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Fiireningens firma och iindamil

sr
F0reningens
firma iir Bostadsrtittsfbreningen
Majoren

s2
F0reningen
har till dndamilatt frdmjamedlemmarnas
ekonomiskaintressen
genomatt i fdreningens
husuppl6ta
bostadslagenheter
och lokalerundernyttjanderdttochutantidsbegrlinsning.
Upplitelsefir avenomfattamark
somliggeri anslufningtill ftreningenshus,om markenskallanviindassomkomplementtill bostadsldgenhet
eller
lokal' Bostadsrdtt
iir denriitt i ftireningensommedlemhar pl grundav upplAtelsen.
Medlemsominnehar
bostadsriitt
kallasbostadsriittshavare.

2(6)
Siirskildabestiimmelser

$3
Styrelsen
skallha sitt satei Huddinge
$4
Ordinarieft)reningsstiimma
hills enging om 6retlorejunimAnadsutging.Jfr l7$.
Rikenskapsir

ss
Foreningens
riikenskapsdr
omfattartiden l/l - 3ll12.
Medlemskap
$6
( 199l :6 14).
Friga om att antaen medlemavg6rsav styrelsenom annatinte ftiljer av 2 kap l0 $ bostadsriittslagen

s7
Medlem f?lrinte uteslutaseller uttriidaur ftireningen,si langehan inneharbostadsrlitt.
Anmtilanom uttriideur loreningenskall gdrasskriftligenoch handlingenskall vara forseddmed
medlemmensbevittnadenamnunderskrift
.
Avgifter

s8
Frir bostadsriitten
utgAendeinsatsoch irsavgift faststtillsav sfyrelsen.Andring av insatsoch andelstalskall dock
alltid beslutasav loreningssttimma.
Fdr bostadsriittskall erliiggasirsavgift till bestridandeav ftireningenskostnaderfor den ldpandeverksamheten,
andelstaloch erliiggspi
samtfiir de i 9 $ angivnaavsiittningarna.Arsavgifternafiirdelasefter bostadsratternas
tider som styrelsenbest2immer.
eller elektrisk
Styrelsenkan beslutaatt ersiittningftir viirme och varmvatten,renhillning, konsumtionsvatten
strOmskall erl2iggas
efter ftirbrukning eller yta.
Om inte irsavgiften betalasiriitt tid, utgir dr0jsm6lsriintaenligt riintelagen(1975:635)pi den
obetaldaavgiftenfrin ftrfallodagen till dessfull betalningsker.
kan tas ut efter beslutav styrelsen.
dverlitelseavgiftoch pantsattningsavgift
UpplAtelseavgift,
Overlttelseavgiftfir maximalt fir uppgi ttll 2,5 % av basbeloppetenligt lagen(1962:38I ) om allmiin fiorsiikring.
fiir maximalt uppgAtill I Yoav basbeloppetenligt lagen( 1962:381)om allmiin forsiikring.
Pantsa$ningsavgift
Avsiittningar och anviindningav 6rsvinst

se
Avsiittningfiir ftireningensfastighetsunderhillskall gOrasArligen,senastfren och med det verksamhetsirsom
infaller nArmastefter det slutfinansieringenav ftireningensfastighetgenomforts, med ett belopp motsvarande
minst 0,3 7o av ft)reningensav byggkostnadenldr ldreningenshus.
Den vinst som kan uppstepi loreningensverksamhet,skall balanserasi ny riikning.
Styrelseoch revisorer

$10
Styrelsenbest6rav liigsttre och hdgst fem ledamdtersamt liigst en och hogst Sra suppleanter.
fiir tvi 6rs tid, sAatt uppdragetupphdr vid den
och suppleanterviiljs av loreningsstiimman
Styrelseledam<iter
som intriiffar om tvi 5r.
ordinarieftireningsstiimman
skall dock uppdragstidenlor hiilften, eller vid uddatal narmast
Om helt ny styrelseviiljs pi loreningsstiimman
liigre antal, vara ett 6r och uppdragstidenlor dvriga vara tv6 6r.
Om sfyrelseledamots
eller suppleantsuppdragupphOri fortid eller om antaletledamdtereller suppleanterutdkas
eller minskasskall vid val av ny ledamoteller suppleantuppdragstidenbesttimmastill ett eller tvA 6rs tid s[ att
ovan om val av helt ny sWrelse.
den harmoniserarmed besttimmelserna

sll
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Styrelsenkonstituerarsig sjiilv.
Sryrelseniir beslutslorniir de vid sammantrtidetniirvarandesantaloverstigerhiilften av hela antaletledam6ter.
For giltighetenav fattadebeslutfordras,di fiir beslutslorhetminstaantaletledamoteriir niirvarande,
enighetom
besluten.

