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OM FÖRE}IJNGEN
a.l

1$ Namn, säte och ändamål

Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Ängöringen. Styrelsen här sitt säte i I(almar kommun'
Kalmar Län.
Föreningens ånclamål är att foämja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ått i föreningens hus
upplåta bostiider för permanentboende samt lokaler åt mediemmarna frr nyttjande ufan tidsbegrånsning.
Mecllern som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavalt.
2 $ Medlemskap och överlåtelse

till
Eriny innehavare får utöva bostadsrätten och flytta in i lågenheten endast om han eller hon antagits

mediem i föreningen. Förvärvaren ska ansöka om medlemskap i föreningen på sätt styreisen be'ctåmmerTill medlemsansökan ska fogas sLyrkt kopia på över}åtelsehandling som ska vara underskriven av köpare
och säljare och innehålla up[gift årn deniägÅnhet som över]åtelsen äVr-er särrt pris- Motsvarande_gäller
vid bytl och gåva. Om Oveitåtåtsehandlingen inte upp$ller fonnkraven år överlåtelsen ogiltig' Vid
upplåtelse erhålls medlemskap samtidigt med upplåtelsen.
Styreisen ska så snart som mc{ligt hån ået att ansökan om medlemskap kom in till föreningen, pröva
frågan om medlemskap. En medGm som upphör att vara bostadsrättshavare ska anses ha uth:ätt ur
filreningen, om inte styrelsen medger att han eller hon får shä kvar scm medlem.
3 $ Medlemskapsprövning - iuridisk person

bostadsrått till en bostadslägenhet får vägras inträde i ftireningen. Kommun
och landsting får inte vägras medlemskap.

JuiiAist per.son roÅ

fo*a*"t

4 $ Medlemskapsprövning - fysi.sk person
Uådlemskap t<an trävitias fyiiuk person som övertar bostadsrdtt i föreningens hus- Den som en bostadsrått
har övergått tiil får intt vägras medlemskap i föreningen om föreningen skåiligen bör godta förvärvaren
eller
som bo.sradsrätshaväre. Mledlemskap får inte vägras på grund av kön, kön.söverskridande identitet
sexuell
läggning.
ellet
funktionshinder
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eiler annan trosuppfattning,
Överlåtelsen är ogiltig om medlemskap inte beviljas.
5 S Bosåttningskrav
Om det kan aptas att förväryaren för egen del inte ska bosätta sig i bostadsrättslägenheten har föreningen
rätt abt vägra medlemskap, BestämmeGen i denna parugraf gäller dock inte sådan överlåtelse om avses i
$3,

6 $ Andelsägande
Den .som har förvärvat en andel i bostadsr'ätt får vägras medlemskap i föreningen om inte bostadsrätten
efter förvärvct innehas av makar, registrerade partner eller sådana sambor på vilka sambo)agen tillämpas'
Bostadsrätten kan åven efter förvärvet innehas av personer med sådan relation som i Socialstyrelsens
skrivelser benämns som närstående, exempetvis trarn, föråldrat eller syskon'
7 $ Insats, årsavgift och upplätelseavgift
ska
lnsats, årsavgi6 oih i förekåmrnanrle fall upplåtelseavgift fastställs av sryrelsen' Ändring av insaLsen
alltid beslutas av förenings stämma'
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Ärsavgiftens beråkning

Iröreningens rörliga kostnader finansieras genom att bostadsrättshavarna betalar årsavgift titl föreningen.
Årsavgifterna fördelas på bostadsrättslägenheterna i för'hållande till lågenheternas älrdelstal. Beslut om
ändring av andelstal ska fattas av föreningsstämma. Om heslutet meclför rubbning av det inbördes
förhållandet mellan andelstalen blir beslutet giltigt om minst tre fiärdedelar av de röstande på stämman

gått metl på beslutel Styrelsen kan besluta att i årsavgiften ingående ersätLning för kostrLader såsom el,
vatten och värme ska erlåggas efter förbrukning.
(tc

r.l

9 $ Överlåtelse- och pantsättningsavgift samt avgift för andrahandsupplåtelse
Överlåtelseavgift och pantsättningsavgifi får tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften får uppgå
till högst 2,5 o/o och pantsättningsavgiften till högst 1 %o av gållande prisbasbelopp.

