
l  (e)

STADGAR FOR

BO STAD SRIiTTSFORENIN GEN

onrnNscAnnEx

FTRMA, ANuauAr ocH sArE

r s
F orenin gens fi rma Zir Bo stadsriittslorenin gen Orj an s g6rden

Fdreningen har till iindamil att friimja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i
fdreningens hus upplita bostiider itt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegrtinsning.
Medlems riitt i foreningen pi grund av sidan upplitelse kallas bostadsriitt. Medlem som
innehar bo stadsrtitt kal las bo stad sriitt shavare.

Styrelsen har sitt siite i Borliinge.

MEDLEMSKAP OCH OVENTATNTSE AV BOSTADSRATT

2 $
Nrir en bostadsriitt overlitits eller overgitt till ny innehavare far denne utdva bostadsrtitten och
flytta in i liigenheten endast om han har antagits till medlem i foreningen. Fdrviirvaren skall
ansoka om medlemskap i lbreningen pi siitt styrelsen bestiimmer. Styrelsen iir skyldig att
snarast, normalt dock inom tre veckor frin det att ans6kan om medlemskap kom in till
foreningen, prciva frigan om medlemskap. Som underlag for prdvningen har foreningen riitt
att ta en kreditupplysning avseende sdkanden.

3 $
Medlemskap i foreningen kan beviljas fysisk person som dvertar bostadsratt i f-oreningens
hus. Den som en bostadsriitt har dvergitt till ffir inte viigras medlemskap i ftireningen om
ftireningen skiiligen bdr godta fiorviirvaren som bostadsreittshavare. Om det kan antas att
forviirvaren ftir egen del inte permanent skall bosiitta sig i bostadsriittsl2igenheten har
ftireningen rritt attvagra medlemskap. Den som har lorvdrvat en andel i bostadsriitt ffir vflgras
medlemskap i foreningen om inte bostadsriitten efter forviirvet innehas av makar, registrerade
partner eller sidana sambor pi vilka lagarna om sambors gemensamma hem skall tilliimpas.
Medlemskap ffrr inte veigras pA grund av ras, hudftirg, nationalitet eller etniskt ursprung,
religion, dvertygelse eller sexuell liiggning.

En dverlitelse iir ogiltig om den som en bostadsriitt dverlfltits eller tivergfitt till inte antas till
medlem i foreninqen.
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INSATS OCH AVGIFTER M M

4 $
Insats, flrsavgift och i lorekommande fall upplitelseavgift faststiills av styrelsen.

Fdreningens kostnader finansieras genom att bostadsriittshavarna betalar irsavgift till
ftireningen. Arsavgifterna fordelas pi bostadsriittsliigenheterna i ftirhillande till liigenheternas
andelstal. Beslut om iindring av grund ftir andelstalsberiikning skall fattas av
foreningsstiimma.

Upplitelseavgift, dverlitelseavgift och pantsiittningsavgift f&r tas ut efter beslut av styrelsen.
Overlfitelseavgiften ffir uppga till hcigst2,5 o/o och pantsiittningsavgiften till hogst l oA av deL
prisbasbelopp som giiller vid tidpunkten for ans6kan om medlemskap respektive tidpunkten
fdr underriittelse om pantsiittning.

Overl&telseavgift betalas av lorviirvaren och pantstittningsavgift betalas av pantstittaren.

Avgifterna skall betalas pA det siitt styrelsen bestiimmer. Om inte avgifterna betalas i riitt tid
utgir drojsmilsriinta enligt rtintelagen p& den obetalda avgiften frin forfallodagen till dess
full betalning sker samt piminnelseavgift enligt ftirordningen om erstittning for inkasso-
kostnader m m.

BOSTADSRIiTTSHAVARENS N.'TTTCHETER OCH SKYLDIGHETER

s $
Bostadsriittshavaren skall pi egen bekostnad hilla liigenheten i gott skick. Detta giiller tiven
mark, fdnid, garage eller annat liigenhetskomplement, som ingir i upplitelsen.