$12
Fdreningensfirma tecknasav tvi styrelseledamriter
i ftireningeller av en styrelseledamoti fiirening med annan
personsom sfyrelsendartill utsett.

s13
Sfyrelsenfir lorvalta ftireningensegendomgenomen av styrelsenutseddvicevtird,vilken sj?ilvinte beh6vervara
medlemi floreningen,
eller genom en fristaendeftirvaltningsorganisation.
Viceviirdenskall inte vara ordlorandei sfyrelsen.
$14
Utan loreningsstammans
bemyndigandef6r sryrelseneller firmatecknare,inte avhandafiireningendessfasta
egendomeller tomtriitt. Styrelsenfrr dock intecknaoch belina sidan egendomeller tomffatt.

sls
StyrelsenSligger
att

avgeredovisningftir forvaltningenav loreningensangeliigenheter
genomatt avliimnairsredovisning
som skall innehilla beriittelseom verksamhetenunder6ret (forvaltningsberiittelse)
samt redogorelsJftr
loreningensintiikter och kostnaderunder6ret (resultatriikning)och lor stiillningenvid riikenskapsfirets
utgang(balansriikning),

att

upprafiabudgetoch faststiillaSrsavgifterfiir det kommanderiikenskapsiret,

att

minst en g6ng 6rligen, innan Arsredovisningen
avges,besiktigaltireningensfastighetersamt inventera
dvriga tillg6ngaroch i ftirvaltningsberiittelsen
redovisavid besiktningenoch inventeringengjorda
iakftagelserav siirskildbetydelse,

att

minst en minad fiire den ftireningsstiimma,
pA vilken Arsredovisningen
och revisionsberiittelse
skall
framliiggas,till revisorernaliimnaArsredovisningen
fiir det lorflutna riikenskapsiretsamt

att

senasten vecka innan ordinariefiireningssttimma
tillstalla medlemmarnakopia av
6rsredovisningen
och revisionsberiittelsen.

s16
En revisoroch en suppleantv?iljsav ordinarieftireningsstiimma
ftir tiden intill dessniistaordinariestamma
hlllits.
Revisoriligger:
att
att

verksttillarevisionav ftireningensriikenskaperoch fiirvaltning samt
senasttvt veckor ftjre ordinariefiireningsstiimmaframliiggarevisionsberiittelse.
Fdreningsstiimma

s17
ordinarie foreningsstiimma
h6lls en gang om 6ret vid tidpunkt som framgir av 4 $.
Extra stammahills di styrelsenfinner skiil till det och skall av styrelseniiven utlysasdA dena fiir uppgivet
iindamil hos styrelsenskriftligen begiirtsav en revisor eller av minst en tiondel av samtligardstberiittigade
medlemmar.
Kallelsetill ftireningsstiimma
och andrameddelanden
till loreningens
medlemmarskall skegenomanslag6
Iiimpligaplatserinom ftireningensfastigheter.Kallelsetill stiimmaskall tydligt angede arenden,
som skall
fiirekommapA stiimman.Medlem, som inte bor inom fastigheten,skall skriftligen kallas under
uppgiveneller
eljestldr styrelsenkiind adress.
Kallelseflr utftirdastidigast fra veckor ftire stiimmaoch skall utflirdassenasttv& veckor lore ordinarie
stamma
och senasten vecka lore extra stiimma.
$18
Medlem som Onskarffi ett arendebehandlatvid sttimmaskall skriftligen framstiillasin begiiran
hos styrelseni s6
god tid att iirendetkan tas upp i kallelsentill stiimman.
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sle
Pi ordinarieftireningsstiimmaskall lorekommaloljande tirenden:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Upprtittandeav fiirteckning6ver niirvarandemedlemmar.
Val av ordfiirandevid stiimman.
Valavjusteringsmiin.
Friga om kallelsetill stiimmanbehorigenskett.
Friredragningavsfyrelsensirsredovisning.
Fciredragning
av revisornsberiittelse.
Faststiillande
av resultat-och balansriikningen.
Friga om ansvarsfrihetlor sfyrelsen.
Friga om anviindandeav uppkommenvinst eller tiickandeav forlust.
Frflgaom arvoden.
Val av sfyrelseledamOter
och suppleanter.
Val av revisoroch suppleant.
Ovrigaiirenden,vilka angivitsi kallelsen.

