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FIRMA OCH ANDAMAL

1$
Foreni ngen s fi rma iir B ostadsriittsforeningen Hiigerndsstaden.
Foreningen har till andamil att framja medlemmirnas ekonomiska intressen genom att iforeningens hus upplita bostlider 6t medlemmarna till nyttjande utan begriinJring tilltiden - bostadsriitt Medlem som innehar bostadsrdtt kailas bostadsrlttshavare.

MEDLEMSKAP

2$
Friga om att anta medlem avgors av styrelsen.
Medlemskap i forening kan beviljas fysisk person som erhiller bostadsriitt genom upplitelseav foreningen eller som dvertar bostadsriitt i forenineens hus.
Juridisk person som fiSrviirvat bostadsratt till bostadJagenhet ffir viigras medlemskap.
Bostadsrdtt upplites skriftligen och att ansokningshandingen skall vara forsedd medsokandens bevittnade namnunderskrift. Styrelseriavgor tilivem bostadsrzitt skall uppl6tas.

3$
Fn medlem som upph6r attvarabostadriittshavare skall anses ha uttratt ur ft)reningen.Anmzilan om uttrade ur foreningen skall gdras skriftligen och att handlingen skall vara forseddmed medlemmens bevittnade namnunderskrift .

OvpncAxc AV BoSTADSRaTT

overlita sin bostadsriitt och tilr kopeskilring som siljare

att prova ansOkan om medlemskap i enlighet med de

Ar'tal om 6verl6telse av bostadsritt genom kop skall upprzittas skriftligen och skrivas under avsdljaren och koparen. Awalet skall inneh6lla uppgift om bostadsriitten till den liigenhet somoverlitelsen avser samt kopeskilingen och oveiritersedaeen.
Motsvarande skall geilla overlitelse av bostadsriitt g.no,rr'byt., arv eller g6va.
overlatelse som inte uppfyller dessa foreskrifter ar-ogiltig.

Fdrvarvare av bosladsrzitt skallskriftligen ansoka om medlemskap i bostadsrzittsforeningen.
I ansokan skall anges personnummer och nuvarande adress.
Styrkt kopia av f6ngeshandlingen skall bifo.eas ansokan.

4S
Bostadsriittshavare tiger riitt att fritt
och kopare kommer dverens om.
Det 6r dock foreningen forbehillet
villkor som stadgarna anger.



s$
Har bostadsrdtt overgitt till ny innehavare, ffir denne utdva bostadsritten och tilltriida
lZigenheten endast om han eller hon iir eller antas till medlem i bostadsriittsforeninsen.

En juridisk person samt $sisk omyndig person som har forviirvat bostadsritt till
bostadslagenhet ffir vagras medlemskap i f6reningen.

Om det kan antas att fdrviirvaren for egen del inte permanent skall bosiitta sig i
bostadsriittsldgenheten har f6reningen ratt att vdgra medlemskap.
Har bostadsrdtt overgatt till bostadsriittshavarens maka, make eller sambo pi vilka lagen om
sambos gemensamma hem skall tillampas fbr medlemskap vdgras om forvarvaren inte
kommer att vara permanent bosatt i bostadsrittslZigenheten efter forviirvet.
Den som har forvarvat andel i bostadsriitt f6r viigras medlemskap i forening.

Utan hinder av fursta stycket fEr dddsbo efter avliden bostadsriittshavare ut6va bostadsrd.tten
Sedan tre ir forflutit frin dodsfallet ffir foreningen anmana dodsboet att inom sex minader visa
att bostadsratten ingitt bodelning eller arvsskifte i anledning av bostadriittshavarens dod eller
att nigon som ej fEr vigras intriide i fdreningen forvd.rvat bostadsriitten och s6kt medlemskap.

Iakttages inte tid som angivits i anmaningen ffir foreningen siilja bostadsratten pi offentlig
auktion fur dodsboets rZiknins.

6$
En forviirvare svarar tillsammans med den frin vilken bostadsriitten overgitt for de
forpliktelser som denne haft som innehavare av bostadsritten om inte foreninsen och
forvarvaren har kommit overens om nigot annat.

