medger

ell^r

att

LiMedl_emskapsprövmng

honrar~stå&kvar

Juri^sk

-

l?^k^nad^vseLuppyärmnin?ellernedkytoingav
Slen: v,armvatt№ellererocsförbmlSS

'^s^'dwa;'"h^^^"s

person

juridisk person som förvärvat bos^STätt'tw7n

boJSdsla8enhct fårvä8rasi"trädeTföreni^"En

9iSwrlåtdse;ochPantsättmngsavgiftsamt

Ju"disk_person som ärmedlem i föremngeS inte
T,samtyckeav styrelsen8enom överlåtelsefö^ärva

.

SS^dlT.tine^os^e^^^^
,

-

fysisk

person

2^Iallseavfiftbetalas

£S£;
^ZnTs.h";Denwm^bos1;:^
• övergått till fårinte vägras medlemskaDi"

av

förvärvaren

sättningsavgift betalas av pantsättaren"

i om föreningenskäligenbörgodta

och pant-

^y8iftförandrahandsu?PlåteIse fär
efter beslut
T
&åriigenuppså^ögsr^%
^2iS. ±gsC
^£.lSldlpnsbasbel°PP- om enläShetuS"

som bostadsrättshavare.

tas ut

yo

Medlemskap farintevägraspå grund av kön.

SJ.el^ett
år'beräto^denhS"ZaplaIS
efter det

Snsöverskridande identitet ^uttryA,'etnlsk

av?ften

annan"tro7uppfattt m'r

ln£ioll?mdereuer sexueU^"grÖuve3sen
om medlemskap inte beviljas.'

t Fartasut efter

ss^tlm'8s"8sc nu'"h^?:"

MldkmskapJcan beviIJas {yslskPersonTo^o^rtar

tillhörighet, religion eller

: förandrahandsupplåtelse'

SäS ^Se^^w^^^l<

as medlemskap.

liMedIemskapsprövning

u^ats med

^tsäistE'^^^^''
t med fransk balkong; altan i

overlate!sehandlin8eninte "PPfy"er'formkraven är

om^nlejtyrelsen

om

giften vara förhöjd med högst'2% av

Motsvarande gäller vid byte ochgåva.''0m

^ mälems?p

andelstal.

^ln8aLMdel^fattas^S^^^^^^^
^^STmedförrubbnu^avdeti'sr"'ua'
2Aauanlrtmeuan andel^TenbfcbeZte;cgiltigt

SLny^nehaTe& utövabostadsrättenochflyttain i
S?^enendast °mha"eUerh^nlauntlgSyI
medlem i föreningen. Förvärvareaska"m'sökaom
Sedkm.£p!förenmgenPå^styrelsenb^tä^er.
som

av

är

antal

kalenderman°ader"sj oum"1

!asenhetenäruPPlåten-Upplåtelse"^dueFav
kalendermånad
,

räknas

som'he]månadu l^lften

bS!;:^°stads"tlstem're"m^Ito^. ke,

5 § Bosättningskrav

,

£m^etkanantasatt.förYärvarenföre8»delinteska
^:^ys^ttw^m^'^

10 § Övriga avgifter

^lngel&lwrigt

inte

ta ut

särskilda avgifter för

Se^mförenmgel1 skavlAamedaiiled^ng'aT
bostadsrättslagenellerannanförfattmng"

Bostadsrätternas mönsterstadgar 2017,version l
Sida 2 av 7

^

^3

^ e^

J1 § Dröjsmål med betalning

^lel^JIIlföreMngsstämmaska innehålla uppgift
tlk^iensom^behmd^^^

Lskabetalas. På det ^styrelsen beslutar.
Blt?nmg&dock^tidskegenomplusgiT o"euT'"'
S?o-om. irte ^savgiften°eu~er"SufS
Ss ^tid&forenm8mtautdr^"^^11
Sraatela8en Pådet "betalda beloppet^0

Si£te"'mdra •fn<«^'-S. ^°'

Käl.e!setil;ordmarieochextrafö^ningsstämmaska

förfallodagen tillfall betalning sker'sa'm7

s^srI'^AOCr=°^t=rse
,

£°s:äS^e"Br°rdnm8en°maMttnm^"

Kallelsen ska utfärdas genom utdelnin

K^;12TLSOm^upp^^^Z^e-

FÖRENINGSSTÄMMA

ssst^wnans^>£:=en
' dit. Ivissa j laS särski<t angivna"fajT

12 § Föreningsstämma

ordmarieförenmgsstämma skahållastidigastl mars

och senast förejuni månads utgång"