Pi extra stammaskall ftirekommaendastde iirenden,lor vilka stammanutlystsoch vilka angivits i kallelsentill
densamma.

s20
Vid stiimmaftirt protokoll skall senastinom tre veckor vara hos sfyrelsentillgiingligt lor medlemmarna.

s2l
Vid loreningsstlimma
har varje medlemen rdst. Om fler medlemmarhar en bostadsriittgemensamt,har de dock
tillsammansendasten rOst.Rtistbertittigadiir endastden medlemsom fullglort sina lorpliktelser mot ftireningen.
Bostadsr2ittshavare
ffir ut0va sin rOstriittgenom befullmiiktigatombud som antingenskall vara medlem i
loreningen,iikta make,samboeller niirstiendesom varaktigtsammanbormed medlemmen.Ombud skall
fijrete skift lig, dagtecknadfullmakt.
Ingenfiir pA grund av fullmakt r6staftir mer An en annanrdstberiittigad.
Omrtistningvid loreningsstAmman
sker 6ppet om inte ntirvarander6stberiittigadpikallar slutenomrOstning.
Vid lika r0stetalavgOrsval genom lottning, medani andrafrflgor den meninggiiller som bitrtidsav ordft)randen.
De fall - bland annatfr6ga om iindring av dessastadgar- diir siirskildrOstdvervikterfordrasftir giltighet av beslut
(1991:614).
i 9 kap 16, l9 och 23 $$ i bostadsriittslagen
behandlas
Beslutrdrandestadgeiindringundertiden intill den ordinarie{tireningsstiimma
som infaller narmastefter det
slutfinansieringen
av ftireningenshus genomftlrts,mAstegodkiinnasav AB Bostadsgarantilor att aga giltighet.
Upplitelse och Overging av bostadsriitt
$22
Bostadsrdftupplites skriftligen och fAr endastupplitas it medlemi loreningen.Upplitelsehandlingenskall ange
parternasnamn,den liigenhetupplltelsenavser,iindamilet med upplitelsensamtde belopp som skall betalas
som insatsoch irsavgift. Om upplltelseavgiftskall uttasskall iiven den anges.
$23
Har bostadsriitten
dvergitt till ny innehavare,ftr denneutdva bostadsriitten
endastom han iir eller antastill
medlemiftireningen.
En juridisk personsom 2irmedlem i loreningenf8r inte utan samtyckeav ldreningensstyrelsegenom0verl6telse
ldrviirva bostadsrtittti II en bostadsliigenhet.
Utan hinderav fiirsta stycketflr dtidsboefter avliden bostadsrtittshavare
utOvabostadsriitten.Efter tre 5r fr6n
dOdsfallet,ffrr ftireningendock anmanadOdsboetatt inom sex minader visa att bostadsriitteningfltt i bodelning
eller arvsskiftemed anledningav bostadsriittshavarens
ddd eller att n6gon,som inte ftr vtigrasintradei
fioreningen,
ldrviirvat bostadsriittenoch sOktmedlemskap.Om den tid som angettsi anmaningeninte iakttas,fir
bostadsriitten
siiljaspi offentlig auktion lor d0dsboetsrtikning.

s24
Den som en bostadsriitthar 0verg6tttill fir inte viigrasintrtidei loreningenom de villkor som loreskrivsi
stadgarnaiir uppfllda och loreningenskiiligenbOrgodta honom som bostadsriittshavare.
En juridisk personsom har lorvtirvat en bostadsriitttill en bostadsliigenhet
fAr viigrasintradei loreningen
tivenom de i ftirsta sfycketangivnaftirutsiittningarnaft)r medlemskaptir uppfollda.
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make f6r maken viigras intrlide i ftireningen endastdi
Om en bostadsriitthar Overgitt till bostadsriittshavarens
makeninte uppfuller av fiireningenuppstalltsiirskiltstadgevillkorfbr medlemskapoch det sktiligenkan fordras
overgitt till
att makenuppfoller sidant villkor. Detsammagiiller ocksi niir en bostadsriitttill en bostadsliigenhet
nigon annanniirstflendepersonsom varaktigtsammanbodde
med bostadsriittshavaren.
efter
lfriga om forviirv av andel i bostadsriitttiger lorsta och tredje styckenatilltimpning endastom bostadsriitten
lorvlirvet innehasav makar eller, om bostadsrlittenavserbostadsliigenhet,
av sidana samborpi vilka lagen
(1987:232)om samborsgemensamma
samborskalltilliimpas.
hem eller lagen(1987:813)om homosexuella