Om bostacisratten har forvarvats pi offentlig auktion enligt bestiimmelserna i
Bostadsrdttslagen svarar forviirvaren for forpliktelserna endast om foreningen har
forbehallit sig betalningsansprik mot denne vid auktionen

7S
Finns det rnellan fdreningen och den frin vilken hyres- bostadsriitten till en lokal -
bostadslagenhet overgltt ett annat ar,tal, som avser en nyttighet som har ett omedelbart
samband med anvandningen av lokal - liigenhet och som d.r av mindre betydelse i jamforelse
med den anvd.ndningen, upphor dven det andra avtalet att giilla vid samma tidpunkt.

I



B O S T AD SRATT S HAVAREN S RATTIGIIETER O CH SKYLDIGFMTER

8S
Bostadsrdttshavaren skall pi egen bekostnad h611a ldgenhetens inre med tillhdrande ovriga
utrymmen i gott skick. FOreningen svarar for hustes skick i ovrigt

B o stadsrzittshavaren svarar silunda for liigenhetens

. Vaggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande skikt.

o Inredning och utrustning - sisom ledningar och dvriga installationer for vatten, avlopp,
v6rme, ventilation och el till de delar dessa befinner sig inne i liigenheten och i
stamledningar. lfrilga om vattenfyllda radiatorer och stamledningar svarar
bostadsrlittshavaren endast for milning.
I friga om stamledningar for el fr o m lagenhetens gruppcentral.

. Golvbrunnar, eldstZider, rokgAngar, inner- och ytterdorrar samt glas och bigar i inner- och
y'tterfonster . Bostadsrittshavaren svarar dock inte for milningen av yttersidorna av
ytterdorrar och ytterfbnster.

. Tillhorande balkong renhillning och sn6skottning.

Bostadsrlittshavaren svarar f6r reparation i anledning av brand eller vattenskada i liigenheten
endast om skadan har uppkommit genom bostadsriittshavarens eget villande eller genom
virdsloshet eller f6rsummelse av nigon som tillhor hans hushill eller gastar honom eller av
annan som han inrymt i liigenheten eller som utfor arbete dzir for hans r2ikning.

Om ohyra forekommer i l2igenheten skall motsvarande ansvarsfordelning giilla som vid brand-
eller vattenskada.

Bostadsrattshavaren svarar for itgarder i liigenheten som vidtagits av tidigare
bostadriittshavare sisom reDarationer" underhAll- installationer mm

es
Bostadsrzittshavaren ffir inte gora nflgon viisentlig forandring av lzigenheten utan tillstind av
styrelsen.

En foriindring ffir aldrig innebdra best&ende oliigenhet for fdreningen eller annan medlem.
Underhills- och reparationsitgiirder skall utfdras ph ett fackmannamiissigt siitt.

Som visentlig foriindring riiknas bl a alltid forandring som krAver bygglov eller innebzir iindring
av ledning f6r vatten, avlopp eller varme.

Bostadsrdttshavaren svarar for att erforderliga myndighetstillstind erhills.



l 0$
Bostadrattshavaren zir skyldig att vid ldgenhetens begagnande iaktta allt som fordras fur att
bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Han skall folja de ordningsforeskrifter
foreningen i overensstiimmelse med ortens sed meddelar.
Bostadsrdttshavaren skall hilla noggrann tillsyn 6ver att detta ocks6. iakttas av dem som han

ansvarar for enligt 8 $ tredje stycket.

1ls
Bostadsrattshavaren frr uppl6ta hela sin ligenhet i andra hand endast om styrelsen ger sitt
samtycke. Detta giiller iiven hyresrdtt.

12S
Fdretriidare f6r bostadsriittsforeningen har rdtt att ffi komma in i lligenheten eller lokalen
niir det beh6vs fdr tillsyn eller for att utfdra arbete som fdreningen svarar f6r.
Om bostadsrdttshavaren inte ldmnar tilltride till liigenheten eller lokalen ndr foreningen har
riitt till det kan forordnas om handr2icknine.