Överlåtelseavgift betalas av överlåtaren och pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.
Avgift för andrahandsupplåtelse får tas ut efter be.slut av styrelsen. Avgiften får årligen uppgå till högst 10
%o av gällande prisbasbelopp. Om en lägenhet upplåts under del av ett åt', beräknas den högsta tillåtna
avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten, Upplåtelse under del av
kalendermånad räknas som hel månad. Avgiften betalas av bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i
andra hand.

t0 g Övriga avgifter

Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärdel som föreningen ska vidta med anledning av
bostadsrättslagen eller annan författning.
11 $ Dröismål med betalning
Årsavgiften ska betalas månadsvis i förskott och på så vis som styrelsen beslutar. Betalning får dock alltid
ske gJnom plusgiro eller bankgiro. Om inte årsavgiften eller tivriga förplikteiser betalas i rätt tid får
förreningen ta ut dröjsmålsränta enligt ränlelagen på det obetalda beloppet från förfallodagen tiil fuli
betalning sker samt påminnelseavgift enligt förordningen om ersäthing för inkassokostnader mm.

FöRENINGSSTÄMMA
12 S Föreningsståtnma

Ordinarie föreningsstämma ska hållas senasb före juni månads utgång'
13 $ Motioner
Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsståmma ska anmäla detta senast den 1 februari
eller incm den senare tidpunkt styrelsen kan komma att besluta.
14 $ Extra föreningssbåmma
Extra föreningsstämma ska hältas när sryrelsen finner skål till det'. Sådan föreningsstämma ska åven hållas

närdetföruppgivetändanråIskriftIigenbegärsavrevisorellerminstl,tlOavsamtligaröstberättigade'
15 $ Dagordning
På ordinarie fiireningsstämma ska förekomrna:

1.
2.

öppnande

Godkännande av dagordningen
Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justerare tillika rösträknarc
6. Fråga om stälnman blivit stadgeenligt utlyst
7. FasLställande av röstlängd
B. Friredragning av sLyrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättel.se
10,Beslut om fastsfällande av resultat- och balansräkning

3-
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resultatdisposirion
lZ.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Beslut om

3. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer ftjr nåstkommande verksamhetsår
14.Val av antal ledamöter och suppleanter
1" 5. Val av styrelseledamöter och suppieanter
16.Val av revisorer och revisorssuppleant
17. Val av valbet'edning
18, Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av ftrreningsmedlem anmält ärende

1

aiQ

19.

Avslutande

på extra föreningssbiirnma ska utöver

punkt 1-7 och 19 förekomma de ärenden för vill<en stämman blivit

utlyst.
16 $ Kallelse
Itallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om vilka ärenden som ska behandlas på stiimman'
Beslut får inte lattas i andra ärenden än de som tagits upp i kallelsen.
Kallelse

till ordinarie

och extra löreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast Wå veckor

före föreningsstämmån.
I(allelsen ski utfärdas genom utdelning. Om merllem uppgivit annan adress ska kallelsen istället skickas
till medlemmen. Kallelsen ska dessutom anslås på lämplig plats inom föreningens hus17 $ Rösträtt
Vid ftreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt hal
de dock tilisammans endast en röst. Medlem som innehar flera lägenheter har också endast en röst'
18 $ Ombud och biträde
Medlern får utriva sin röstTätt genom ombud. Ombudet ska visa upp en skriftlig, underskriven och daterad
fullmakt. Fullmakten ska uppvisas i original och gäller högst ett ål'från utfärdandet' Ombud får företräda
högst två (2) medlemmar. irå fa.*r,ingsritämma får medlem medföra högst ett biträde. Biträdets uppgift är