Bostadsriittshavaren svarar silunda ftir underhfill och reparationer av bland annat

- ledningar f'6r avlopp, vrirme, gas, el och vatten - till de delar dessa befinner sig inne i
liigenheten och inte tjiinar fler iin en liigenhet

- till yterddn hdrande handtag, ringklocka, brevinkast och l6s inklusive nycklar;
bostadsriittshavare svarar eiven ftir all milning ftirutom milning av ytterdorrens
yttersida

- icke biirande innervriggar samt ytbeliiggning pi rummens alla viiggar, golv (inkl

underliggande sand) och tak jZimte underliggande ytbehandling, som kriivs ftir att
anbringa ytbel[ggningen pi ett fackmannamiissigt siitt;

- lister, foder och stuckaturer
- innerdorrar, siikerhetsgrindar
- elradiatorer; ifrfiga om vattenfyllda radiatorer svarar bostadsrtittshavaren endast for

mfllning
- elektrisk golvviirme, som bostadsr[ttshavaren forsett liigenheten med
- eldstiider, dock ej tillhdrande rokgflngar
- varrnvattenberedare
- ventiler till ventilationskanaler
- siikringsskip och diirifrin utgiende elledningar i ltigenheten, bryare, eluttag och fasta

armaturer
- brandvarnare
- ftnster- och dorrglas och till fonster och dorr horande beslag och handtag samt all

mfllning forutom utviindig mfllning; motsvarade giiller ftir balkong- eller altandorr
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I badrum, duschrum eller annat v&trum samt i WC svarar bostadsriittshavaren drirutdver bland
annat ziven for

- till vagg eller golv horande fuktisolerande skikt
- inredning, belysningsarmaturer
- vitvaror:, sanitetsporslin
- golvbrunn inklusive kliimring
- rensning av golvbrunn och vattenlis
- tviittmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar pi vattenledning
- kranar och avstiingningsventiler
- ventilationsflakt
- elektrisk handdukstork (om sidan finnes)

I kdk eller motsvarande utrymme svarar bostadsriittshavaren ftir all inredning och utrustning
sisom bland annat

- vitvaror
- kdksfliikt, ventilationsdon
- disk- och tviittmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar p6 vattenledning
- kranar och avsttingningsventiler

Bostadsriittshavaren svarar inte lor reparationer av ledningar fdr avlopp, vdrme, gas,
elektricitet och vatten, om foreningen har lorsett liigenheten med ledningarna och dessa tjiinar
fler iin en lZigenhet. Detsamma giiller lor ventilationskanaler.

Fdr reparationer pi grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrtittshavaren
endast i begrdnsad omfattning i enlighet med bestiimmelserna i bostadsriittslagen.

Bostadsrdttshavaren ar skyldig att till foreningen anmiila fel och brister i s6dan
liigenhetsutrustning som foreningen svarar lor enligt loregiende stycke.

Om liigenheten rir utrustad med balkong, altan eller uteplats svarar bostadsrrittshavaren endast
ftir renhillning och snoskottning. Om liigenheten ar utrustad med takterrass skall
bostadsriittshavaren riven se till att avrinning ft)r dagvatten inte hindras.

Hor till liigenheten forrid, garage och tviittstugor eller annat liigenhetskomplement skall
bostadsriittshavaren iaktta ordning, sundhet och gott skick i friga om sidant utrymme.

6 S
Om bostadsriittshavaren filrsummar sitt ansvar ftir liigenhetens skick i sAdan utstriickning att
annans siikerhet iiventyras eller att det finns risk for omfattande skador pa annans egendom
har fcireningen, efter riittelseanmaning, rdrtt att avhjtilpa bristen pi bostadsriittshavarens
bekostnad.

7 $
Bostadsriittshavaren svarar for sidana &tgiirder i liigenheten som har vidtagits av tidigare
innehavare av bostadsrdtten, sisom reparationer, underhill och installationer som denue
utfort.
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8 $
Foreningsstrimma kan i samband med gemensam underhillsitgiird i fastigheten besluta om
reparation och byt" av inredning och utrustning avseende de delar av liigenheten som
medlemmen svarar ftir.

e $
Bostadsrrittshavaren fir foreta loriindringar i liigenheten. Viisentlig lorZindring fir dock loretas
endast efter tillstand av styrelsen och under forutsflttning att foriindringen inte iir till pAtaglig
skada eller oliigenhet lor foreningen. Fdriindringar skall alltid utforas pi ett f'ackmannameissigt
siitt.