Tstajlshögrekrav Påkalldse ^a^post. '

utt;IerJadlo

mwaD

an8iv"fs ka kallelse

föreningens webbp'1'ats0

Medlem som önskar få ettärende behandlat vid

17 § Rösträtt

s.^'s d°senOTtid^^«b"

^lf
örelngsstämma.harvarJe medlel"

nma ska anmäla detta senast den l

SiTÄS^is
kahau^^^^^^^^
det. Sådan föreningsstämma ska även hallas"

naldet fOTUPPgivet andamål skr'ftligen'begars7vu
revisor ellerminst 1/10 av samtliga rostberlttigade.

omb"det

Ombud och biträdefårendast vara:

protokollförare

annan medlem

4. Godkännande av dagordningen

^emmens make/maka, registreradpartnereller

5. Val av tvåjusterare tillika rösträknare

6. Fråga om stämman blivit stadgeenli^

föräldrar
syskon

av röstlängd

årsredovisning

myndigt barn

av revisorns berättelse

lmannärstående som varaktigt sammanbor med

10. Beslut om fastställande av resultat-~och

balansrälaiing
11. Beslut om resultatdisposition

• god man

12.Beslut om ansvarsfrihet förstyrelsen
13.Beslut om arvoden åtstyrelsen och'revisorer för
l av styrelseledamöter och suppleanter

får denne företrädas
ltZd?Sle >"Ändiss,kperson
mot uppvisande av ett

5.Val av revisoreroch revisorssuppleant

17. Val av valberedning

hänskjutna frågor
lem anmält ärende

i föreningens hus"

Smm.edlemhar förvaltareföreträdsmedlemmen av
förvaltaren.
Underårigmedlem fö^radTaT^en av
lare.

14.Beslut av antalledamöter och suppleanter

19. Avslutande

^d^.tu t^LslnDrösfrätt8enom ombud-

medlemmen behjälplig. Biträde har ^derättu

2. Val av stämmoordförande

18'^sfrsTelsenti" stämman

18 § Ombud och biträde

^äföra_högst.ett.b^äde-.Bitradet^

—».

st5Telsens

:.Medlem somTrmeh^

^g^S,frtut&dTlei:ombud"&^
^SmäLT^:.5föremn^st™a^^^^

3. Anmälan av stämmoordförandens val av

av

röst. Om

£S^ma; ^aTbostad;^SSmen^^de

s^äuw^nsymis'wdws^ven±^^^^^
^S^-.FdlmahCTSk^uppYisasro ng^ro^^^^^^^^^

15 § Dagordning
På OTdinarie föreningsstämma ska förekomma:
~

en

i lägenheterhar också endast en"röst"

14 § Extra föreningsstämma

l' loKdrasmng

dessutom

lnStpalamplig platsinom föreningensh^erul
publiceras på
.

13 § Motioner

l. Öppnande

om

samt av

av

registreringsbevissom ärhögsttremånader gammalt.
For^mgsstämman farbesluta attden som inteär

SeS:s,kahlT/tt.
n^waellerpåMn^^fö^
förhandlingarna vid förenmgsstamm'an."EttusSU
detbesluta7a7s^rga
SllSgtendast
röstberättigade som är närvarande vid"

^a extraföreningsstämma ska utöverpunkt 1-7 och 19
L de ärenden för vilken stämman blivit"

om

föreningsstämman.

16 § Kallelse

19 § Röstning

^e^ståmmånsbeslututsörsav den ^ningsom

tättmer änhälftenavdeavgi;na^st^aTrn5ds<?£a
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^^/

r^^memng
som stämmans ordför^ebiträder.
en avgiven röst.
""'
vl d
,

vai. anses

den vald som har ^ flest
röster. Vid
örs valet genom
lottning
stämman innan valet

^stetal_ayg
beslutas
av

25 § Konstituering
^tyrelsen utser inom sigordförande och andra

fi!nktionarerom inteföreflmgss7ämm7beZt^

om7nte'annat
förratts"

Sm.oordförande ellerför^°gsstämmakan besluta
^S^TOTÖStnin8 skagenomföras"Vidp^'s^7
Sa.dockslTlomostmn®aIltidgen<>mförarp å"

26 § Styrelsens protokoll

yilT!lse"SJammanträden skaf"rasprotokoll som

^^^f^n^^^g^sr
^styrelsen utser ProtokoUen ska fö^

begäran av röstberättigad.'
Förvissa

besluta

de satt och förasi nummerföljd"

krävs särskild majoritet enlis

protokoll ärtUlgängligaendast för7edm"öt^J

i bostadsrättslagen.

suppleanter och revisorer.