ätt vara medlemmen behiälplig. Biträde har ]tffranderätt
Ombud och bitråde får endast vara:
annan medlem
medlemmens maker/maka, regislrerad partner eller sambo

I
r
e
.
r
.
r

föräldrar
syskon

myndigt barn
annan närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen i föreningens hus

godman

förvaltare företräds medlemmen av förvaltaren. Underårig medlem företräds av sin
fönnyndare,
Är nrädlu* en juridisk person får denne företrädas av legal ställföl'eträdäre, mot uppvisande av etl
regist|eringsbevis som är högsttre månader gammalt.
Föreningssiåmman får be.sluta att den som inte är medlem ska ha rätl att nåwara eller på annat sått fölia
förhandiingarna vid föreningsståmman. Ett sådant beslut är giltigt endast om det beslutas äv såmtligä
r'östberättigade s<lm är när-varande vid fiireningsstiimman.
Om medlem har

19 $ Röstning
FOreningsseimmans beslul utgörs av den mening som fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller vid
lika r'östetai den mening som sämmans ordförande biträder'. Blankrösl är inte en avgiven röst
Vid vat anses den vald som har fått flest röster. Vid lika röstetal avgörs valet genom Iotfning om inte annat
beslutas av stämman innan valet förrättas.
Ståmrnoordförånde eller föreningsstänrma kan besluta att sluten omröstning ska genomföras' Vid
personval ska dock.sluten omröstning alltid genomföras på begäran av röstberättigad'
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För vissa beslutkråvs särskild majoritet enligt bestämmeJser i Bostradsrättslagen 9 kap $15RösträtL har endast den medlem som fullgjort sina åtaganden mot fÖreningen enligt de.s.sa stadgar eller
enligt lag.
\0,
r1')

r/1

.;)

20 5låv
En medlem får inte själv eller genom ombud rösta i fråga om:
1. talan mot sig själv
2^ befrielse från skadeståndsansvar eller annan förpliktelse gentemot fÖreningen
3. talan eller befrielse som avses i 1 eller 2 betrdffande annan, om medlemmen i fråga harettväsentligt
intresse som kan strida mot föreningen.s intresse

{\.1

21 $ ResultatdisPositiorr
Det över- eller underskott som kan uppstå i föreningens vcrksamhet ska balanseras i ny rålcning'

22 $ Valberedning
Vid ordinarie föreningsstämma får valberedning utses fiir tiden fram till och med nåsta ordinarie
föreningssgimma. Valbererlningens uppgift är atb lämna förslag tiil samtliga personval samt förslag till
arvode.

23 $ Stiimmans protokoll
Vid föreningsstämma.ska protokoll föras av den som stämmans ordförande utsetb. I fråga om protokollets
innehåll gäller:
1. att r'östlängden ska tas in i eller biläggas protokollet
Z. att stämmans beslut ska f<iras in i protokollet
3. att om omröstning skett ska resultatet av denna anges i protokollet
Protokollet ska senast inom tre veckor håltas tillgängligl för medlemmarna. Protokollet ska förvaras på
belryggånde sätt.

STYREI-SE OCH REVISION

24 $ Styrelsens sammansättning
Styrelsen består av minst tre och hrigst fem ledamöter med högst tre suppleantet"
Stylelsen väljs av föreningssbimman. Ledamot och suppleant kan utses för en tid av ett eller två år.

Till ledamot eller.suppleant kan förutom medlem även välias person som tillhör medlernmens

familjehushåll och som är bosatt i föreningens hus. Stämma kan docl< vålja en (1J ledamot som inte
uppfyller kraven i föregående mening.

25 $ Konstituering
Styrelsen utser inom sig ordförande och andra funkEionärer-.
26 $ Styrelserrs protokoll
Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll som justeras av ordliiranden cch den ytterligare
ledamot som -styrelsen utser. Protokollen ska förvaras på betryggande sätt och föras i numlnerföljd.
Styrelsens protokoll är tillgängliga endast för ledamöter, suppleanter och revisorer.
27 $ Beslutförhet och röstning
Styrelsen är beslutför när antalet närvarande Iedamtiter överstiger hälften av samtliga ledamöter' Som
styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de nårvarånde röstat eller vid lika röstetal
den mening som ordföranden biträder. Suppleanter $änstgör i den ordning sotn ordföt-ande besttimmer
om inte annat bestrimts av föreningsstämma eller framgår av at'bet-sordning (beslutad av sfyrelsen).