Atgard som kriiver bygglov eller bygganm alan, t ex iindring i biirande konstruktion, iindring
av befintliga ledningar f6r bland annat avlopp, vdrme, gas eller vatten utgdr alltid viisentlig
ftiriindring.

t 0  $
Bostadsriittshavaren rir skyldig att niir han anviinder liigenheten och andra delar av fastigheten
iaktta allt som fordras for att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten och
ratta sig efter de sZirskilda regler som, ftireningen meddelar i civerensstiimmelse med ortens
sed. Bostadsriittshavaren skall hfllla noggrann tillsyn 6ver att detta ocks6 iakttas av den som
hdr till hans hushfrll eller giistar honom eller av nigon annan som han inrymt i liigenheten
eller som diir utlor arbete ftir hans riikning.

Fdrem6l som enligt vad bostadsriittshavaren vet iir eller med skiil kan misstiinkas vara behiiftat
med ohyra fir inte foras in i liigenheten.

1 1  S
Fdretriidare lor loreningen har ratt att ffi komma in i lligenheten ndr det behovs fbr tillsyn eller
for att utfora arbete som foreningen svarar lor eller har ratt att utfora enligt 6 $. Niir
bostadsriitten skall tvingslorsiiljas tir bostadsriittshavaren skyldig att ltrta visa liigenheten p&
liimplig tid.

Om bostadsriittshavaren inte liimnar f<ireningen tilltriide till liigenheten, nrir foreningen har riitt
till det, kan styrelsen ansoka om handriickning.

t 2 $
En bostadsreittshavare fir upplita sin liigenhet i andra hand till annan lor sj2ilvstZindigt
brukande om styrelsen ger sitt samtycke.

Bostadsriittshavare skall skriftligen hos styrelsen ansoka om samtycke till upplitelsen. I
ansokan skall anges skiilet till upplitelsen, under vilken tid den skall pign samt till vem
liigenheten skall upplfltas.

Bostadsriittshavare ffir inte inrymma utomstiende personer i l?igenheten, om det kan medfora
men lor loreningen eller annan medlem.

1 3 $
Bostadsriittshavaren ffir inte anviinda liigenheten for n6got annat iindamfll iin det avsedda.
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1 4 $
Nyttjanderritten till en liigenhet som innehas med bostadsriitt kan i enlighet med
bostadsriittslagens bestiimmel ser fdrverkas bland annat om

- bostadsriittshavaren drojer med att betala irsavgift
- lAgenheten utan samtycke upplits i andra hand
- bostadsriittshavaren inrymmer utomstiende personer till men for forening eller annan

medlem
- lagenheten anvrinds ftir annat tindamil iin det avsedda
- bostadsriittshavaren eller den, som lZigenheten upplfltits till i andra hand, genom

virdsloshet iir villande till att det finns ohyra i liigenheten eller om bostadsriittshavaren,
genom att inte utan oskiiligt drojsmfll underriitta styrelsen om att det finns ohyra i
liigenheten, bidrar till att ohyran sprids i fastigheten

- bostadsriittshavaren inte iakttar sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten eller
rditar sig efter de siirskilda ordningsregler som fcireningen meddelar

- bostadsriittshavaren inte liimnar tilltriide till liigenheten och han inte kan visa giltig
ursiikt ftir detta

- bostadsriittshavaren inte fullgdr annan skyldighet och det m6ste anses vara av synnerlig
vikt for foreningen att skyldigheten fullgors

- lagenheten helt eller till viisentlig del anviinds frir niiringsverksamhet eller diirmed
likartad verksamhet, vilken utgor eller i vilken till en inte oviisentlig del ingir brottsligt
lbrfarande eller lor tillftilliga sexuella forbindelser mot ersiittning

Nyttjanderiitten iir inte f-orverkad om det som ligger bostadsriittshavaren till last iir av ringa
betydelse.

l s s
Bostadsriittslagen innehiller bestrimmelser om att foreningen i vissa fall skall anmoda
bostadsriittshavaren att vidta riittelse innan foreningen har ratt att siiga upp bostadsreitten. Sker
riittelse kan bostadsriittshavaren inte skiljas fr&n liigenheten.

1 6 S
Om ftireningen sriger upp bostadsriittshavaren till avflyttning har foreningen riitt till ersiittning
lor skada.

1 7 $
Har bostadsrrittshavaren blivit skild frin liigenheten till fi6ljd av uppsiigning skall
bostadsriitten tvingsforsZiljas. Forsiiljningen fir dock ansti till dess att sfldana brister som
bo stadsrZittshavaren svarar lor blivit fitgiirdade.