s2s
Om en bostadsriitt0verg6ttgenom bodelning,arv, testamente,bolagsskifteeller liknandeftirviirv och ftirviirvaren
inte antagitstill medlem,ffir foreningenarunanainnehavarenatt inom sex m6naderfrin anmaningenvisa att
och sdkt medlemskap.Iakttasinte tid som
nigon som inte ffir vtigrasintrtidei ftireningen, fiirviirvat bostadsriitten
angettsi anmaningen,ffir bostadsriittensiiljaspi offentlig auktionlor lorviirvarensriikning.
$26
Ett avtal om 0verl6telseav bostadsrattgenomkiip skall upprattasskriftligen och skrivasunderav siiljarenoch
anges.Motsvarandeskallgiilla
kdparen.I avtaletskallden liigenhetsom dverlitelsenavsersamtkopeskillingen
giva.
tillstiillas
sfyrelsen.
Bestyrktavskrift av dverlitelseavtaletskall
vid byte eller
Avsiigelseav bostadsriitt

s27
fir avsiigasig bostadsriitten
tidigastefter tvi 6r f in upplitelsen.Avsiigelsenskall gdras
En bostadsriittshavare
skriftligen hos styrelsen.
till ftireningenvid det m6nadsskiftesom intriiffar narmastefter tre
Vid en avsiigelseOvergir bostadsriitten
vid
det
senarem6nadsskiftesom angettsi denna.
minader frin avsiigelseneller
Bostadsriittshavarens riittigheter och skyldigheter
$28
Bostadriittshavaren
skall pA egenbekostnadtill det inre hilla liigenhetenjiimte tillhdrandeutrymmeni gott skick.
Dettagiiller iiven marken,om s6daningir i upplitelsen.
inre riiknas:
Till ltigenhetens
rummensvliggar,golv och tak; inredningi kOk,badrumoch Ovrigautrymmeni liigenheten; glas och bigar i
ytter- och innerdorrar.
ytter- och innanfonster;liigenhetens
lagenhetens
svarardock inte lor milning av yftersidornaav ytterlonsteroch ytterddnar och inte heller lor
Bostadsriittshavaren
annatunderhill iin milning av radiatoreroch vattenarmatureller av de anordningarfr6n stamledningarft)r
avlopp,vtirme,gas,elektricitet,vatten,rdkgingar och ventilationsom fiireningenlorsett liigenhetenmed.
endastom skadan
Bostadsrlittshavaren
svararfrr reparationpi grund av brand-eller vattenledningsskada
uppkommitgenomegetvillande eller genom v6rdsldsheteller forsummelseav nAgonsom htir till hanshushill
eller som gtistarhonom eller nigon annansom han inrymt i liigenheteneller som dar utft)r arbetelor hans
riikning.
sjiilv inte villat galler vad som sagtsnu endastom
lfriga om brandskadasom bostadsriittshavaren
brustit i den omsorgoch tillsyn som han bort iaktta.
bostadsrattshavaren
Tredje stycketfiirsta punktengiiller i tilltimpliga delar om det finns ohyra i liigenheten.

$2e
f6r inte gdra nAgonviisentligloriindring i lligenhetenutan tillsttnd av sfyrelsen.
Bostadsrdttshavaren

s30
Bostadsriittshavaren
iir skyldig att niir han anviinderliigenheteniaktta allt som fordras lor att bevarasundhet,
Han skall riittasig efterde siirskildareglersom loreningeni
ordningoch skick inom fastigheten.
skall hilla noggranntillsyn civeratt dettaocksl
med ortenssed meddelar.Bostadsriittshavaren
Overensstammelse
iakttasav dem han svararlor enligt 28 $ larde stycket.
vet iir eller med skiil kan missttinkasvara behiiftatmed ohyra flr inte
Gods som enligt vad bostadsriittshavaren
loras in i liigenheten.