28 $ Besluti vissa frågor
Beslut som innebär väsentlig förändring av fd'reningens hus eller mark ska alltid fattas av
föreningsstämma. 0m ett beslut avseende om- eller titlbyggnad innebär att medlems lägenhet förändras
ska mecllemmens skriftliga samtycke inhämtas. Om hostadsrättshervaren inte ger sitt samtycke

till
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på
ändringen, blir beslutet ändå giltigb om minst två tredjedelar av de röstande på ståmman har gått med
godkånts
av
Ilyresnämndenhar
beslutet och det dessutom

l*\J.\

(ra
(".1

29 $ Firmateckning
Föråningens firma tecknas - förutom av st5rrelsen - av minst två ordinarie ledamöter i förening, alternativt
uu o,r ur,lin"rie ledamot i förening rned extern firmatecknare om sådan utsetts av stJrrelsen3o $ Styrclsens åligganden
Bland annat åligger det stYrelsen;
ö att svara för föreningens organisation och förvaltning av dess angelägenheter
. att avge redovisning för förvaltning av föreningens angelägenheter genom att avlämna årsredovisning
uo..lo innehålla berätlelse om verksamheten under året fförvaltningsberåttelse) samt redogöra for
föreningens intäkter och kostnader under året {resultaträlrning) rlch för dess sbiillning vid
räkenskapsårets utgång ftalansräkning)
. att senast sex veckor före ordinarie föreningssfämma fill revisorelna avlämna årsredovisningen
I att senast två veckor före ordinarie föreningsstämma hålla årsredovisningen och revisionsberättelsen

r
.

rillgänglig
at| flör'a medlemsr och lägenhetsförteckning; föreningen har rAft att hehandla i förteckningarna
ingående personuppgifter på sätt som avses i personuppgiftslagen
om föreningsstämman ska ta .ställning till ett förslag om ändring av stadgarna, måste det fullständiga
förslager hiilas tillgängligt hos föreningen från ridpunkten för kallelsen fram rill föreningsstämman"
öm metllem uppgivit Jnnan adress ska det fullstiindiga förslaget istäIlet skickas till medlemmen.

31 5 Utdrag ur lägenhetsförteckning

Bostar1.srättshavare har rätt ått på begåran få utdrag ur lägenhetsförteckningen avseende sin bostadsrätt

32 g Räkenskapsår
Föreningens råkenskapsår är kalenderår och omfattar tiden 1/1 - 3U1"2'
33 $ Revisor
Föräningsstiimma ska välja minst en och högst wå revisorer med högst två suppleanter- Revisorer och
revisorsiuppleanter väljs för tiden från ordinarie föreningsstiimma fratn till oclr med nästa ordinarie
föreningssiåmma. Revisorer beböyer inte varä medlemmar i föreningen och behöver inte heller vara
auktoriserade eller godkända,
34 $ Revisionsberättelse
Revlsorerna ska avge revisionsbeuitlelse till styrelsen senast tre veckor före ftireningsstämman'
RÖSTADSR/I]T$}I^VARNNS RÄTTIGHETER OCH SKYI.PIGHETER

35 $ Bostadsrättshavarens änsvar
Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla det inre av lägenheten i gott skick och svara för
lägenhetens samtliga funktioner, Bosbadsrättshavaren svarar för det löpande och periodiska underhållet
utåm vad avser reparätion av för flera lägenheter gemensamma ledningar fstami för avlopp, värme, el och
vatten som föreningen försett lägenheben med. Detta gäIler- även marh för-råd, gäräge och andra
lägenhetskomplemenb som kan ingå i upplåtelsen eller genom särskilt hyresavtal.
Bostadsrättshavarel svarar sålunda för unclerhåll och reparationer av bland annat:
o ytbelåggning på rummens alla väggar, golv och tak jåmte underliggandeytbehandling, som krdvs för
att anbringa ytbeläggningen på ett fackmanna-mässigt sätt