20 § Jäv

27 § Beslutförhet och röstning

^eodmem fårintesjälveuergenomombudrösta i

s,Tl!lseD-ar^slutför Där^et-na^arande ledamöter

överstiger hälften

l. talan mot sig själv

3.^talanellerbefrielse som avses'i1 eller2 beträffande

^ss^de, somröstofö;b;1^^

SS^J^S^T^ä?"0^^^

annan, om medlemmen i fråga har ett väsentlk

mtresse som kan strida mot föreningens intres^

£anTLidelord™8romordfö™debestan^eT^

^Z^amlavtöremn^mmåe^

21 § Resultatdisposition
som

kan uppstå i

verksamhet ska balanserasi ny räkning"

av arbetsordning (beslutad av Styrelsen)"

föreningens

28 § Beslut i vissa frågor

Se^lsol"mebarräsentug föräDdrmS

22 § Valberedning

^Tm^enheLförtodras^^^^^^

förslagtillsamtligapersonval samt för%ffl ^voadeul

sttt

h°;äsl^edj!d?"av'de'r^z

^^^e"ate'oebi't'=m^'^^

23 § Stäinmans protokoU
av

den

som

sy"'"""' st'eaomp"'*'ota;"

l' 3Srostlängåenskatosmi ellerbilä§gasprotokoUet
i. att stämmans beslut ska föras in i protokollet"
i. att om omröstning skett ska resultatet av denna

29 § Finnateckning

^renm^ens.firmatecknas-förutomavstyrelsen- av
minst två ledamöter tillsammans.
30 § Styrelsens åligganden

anges i protokoUet

Protokollet ska senast inom treveckor hållas
pä betryggande sätt.

föreningens

T^e^^as:Pmbostadsrättsb&V^^Ser
samtycke til1 andrin8e"7blirTes?uSZdl åuStgJ

är att

ska Protok"U föras

av

?m
^^k^^!^wtör^ss^wå
omlttbeslut. avseetlde om-euer tiUbygSTmleS'är

^"i!T:!eförerin8sstamma får^beredningutses
i till och med nästa ordinarie
^TingTanma;vdberedrinSens-UPP^
lämna
vid. förcnm8sstämma

ledamöter"'Soml

^.Tm^g romordförand№bitrader'T^^^^^

sn

Delo »WII:dler. underskott

samtliga

av

S^i ay S;s^er,dCTmeri^förvllkenm^r
ä"
de närvarande röstatellervid likaröstetaT'

2. befrielse från skadeståndsansvar eller annan

,

" "'~*"""tl"'

na. Protokollet ska förvaras

Bland annat åUgger det styrelsen:
• asvara för föreningens organisation och
; av dess angelägenheter

^leredwlsringförförvaltnm8^ föreningens

'

^dsC
Thet.eigenomattavlämna0 ^^^^^
som_ska innehålla berättelse "m verksamhetCT"

STYRELSE OCH REVISION

.

^SKfö^tmngsberättelse)"sa^^^^^^^^^
föiföreSgTmttoerochkost^'U^^^
(resultaträkning) och

24 § styrelsens sammansättning

Sdsenbestår avminst treoch hög^sjuledamöter

för

suppleanter.

dess-stäiinln "vid'
g

räkenskapsårets utgång (balansräkninl)1

• att^senastsex veckor före ordinarie föreninas-

styrel.sen väljs av föreningsstämman. Ledamot och

stämma tillrevisorerna avlämna årsredovis^ngen

suppleant kan utses för en~tid av ett eller tro"år

• att senast två veckor före ordinarie

föreningsstämma hålla årsredowsninRen och

™-ledamot ellerSUPPleant kan förutom medlem även

revlsionsberättelsen tillgänglig
• att föra medlems- och lagenhetsförtecknine-

3asZerTsomtmhOTmedle^ensfenu^sM^

^T^bTttiföremngens^s"ää"'m^^

föTlTn.harrättattbehandla-iförte'ckni^arna

i en (I) ledamot som inte uppfyllerfaavenT

,

onuppgifterpåsättsomavsesT'

personuppgiftslagen
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' ^ Sn8sstämman skataställninstm ettförslag

' elradl.TT' .i irågaom vattenfyllda radiatorer

^S^,ay.s^dg^a'måste.detfaliständigao
fö,rslag!thållas til!8än81i§t hos'föremng^'fi'20

svarar bostadsrättshavaren endast för målmii

^k;enför_kallelsenfram ti"förem°ngss^man.