135
Insats och irsavgifter samt i fdrekommande fall upplitelseavgift, overlltelseavgift och
pantsattningsavgift faststiills av styrelsen
Arsavgift skall betalas senast sista vardagen fore varje kalenderminads borjan om inte
styrelsen beslutat annat.

Fdreningens lopande kostnader och utgifter samt avsattning till fonder skall finansieras
genom att bostadsrattshavarna betalar irsavgift till foreningen. Arsavgifterna fordelas pi

bostadriittsldgenheterna i forhillande till insatserna. I irsavgiften - hyran ingiende
konsumtionsavgifter kan berliknas efter forbrukning eller ytenhet.
Om inte avgifterna betalas i riitt tid enligt forsta stycket utgir drojsmilsrdnta enligt rlintelagen
pi den obetalda avgiften frln forfallodagen till dess fulI betalning sker.

Upplitelseavgift, overlitelseavgift och pantsirttningsavgift ffir tas ut efter beslut av styrelsen.
Overlltelseavgiften fir uppgi till hogst 2,5o/o och pantsiittningsvagiften till hdgst lYo av det
basbelopp som giiller vid tidpunkten for ansokan om medlemskap respektive tidpunkten for
underrattelse om pantsi i t tning

BESTAMMELSER OM FORENINGEN

r4$
Styrelsen har sitt siite i Tiiby Kommun, Stockholms lin.
Styrelsen bestir av minst tre och hdgst sju ledamoter med minst en och hdgst

Styrelseledamdter och supplea?rter valjs pi ordinarie stamma. Ledamdter viilj
suppleanter for ett ir.

Valbar iir endast person som 6r bosatt i foreningens fastighet.

tre suppleanter

for tvi ir och



1ss
Styrelsen konstituerar sig sjlilv.
Styrelsen zir beslutsf6r n6r antalet narvarande ledamoter vid sammantradet dverstiger halften
av samtliga ledamoter. Som styrelsens beslut giiller den mening for vilken mer dn hZilften av de
nzirvarande rostat eller vid lika rostetal den mening som bitriids av ordforanden, dock fordras
fbr giltigt beslut enhallighet n6r for beslutsfdrhet minsta antalet ledamoter 6r narvarande.
Fdreningens firma tecknas av tvA styrelseledamdter i forening.

16S
Foreningens rdkenskaper omfattar tiden 1 januari - 31 december. Fore l5 mars varje ir skall
styrelsen till revisorerna avlamna forvaltningsberiittelse, resultatrakning samt balansriikning.

17S
Styrelsen eller firmatecknare fEr inte utan foreningensstammans bemyndigande avhdnda
foreningen dess fasta egendom eller tomtriitt och inte heller riva eller foreta mer omfattande
till- eller ombyggnadsltgarder av sidan egendom.

Styrelsen eller firmatecknare f6.r besluta om inteckning eller annan inskrivning i fdreningens
fasta egendom eller tomtratt.

Styrelsen b6r varje Ar, men skall minst vart tredje ir besiktiga f6reningens egendom, samt
dardver avgiva redogorelse i i.rsredovisningen.

l 8$
Revisorerna skall varatv6.jiimte tvd. suppleanter. Revisorer och revisorsuppleanter vZiljes for
tiden frin ordinarie foreninssstamma intill dess nasta ordinarie foreninssstamma hillits.

Revisorerna skall bedriva sitt arbete si att revision ar avslutad och revisionsberdttelsen
avgiven senast 30 april. Styrelsen skall avge skriftlig forklaring till ordinarie foreningsstamma
over av revisorerna eventuellt gforda anmd,rkningar. Styrelsens redovisningshandlingar,
revisionsberattelsen och styrelsens forklaring 6ver av revisorerna gjorda anmdrkningar skall
hillas tillgiingliga for medlemmarna minst en vecka fore den foreningsstdmman pi vilken de
skall lorekomma till behandlins.



les
Ordinarie foreningsstirmma hills &rligen fore maj minads utging
Pi ordinarie foreningsstamma skall fdrekomma :

1.
2
J .