. ickebår;rndeinnerväggar
r till fönster"hörande våår'ingsfilter
r
r

och

ätningslister samt all målning förutom utvändig målning ach

kitlning av fÖnster
till ytterdörr hörancie lås inklusive nycklar; all målning med undantag för målning av ytlerdör'rens
utsida; motsvarande gäller för balkong- eller altandörr
innerdörrarochsäkerhetsgrindar
6
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lister, foder och stuckaturer
elradiatorer; i fråga om vaftenryllda radiatorer svarår bostadsrdtlshavaren enclast för målning
golwärme, som bostadsrättshavaren försett lägenheten med
egna installationer
eldslåder, dock inte tillhörande rökgångar
ledningar för vatLen och avlopp till de delar dessa är åtkomliga inne i lägenheten och betjänar endast
bostadsrättshavarens lägenhet
undercentral [säkringsskåpJ och rlärifrån utgående el- och informationsledningar ftelefon, kabel-tu,
data med mera) i lägenlreten, kanalisationer, brytare, eluttag och fastä armaturer
ventiler och luftinsläpp, dock endast målning
blandvarnar-e

I badrum, duschrum

eller annat våh um samt i WC svarar bostadsrättshavaren därutöver bland annat

även för;

r
r
.
r
o
r
r
.

fuktisolerandes]<ikt

inredningochbelysningsarmaturer
vitvaror och sanitetsporslin
klämring till golvblunn lensning av golvbrunn

<tch vartenlås
tvättmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning
kranär och avsfångningsventiler
ventilationsfläl<t

elektriskhanddukstolk

I kök eller motsvarande utrymme svarar bostadsrättshavaren för all inredning och utrustning såsom

bland annat:

I
e
.
r
.

viwaror
köksfläkt
rent^ning av vattenlås

diskrnaskin inklusive tedningar och anslutningskopplingar på vattenledning
kranål'och avstäIrgningsventiler

Bostadsråttshavaren ansvarar inte för underhåll av ventilalionsaggregat och golwärmecentral.
36 $ Ytterligare installationer
Bostadsrättshavaren svarar även för alla installationer i lägenheten som installeräts av
bostadsrättshavaren eller tidigare innehavare av bostadsrätten37 $ Brand- och våtterledningsskador
För reparationer på gruntl åv brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrätfshavaren endast
begränsad omfatrning i enlighet med bestämmelserna i Bostadsrättslagen-

i

38 S Balkong altan och taliterrass
Om lägenheten är utrustad med balkong, altan eller takterrass svamr bostadsråttshavaren endast fÖr
renhållniug och snösl<ottniug.
39 $ Felanmålan
Bostarlsråttshävaren är skyldig att till föreningen anmäla fel och brister i sådan lägenhetsutrustning som
föreningen svarar för i enlighet med Bostadsr':ittslagen och dessa stadgar.
40 $ Gcmcnsam upprustning
För'erringsstämma kan i sambanrl med gemensam underhållsåtgärd i huset besluta om reparation och byte
av inredning och utrush:ling avseende de delar av lägenheten som rnedlemmen svarar ftir.