' golvvärme' sombostadsrättshavaren försett"

medlemmen.

• vannvattenberedare
'
rförvatten

i uppgivit annan adress ska det
i istället skickas till

• eldstäder, dock intetillhörande rök

31 § Utdrag ur lägenhetsförtecknir
<BSSShTrehar rätt På be§ara»"få "tdrag
att

gen avseende sin bostadsrätt.

ie?sa

avlopptil1

de delar dessa

är

^etenwhtetjän^^^^^^
ssa^il
ivarens lägenhet

ur

' ^nderucentraKsäkringsskåP^och dä"frånutgående
^ochinformationsredningar(teIefonu kabST
£lm edmera)' lägenhet^'kanaiisatio^r"-tv'

32 § Räkenskapsår

e, eluttag och fasta annaturer ""''""''

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

• ventiler och luftinsläpp, dock endast målnin

33 § Revisor

•

Föreningsstämma skaväljaminst en och högsttvå

I badrum, duschmm eUer annat våtrum samt i •

revisorer med högst två suppleanter. RevisoreV och
revisorssuppleanter väljs förtiden från ordinarie'

^rarbostadsrättshavaren därutöverbiand"ann7även

föreningsstämmafram tillochmednastaOTTnarie

• fuktisolerande skikt

a. Revisorerbehöverintevara

• inredning och belysningsarmaturer

medlemmari förenin8enoch behöverTntehdler vara

auktoriserade eller godkända.

• vitvaror och sanitetsporslin
'

34 § Revisionsberättelse

Sst

iu

801vbrunn rensring av 80Ivbrunn

och

• tvättmaskin inklusive ledningar och

R^!SOTem&skawserevisio"sberättelsetillstyrelsen

anshj

senast tre veckor före föreningsstämman.

tningskopplingar på vattenledning

• kranar och avstängningsventiler

• ventilationsfläkt

. ... _BOSTADSRÄTTSHAVARENS

• elektrisk handdukstork

RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

I kök eller motsvarande utrymme svarar

35 § Bostadsrättshavarens ansvar

Äts"ftr-" ^'-•^—,

Bostadsrättshavaren ska påegenbekostnad hålladet

^v^e?etTf g?ttsklck, DettagäUeräv^"mark,

• vitvaror

• köksfläkt
• rensning av vattenlås

rad, garage och andra lägenhetskomplement som"
ingåi upplåtelsen.

• diskmaskin inklusive ledningar och

Bostadsrättshavaren svarar sålundaförunderhåU och

anslutningskopplingar på vattenledmng

reparationer av bland annat:

• kranar och avstängningsventiler; I-fråga om

• ytbelågsmng pårummens alla väggar,golv och tak
Jämte underliggande ytbehandlin^som°kräv7för"
att anbringa ytbeläggningen på ettfackmamia-^
mässigt sätt

• icke bärande innerväggar

gasledmngar svarar bostadsrättshav^n endast för

36 § Ytterligare installationer

ävellför a11^ installationer i
BSt,ads.rattshäya
;T^T_sominstalleratsOT"bos^^^^
ren

• till fönsterhörande beslag, gångjä
låsanordning,

och

,

vädriagsfflter"och"tatmngsirs teTsamt

l målningJörutom utvändig målmng°ochidttau
av fönster. För skada påfönster genom mbrotTeilTr

annan åverkan på fönster svarar dock

svarar

tidigare innehavare av bostadsrätten."

^7 § Brand- och vattenledningsskador
tioner på gmnd av brand-~eUer

bostadsrättshavaren.