4 .
5
6 .
7
8
9
10 .
11 .
I 2
i J .

14
l5
t6
1 a

18

Stammans dppnande.
Godklinnande av dagordning.
Val av ordf6rande vid stdmman.
Anmdlan av styrelsens val av protokollforare.
Val av tvi justeringsman tillika rostrdknare.
Fr6.ga om stamman blivit i behorig ordning utlyst.
Faststillande av rdstldngd
Styrel sens f, rsrcdovisning.
Revisorernas berdttelse.
Fast stzill ande av resultat- o ch balansriknine
Beslut om resultatdisposition.
Friga om ansvarsfrihet for styrelseledamdterna.
Arvoden
Val av styrelseledamoter och -suppleanter.
Val av revisorer och -suppleanter.
Tillsiittande av valberedning.
Av styrelsen till stii.rnman hiins(utna fr6gor samt arenden enl. 20$ 3s
Stammans avslutande.

20$
Kallelse till foreningsstamman skall innehS.lla uppgift om vilka irenden som skall behandlas pi.
stamman Aven drende som anmalts av styrelsen eller foreningsmedlem enl l9 $ 17 skall
anges i kallelsen. Denna skall utftirdas genom personlig kallelse till samtliga medlemmar genom
utdelning eller genom postbefordran senast tvi veckor fure ordinarie och en vecka fure extra
foreningsstdmma, dock tidigast fyra veckor fore st6mman.

Andra meddelande till medlemmarna anslis p6lamplig plats inom fdreningens fastighet eller
genom utdelning eller postbefordran av brev.

Medlem som dnskar visst arende behandlat pi ordinarie foreningsstf,mma skall skriftligen
anmala Zirendet till styrelsen senast vid tidpunkt som faststzills av styrelsen, f6re kommande
stamma.

21$
Extra foreningsstamma hills d6 styrelsen eller revisorerna finner skal dartill eller di minst
1/10 av samtliga rostberzittigade skriftligenbegdrt det hos styrelsen med angivande av arende
som Onskas behandlat.

Pi extra foreningsstamma skall utover arenden enl 19$ 1-7 endast forekomnia de lirenden for
vilka staimman blivit utlyst och vilka angetts i kallelsen till stzimman.



225
Vid fdreningsstamman har varje medlem en rost. Innehar flera medlemmar bostadsriitt
gemensamt har de tillsammans endast en rOst.
Rostberiittigad ar endast den medlem som fullgjort sina forpliktelser mot foreningen.

Medlem fE"r utova sin rdstratt endast genom annan medlem, make, maka, sambo eller
ndrstiende, som varaktigt sammanbor med medlemmen, sisom ombud. Ingen ffir sisom
ombud foretriida mer dn en medlem

23$
Inom fdreningen skail bildas foljande fonder:

Fond fur y'ttre underhill
Disposit ionsfond

Till fonden for yttre underhill skall irligen avsattas ett belopp motsvarande minst lo/o av
anskaflhingsko stnaden for foreningens hus

Det dverskott som kan uppsti pi fdreningens verksamhet skall avsattas till dispositionsfonden.

24S
Vid foreningens uppl6sning behillna tillg6ngar skall tillfalla medlemmarna i tdrhillande till
insatserna.

I allt varom ej hzlr ovan stadgats giiller Bostadsriittslagen, Lagen om Ekonomiska f6reningar
samt ovrig lagstiftning

Ovarr stiende stadgar har antagits vid ordinarie foreningsstdmma l9g7-05-22 samt vid
ordinari e foreningssilimma 1998 -0 5 -26
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Yry C,*,X
- L  r .

10r LundlnElena Wangensteen
Styrelseledamot Extern Firmatecknare
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Tiltiigg till S 13

Styrelsen kan besluta om hogre utdebitering av Arsavgift for
bostadsriitt uppliten till lokal. Den hogre debiteringen fflr
uppge till hogst 10% av lor lokalen debiterad irsavgift.