41

S

Vanvård

Om bostadsrattshavaren försumrnar sitt ansvar för lägenhetens skick i sådan utsträckning att annans
såkerhet äventyras eller att det finns risk för omfattande,skador på annans egendom har föreningerl efter
rättelseanmaning, rätt att avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens bckostnad.
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42 $ Öwiga anordningar
AnJrdninfiar såsom luftvärmepumpar; markiser, balkorrginglasning belysningsarmaturer, solskydd,
parabolan"tenner etc. får sättai upp endast efter styrelsens skrifttiga godkännande. Bostadsråttshavaren
ivarar för skötsel och underhåll äv sådana anordningar. om det behövs för husets underhåll eller för att
fullgöra myndighetsbeslut är bostadsrättshavaren slqyldig att, efter uppmaning från styrelsen, demontera
sådana anordningar på egen bekostnadBostadsrättshavaren äger ej utnytqa föreningens system och nåtverk för datakommunikation i sådan
omfatlning att det begränsar annan.s möjlighet av olika tjänster-

ö.1

43 $ Förändring i lägenhet
Bosiadsrättshurru."n får företa föränclringar i lägenheten. Föliande åtgärder får dock inte företas utan
st5rrelsens

tillstånd:

ingrepp i bärande konstruktiorl
2. ändring av befintlig Iedning för avlopp, vätme eller vatten
3. annan väsentlig förändring av lägenheten
1,

eller
Styrelsen får endast vägra tillstånd om åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet förföreningen
annan medlem. Bostadsrättshavalen svararför att erforderliga myndighetstillstånd erhåIls. Förändringar
ska alltid utföras på ett fackmannanrä-ssigt sätt
ANVIIN DN I NG AV BOSTADSRÄTTEN
S Användning av bostådsrätten
Bostadsräbtshävarell får ipte anvånda lågenheten för något annat ändamål än det avsedda. Föreningen får
i
dock endast åberopa avvikelser som är avavsevärd betydelse fiir'fiireningen eller någon annan medlem

44

föreningen.
45 $ Sundhet, ordning cch gottskitk
Bosta4srättshavaren är stryldig iaktta allt som forrlrås för'att bevåra sundhet, ordning och gott skick inom
eller utom huset samt rättå sig efter föreningens ordningsregler. Detta gäller även för den som hiir till
hushållet, gästar bostadsrättshavaren eller som utför arbete för bostadsrättshavarens räkning'

iaktta
Hör till lägenheten mark förråd" garage eller annat lägenhetskomplement slra bostadsrättshavaren
sundhet, ordning och gott skick även i fråga om sådant utlymmeFöremål sorn enligt vad bostarlsrättshavaren vet är eller med skäl kan misstänkas vara behäffat med
ohyra får inle för'as in i lägenheten.
46 $ Tillträdesrätt
Företrådare för föreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behtivs för tiilsyn eller för att
ufföra arbete som föreningen svarar lör eller har rätt att utföraOm bostaclsrättshavaren inte lärnnar föreningen tillträde rill lägenheten, när föreningen har rdtt bill det,
kan styrelsen ansöka om särskild handräckning l.ros kronofogdemyndigheten.
47 g Ändrahandsupplåtelse
En ioshdsråttsha'rutä får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast
om styrelsen ger sitt skriftligå samtycke. Bostadsrättshavare ska sla'iftligen hos s\rrelsen ansöka om
samtycke till upplåtelsen. I ansökan ska skälet till upplåtelsen anges, vilken tid den ska pågå samt till vem
lagenheten ska upplåtas. Tillstånd ska lämnas om bostarfsrättshavaLen har skäl för upplåtelsen och
föieningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Styrel.sens beslut kan överprövas av
hyresnämnden,

Korttirlsuthyrning, bland annatvia förmedlingstiänsLer, är att jåmställa med hotellverksamhet av
kommersiell natur och är där ftir ei tillåtet
B
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$

Innetroencle

Bostsajsrättshavare får inte låta utomstående personer bo i iägenheten, om det kaa medför olägenhet för

föreningen eller annan medlem'

()