^atS!!edmn8sskada svararbostadsrätt7havaren endast i

• ti"_ytterdön- hörandebeslag,gångjärn,glas,

bb:S. S^;;i;;8TmB=xs=^.i

handtag, ringMocka, brevinkasto^'lis1nJdusive

"Zcuar_all_malmng med unda"tag förmålmngav

. utsida, motsvarande gällerförbaikone-

i,ler altandorr-För skada påytterdöiTgenom"inbro5tt

38 § Balkong, altan och takteirass

Lllgenhetenärutrustad med balko% altaneller

eUer annan åverkan på dörren svararS"

iss svarar bostadsrättshavaren endast för"
^och snöskottning samt ska se tUl att

motsvarande gäller för

balkong- eller altandörr.

avledning för dagvatten intehmdras"

innerdörrar och säkerhetsgrindar

lister, foder och stuckaturer

39 § Felanmälan

A{>
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sc^

Bo^d?ttshavaren ärskyldigatt til]föreningen

Safe^ och-bristerisåd^>lägenhetsutmSgsom

SSnsS. f5riai^uTed'==^

£luLmgeDheten

SSgslämma kanYs^bandmed gemensam

Ohyra farinteförasin i lägenheten.

^vndneSts^
Lh^e!.blsl^omreP°^^^^^
byte
avmrednulg och utnlstning avseende-de'delar'av'1

46 § Tfllträdesrätt

som medlemmen svarar för.

£2;adafe-förförerin8eDharrättattFakomma in i

£^ ^^tbehövs&r^^^
^ra
föreningeTl
för
att"

41 § Vanvård

sss

Ombostadsrättshavaren försummar sittansvar för
SSCTlskicki sadan "tsträdaungatt^anr

säkerhetäventyras ellerattdet finnT^för"
^a^ts^orpå annansesen^^^

rätt
hjälpa b^en<plrc
^ISls.eanmanmg'
sårens bekostnad.
att

47 § Andrahandsupplåtelse

^5°^Tn
T^upplata läSenhet
i,ti"TanförsJalvstmdi^br"^e'endast<uor
sin

^yrelsen ger

föl;h"sets underhåU ellerföratt-f3igöra"
my-"di8hetsbeslut. arbostadsrättshavaren skyldig att.

tshavaren har skäl förupplåtelsen'och"

encmte.harnagon bef°Sad anledmng''att vä,
lamtycke- styrelsens beslutkanöverprövassaval'

43 § Förändringi lägenhet

Bostadsrättshavaren fårföreta förändrinaar i

SSädei'sirdcr&docsft—

48 § Inneboende

£ost.Ssrattshavarerarmte låtautomståendepersoner

L m8rePP i bärande konstruktion,

t^s^^omdetk^eå^:^s
eller annan medlem.

2-e"SS'v°Ät"i8Icdni°8(B; •V10PP-vtanc.8"

3. annan väsentlig förändring av lägenheten

FÖRVERKANDE
är till

pata8lis skada euerolä§enhetförförem-ng^elleT

49 § Fön/erkandegrunder

aman medlem. Bostadsrättshavaren svarTr'för"att

£ttJMderattenri" Lägenhet som innehasmed
?ostadsraftkan förv^s'°chförening»^

erforderii8am^dighetstillstmd-^ållsTörä^

ska alltid utföraspä ettfackmannamässigt^t"

äSfv a:M''i"^^m°b8^^up1'

.

' b^?lättshmren dröjermed attb^alainsats,

ANVÄNDNING AV BOSTADSRÄTTEN

• Egenheten utan samtycke upplåts i andra hand

• Dostadsrättshavaren inrymmer utomstående"

som

fordras

't,ordning och gott skickinom"
i hyset_samt rätta sig-efterf0renii]
för den^m hör till
oriingsregler- Detta Säller
f: 8ästar. b<)^dsrättshavareneller som utför"

.

Slt lllmen

förförening

eller

annan

medlem

i?e?e^Mvtodsföram^ändam^än^dud'en1
^v«seddförwh
avvikelsenärav väsentlig"1
betydelse för föreningen eller'någonuraeS
' b2tdsrätt,ri11shavareneller den' som läggeten
uro!åtit s. iandrajland' genom våSh^är
Sndetiuattdet finns ^a HägenheterelFer
.
*

en eller någon annan medlem i

som

t för'

andrahandsupplåtelse

44 § Användning av bostadsrätten
SostadsrättshaYarenfår inteanvända'lagenheten för
St^Tt andamål ändet avsedda: FcTremngen får
äravav's^ärd1
Lenda!t åber°Pa avvikelser

är

sknftliga~s'mtyckTc

s^^^?as-™stånd;k^^1^vem

^LWmm^s&inst?rGlsen^m^^^^^^^^
anordningarpå egen bekostnad.