STYRBLSEN

1 8 $
Styrelsen bestflr av minst tre och hogst sju ledamdter med hdgst tre suppleanter.

Styrelseledamoter och suppleanter viiljs av foreningsstiimman lor hogst tvi 6r.

Till styrelseledamot och suppleant kan lorutom medlem viiljas dven make, registrerad partner
eller sambo till medlem samt niirst&ende som varaktigt sammanbor med medlemmen och dr
bosatt i fdreninsens hus.
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Styrelsen utser inom sig ordforande och andra funktiontirer. Ftireningens firma tecknas
lorutom av styrelsen - av tvi styrelseledamoter i florening.

l e $
Vid styrelsens sammantrziden skall protokoll foras, som justeras av ordforanden och den
ytterligare ledamot som styrelsen utser. Protokollen skall fbrvaras pi ett betryggande stitt och

foras i nummerfolid.

2 0 $
Styrelsen iir beslutfdr niir antalet ndrvarande ledamdter vid sammantriidet overstiger htilften av

samtliga ledamoter. Som styrelsens beslut giiller den mening for vilken mer 6n hiilften av de
ndrvarande rdstat eller vid lika rostetal den mening som ordforanden bitr[der. For giltigt

beslut erfordras enhiillighet niir ft)r beslutsforhet minsta antalet ledamoter tir neirvarande.

21  $
Styrelsen eller firmatecknare fir inte utan foreningsstdmmans bemyndigande avhiinda
foreningen dess fasta egendom eller tomtrtitt och inte heller riva eller foreta viisentliga till-

eller ombyggnads&tgiirder av sfldan egendom.

225
Styrelsen skall i enlighet med bostadsriittslagens bestiimmelser lora medlems- och

liigenhetsforteckning. Styrelsen har ratt att behandla i forteckningarna ing6ende
personuppgifter pfl siitt som avses i personuppgiftslagen.

Bostadsrrittshavare har ratt att pi begiiran f6 utdrag ur liigenhetsft)rteckningen avseende sin

bo stadsriitts liigenhet.

n,, TPNSKAPER OCH REVISION

2 3 $
Foreningens riikenskapsflr omfattar kalenderir. Senast en minad lore ordinarie

foreningsstrimma skall styrelsen till revisorerna avleimna handlingar i enlighet med

dLrsredovisningslagens allmiinna bestiimmelser om irsredovisningens delar.

2 4 $
Foreningsstiimma skall viilja minst en och hogst tvi revisorer med hdgst tvfl suppleanter.

Revisorer och revisorssuppleanter viiljs for tiden frin ordinarie foreningsstiimma fram till

nrista ordinarie fdreningsstrimma. Av revisorerna - vilka inte behover vara medlemmar i

loreningen - skall minst en vara auktoriserad eller godkiind.

2 s $
Revisorerna skall avge revisionsberiittelse till styrelsen senast tv6 veckor fbre

floreningsst[mman.

2 6 $
Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberrittelsen och styrelsens forklaring over av

revisorerna gjorda anmiirkningar skall hillas tillgiingliga for medlemmarna minst en vecka

fore lo ren in s s stiimman.
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FoRENTNGSSTAvTUI

2 7 $
Ordinarie foreningsstiimma skall hillas irligen tidigast den 1 mars och senast f-rire juni
minads utging.

2 8 $
Medlem som dnskar anmzila iirenden till stiimma skall anmiila detta senast den I februari eller
inom den senare tidpunkt styrelsen bestiimmer.

2 e $
Extra foreningsstzimma skall hillas ntir styrelsen eller revisor finner skAl till det eller niir minst
lll0 av samtliga rcistberiittigade skriftligen begiir det hos styrelsen med angivande av iirende
som onskas behandlat pi stiimman.