FORVERI{ANDE

\D
4p

f\l

49 S Förverkarrdegrrrnder
Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt kan förvelkas och föreningen kan säga upp
bo.stadsrättshavaren till avflyttning i bland annat följande fall:
o bostadsrätlshavaren dröjer med at[ betala insats, upplåtelseavgifi, årsavgift eller avgift för
andrahandsupplåtelsc
r lägenheten utan samtycke upplåts i andra hand
r bostadsrättshavaren inrymmer utomståentle personer till men för förening eller annan medlem
. lägenheten används för annat ändamål än vad den är avsedd för och awikelsen är av väsentlig
beLydelse för föreningen eller någon medlem
r bostadsrättshavaren eller den, som lägenheten upplåtits till i andra hand, genom vårdslöshet är
vållande till att det finns ohyra i lägenheten eller om bostadsråtLshavaren, genom att inte utan oskäligt
dröjsmål underrätta st5rrelsen om aG det finns ohyra i lägenheten, bicb'ar lill att ohyran sprids i huset
r bostaclsrättshavaren inte iakbtar sundhe! ordning och gott skick eller råttar sig efter de särskilda
ordni ngsreglet' so m föreningen meddelar
. bostadsråttshavarcn inte lämnar tillträde fill lägenheten och inte kan visa giltig ursäkt för detta
r bosta{srättshavaren inte fullgör annan skytdighet och det måste atlses varä av synnerlig vilrt för
för'eningen att skyldigheten fullgörs
r lägen6eten helt eller till våsentlig riel används för näringsverksamhet eller därmed likartad
v[ksamheg vilken till en inte ovåsentlig del ingår i brottsligt förfarande eller fiir tillfälliga sexuella
förbindel ser mot ersättning
5o $ Hirrder för förverkande
Nyttjanderåtten är inte lörwerkad om det som ligger hostadsrättshåvaren till last år av liten betydelse. I
enliglret med bostadsrättr^lagens regler ska föreningen normalt uppmana bostadsrättshavaren att vidta
räftelse innan föreningen har rätt säga upp bostadsrätten. Sker rättelse kan bosfadsrättshavaren inte
skil jas från bostadsrätten51 S Ersäthing vid uppsägrring
Om föreningen säger upp bostarlsråttslravaren til.l avflyttning har föreningen

rätltill

skadestånd.

5Z $ Tvångsförsälining
Har bgstarlsrättshavaren blivit skild I?ån lägeuheten till följd av uppsågning kan bostadsrätten komma att
tvångsförsäljas av kronofogden enligt reglerna i bostadsrätbslagen.

övnler
53 $ Meddelantlen

Mecldelanclen anslås i för'eningens hus, på ftireningens webbplats, genom e-post eller utdelning.

54 5 Framtida underhåIl
Inom fiireningen ska bildas fond förybtre underhåll.
Till fond för yttre undelhåll skall årligen avsdttas belopp motsvar'ånde faslställd underhållsplan.
55 $ Utdelnirrg, upplösning och likvidation
Om frlreningssiamman beslutar att uppkommen vinst ska delas ut ska vinsten frirdelas mellan
medlemmarna i förhåilande till lägenheternas årsavgifter för det,senaste räkenskapsåret.
Om föreningen upplöses eller likvideras ska behåtlna tillgångar tillfalla medlemmarna i för hållande
Iägenheternas insatsel'.

till
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56 $ Tolkning

Förfrågor soÄ inte regleras i dessa stadgar gäller bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar och
övrig lagstiftning. Föreningen kan ha utfårdat ordningsregler för förtydligande av innehållet i dessa
stadgar.
\\(>

r:>

l"n

57 $ Stadgcäudring
Fiireninge-ns stadgai kan ändras om samtliga röstberättigade är ense om det Beslubet är även giltigt om
det lattai av två på varandra föliande föreningsstammor. Den fdrsta stämmans beslut utgör's av den
mening som har ffitt mer än hiilften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som
ordfor.änden bitrdder. På den andra stiimman krävs att minst två tredjedelar av de röstande har gått med
på beslutet'. Bostadsrättslagen kan förvissa beslut föreskriva högre nrajoritetskrav, BRL 9kap 5$23-255B $

r

Parkeringsplatser

/

Garage

Garageplats får inte staciigvarande upplåtas

till utomstående

person utan st5rrelsens godlännande'

Kalmar 20tB-09-25

I'låkan Idensjö, o
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