45 § Sundhet, ordning och gott skick
^ostadsrättshavaren smi dig iaktta alitu

sitt

i andra

cuuasl om

utuc

B^S!ls.Thware ska s1mftliSenhos styrelsen ansöka
^s^up^dsen7an^"^s^£
^el^^g^^kentiddenskapågT^^^

^hwderhål\av sadana an^"i"gar:0mdet°beuh^s

ien.

eller har ratt

S£;S^№Th^~^""

s£^^BOS^^Wea-svawföTsk^

tillstå"dom åtgärden

svarar

t^sta?,rattshavaren mtelämnar föreningen

42 § Övriga anordningar

wgra

om

^^^°St
^ä^^mh3^de^

"'

Anordningar såsom luftvännepumpar, markiser.
T, solskydd, parabolantenneretc. får
sattasuPP endast efter styrelsens skriftliga""'" ~w'

ns£ls en&endast

annat

^eordningochgottskickav;n^^m^t

40 § Gemensam upprustning

.

markl förråd, garage eller

SetsSm plem!nt. ska bost^Sa^en"iZa

ombostadsrättshavaren'Sen°mat't:iirte"utan1'
underrätta styreise^omlt t det

oskäligt dröjsmål

även

fi^hyrai lägenheten,bidrartilTattohy^rids

svarens räkning.
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• bostadsrättshavaren inteiakttarsundhet, ordniii
och gott skick eUer rättarsigefterde sarskiFda"
regler som föreningenmeddelar

• bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde-till
ten och intekan visa gUtig ursäkt för detta

* bo^dsrättshavaren intefallSörannan^fdighet"
•• anses vara av synnerligvikt för
ien att skyldigheten fullgörs

• lägenheten helt eller tillväsentlig del används för
nänngsverksamhet eller dänned'

Sadverksamhet'vilken til1enmte oväsentligdel
ingår
förtuFfäiu
sexuella förbindelser mot ersättning
^brottsligt

förfarande eller

54 § Framtida underhåll

Inom föreningenska bildas fond föryttre underhåll.

^sfo0n5n
s^;Sa:sättasett belopp "Öm'
mnst 0.3%^av fastighetens taxeringsvär7e. ^^varande
n

^sl?öras
hrenmderh^lsphn^^^^
enligt planen.

^5 ^Utdelning, upplösning och likvidation
£mJ?CT!nTtMmanb. eslut"°attuPPkomm^^^^^^

^^ä
S^ri^mei!Mmedumm^a
xrorääuande tul lä8enhetemas årsavgifterförödet"
senaste räkenskapsåret.

50 § Hinder för förverkande

Nyttjanderätten ärinteförverkad om det som ligger

^£mn8CT,,upplösesellerlikvideras skabehållna
medlemmarna i förhållande tiH"

till last är av liten betydelse"!

enlighetmed bostadsrättslagens reglerska förenin

normak uppmana bostadsrättshav^en attvidta"rätteeise
innan föreningen har rättsäga upp bostadsratten"^

rättelse kan bostadsrättshavarenmte skiliasfrån"

56 § Tolkning

^fiSOLS Ominte

re81eras idessa stadgar gäller

SostadsräT8en' !agen

om

ek°n°""sto6föSgar

och

övrig lagstiftning. Föreningen kan ha utfärdat"

o.rdnin8sregler förförtydli8ande avTnnehå^t i dessa

51 § Ersättningvid uppsägning

Om föreningensägerupp'bostadsrättshavaren till

57 § Stadgeändring

avriyttmng har föreningen rätt till skadestånd.

52 § Tvångsförsäljning
Har^bostadsrättshavaren bUvit skild frånlägenhetentill
av uppsägningkan bostadsrättenkomma att
reglerna;

FOTemngens stadgar kan ändras om samtliga
det. Beslutet~är<även
oberättigade är
ense om

lmdet fattas av tvåpå vandra följande"

giltig

tämmor. Den första stämmans beslut utgörs
i mening som har fått mer än hälften av de

av81vnarosteraa eller' .vid likaröstetal, denmemti

;;m,oriföranden.törader- påden andra stämm^faävs
S?£atred)edelar av de röstandehargåttmedpå'
beslutet. Bostadsrättslagen kan för'w~ssa'be^

ÖVRIGT

högre majoritetskrav.

53 § Meddelanden

Meddelanden anslås i föreningenshus, på förenin
genom e-post ellerutdelning.

w
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Ovanstående stadgarharantagitspåtvåpåvarandra följandestämmor
Den 22 maj 2018 och den 11 september 2018.
Stockholm dew?^/ /
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