3 0 $
Pi ordinarie fcireningsstiimma skall forekomma:

1. Oppnande
2. Godkiinnande av dagordningen
3. Val av stiimmoordforande
4. Anmiilan av stiimmoordforandens val av protokollforare
5. Val av tv& justeringsmiin tillika rostriiknare
6. Friga om stiimman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Faststiillande av rdstliingd
8. Fdredragning av styrelsens irsredovisning
9. Fciredragning av revisorns beriittelse

10. Beslut om faststiillande av resultat- och balansrtiknine
1 1. Beslut om resultatdisposition
12. Friga om ansvarsfrihet for styrelseledamdterna
13. Beslut om arvoden 6t styrelseledamriter och revisorer ftir niistkommande verksamhets6r
14. Val av styrelseledamoter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen till stiimman hiinskjutna frfigor samt av ftireningsmedlem anmiilt iirende
18. Avslutande

31  $
Kallelse till foreningsstiimma skall innehilla uppgift om vilka tirenden som skall behandlas pi
stzimman. Kallelse skall utftirdas personligt till samtliga medlemmar genom utdelning eller
genom postbefordran senast tvi veckor ftire ordinarie och en vecka fore extra
ftireningsstiimma, dock tidigast fy.a veckor fore stiimman.

3 2 $
Vid loreningsstiimma har varje medlem en rost. Om flera medlemmar innehar bostadsriitt
gemensamt har de dock tillsammans endast en r6st. Rostriitt har endast den medlem som
fullgiort sina Ataganden mot foreningen enligt dessa stadgar eller enligt lag.
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3 3 $
Medlem fir utdva sin rdstriitt genom ombud. Endast annan medlem, make, registrerad partner.
sambo eller ndrstflende som varaktigt sammanbor med medlemmen fflr vara ombud. Ombudet
far inte ft)retriida mer dn en medlem.

Ombudet skall fbrete en skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten giiller hdgst ett 6r frfln
utf;irdandet. Fullmakten skall uppvisas i original.

Medlem ftr ph loreningsstzimma medlora hogst ett bitrade. Endast medlemmens make,
registrerad partner, sambo, annan niirstiende eller annan medlem ftr vara bitrade.

Avhills loreningsstrimma fore det att ftireningen ftlrviirvat och tilltriitt fastighet kan iiven
niirstAende som inte sammanbor med medlemmen vara ombud. Ombudet far vid sidan
fo reningsstiimma foretriida ett obe griin sat arftal medlemmar.

Som niirst6ende till medlemmen enligt ftiregiende stycke anses dven den som tir syskon eller
sltikting i riitt upp- eller nedstigande led till medlemmen eller [r besvigrad med honom eller
henne i riitt upp- eller nedstigande led eller si att den ene iir gift med den andres syskon.

3 4 $
Foreningsstrimmans beslut utgrirs av den mening som f6tt mer iin hiilften av de avgivna
rdsterna eller vid lika rcistetal den mening som ordforanden bitriider. Vid val anses den vald
som har fittt flest roster. Vid lika rostetal avgors valet genom lottning om inte annat beslutas
av stiimman innan valet fdrriittas.

Frir vissa beslut erfordras siirskild majoritet enligt bestiimmelser i bostadsriittslagen.

3 s $
Vid ordinarie loreningsstlimma utses valberedning lor tiden intill dess nrista ordinarie
foreningsstlmma hflll its.

3 6 $
Protokoll frin foreningsst[mman skall h6llas tillgiingligt flor medlemmarna senast tre veckor
efter stiimman.

MEDDELANDEN TILL MEDLEMMARNA

3 7 $
Meddelanden delges genom anslag i foreningens fastighet eller genom utdelning.

FONDER

3 8 S
Inom foreningen skall bildas fond lor yttre underhill.

Till fonden skall irligen avszittas ett belopp motsvarande minst 0,3 % av fastighetens
taxeringsviirde.

Om loreningen har uppriittat underhillsplan skall avstittning till fonden goras enligt planen.
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VINST

3 e $
Om foreningsstiimman beslutar att uppkommen vinst skall delas ut skall vinsten fordelas
mellan medlemmarna i ftirhillande till liigenheternas Arsavgifter for det senaste
rrikenskapsiret.

UPPLOSNING, LIKVIDATION M M

4 0 $
Om fdreningen upploses skall behillna tillgingar tillfalla medlemmarna i forh6llande till
liigenheternas insatser.

ovrucr

41 S
For frigor som inte regleras i dessa stadgar giiller bostadsriittslagen, lagen om ekonomiska
foreningar samt 6vrig lagstiftning.

Ovanst&ende stadgar har antagits vid Brf Orjansg6rdens fdreningsstiimma den 5 Maj 2011.
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