s3l
har riitt att fi komma in i liigenhetenniir det behOvslor tillsyn eller lor att
Foretrtidareftir bostadsriittsloreningen
utftira arbete som fbreninsen svarar flor.
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En bostadsriittshavare
flr upplAtahela sin liigenheti andrahand endastom sfyrelsenger sitt samfycke.
Bostadsriittshavare,
som underviss tid inte har tillftille att anvtindasin bostadsliigenhet,
f6r upplita liigenheti
andrahand , om hyresniimndenliimnartillstind till upplAtelsen.
Sidant tillstind skall liimnas,om bostadsriittshavaren
har beaktansvtirda
skiil ftlr upplitelsenoch loreningeninte
har befogadanledningatt vagra samfycke.Tillstind kan begriinsastill en viss tid och lorenasmed villkor.

s33
Bostadsriittshavaren
f6r inte anviindaliigenhetenlor nflgot annattindamil iin det avsedda.
F0reningenfir dock endastAberopaavvikelsesom iir av avseviirdbetydelselor ft)reningeneller n6gonannan
medlemiftreningen.
$34
Bostadsriittshavaren
ffir inte inrymma utomstiendepersoneri liigenheten,om det kan medlora men ftir ftireningen
eller nigon annanmedlemi loreningen.

s3s
Nyttjanderiittentill liigenhetsom innehasmed bostadsriittoch som tilltratts tir ftirverkadoch foreningensiledes
beriittigad att sagaupp bostadsriittshavarentill avflyttning:
l.

om bostadsriittshavaren
drdjer med att betalainsatseller upplAtelseavgiftuttiver tv6 veckor frAn det att
loreningenefter lorfallodagenanmanathonom att fullgdra sin betalningsskyldighet
eller om
bostadsr?ittshavaren
driijer med att betalairsavgiften utOvertvi vardagarefter lorfallodagen,

2.

om bostadsriittshavaren
utan behOvligtsamtyckeeller tillstind uppliter liigenheteni andrahand,

3.

om liigenhetenanviindsi strid med 33 eller 34 $$ ,

4.

om bostadsriittshavaren
eller den som liigenhetenupplitits till i andrahand,genom virdslOshetiir
villande till att det finns ohyra i liigenheteneller om bostadsrlittshavaren
genom att inte utan oskiiligt
dr0jsmil underriittastyrelsenom att det finns ohyra i liigenhetenbidrar till att ohyran sprids i
fastigheten,

5.

eller den som l?igenheten
om liigenhetenpi annatsiitt vanvSrdaseller om bostadsrAttshavaren
upplAtits
till i andrahand isidostitternigot av vad som enligt 30 $ skall iakttasvid liigenhetensbegagnande
eller
brister i den tillsyn som enligt sammaparagrafiligger en bostadsriittshavare,

6.

inte liimnartilltriide till liigenhetenenligt 3l $ och han inte kan visa en giltig
om bostadsrdttshavaren
ursiikt ftir detta,

'7.

8.

om bostadsriittshavaren
inte fullgdr annanhonom ivilande skyldighetoch det mtste ansesvara av
synnerligvikt ltir loreningenatt skyldighetenfullgtires,
om liigenhetenhelt eller till viisentligdel anviindsftir niiringsverksamhet
eller diirmed likartad
verksamhet,vilken utgdr eller vilken till inte ovtisentligdel inglr i brottsligt fbrfarande,eller lor
ti Ilf?ilIiga sexuella ftirbindelsermot ersiittning.

Nyttjanderiitteniir inte forverkadom det som ligger bostadsriittshavaren
till last iir av ringa betydelse.
UppsdgningpA grund av lorhlllande som avsesi lorsta stycket2,3 eller 5-7 far ske endastom
bostadsriiftshavaren
l6ter bli att efter tillstigelsevidta riittelseutandrOjsmil.
Ifriga om en bostadsliigenhet
f6r uppsiigningpA grund av lorhAllandesom avsesi forsta stycket2 inte heller ske
om bostadsriittshavaren
efter tillsiigelseutan drtijsmAlans6kerom tillstand till uppl&telseoch fir ansdkan
beviljad.
Om frreningenstigerupp bostadsriittshavaren
till avflytning, har loreningenrAtttill ersiittninglor skada.
Ovriga bestiimmelser

s36
( l99l :6l4). Behillnatillgingar
Vid ftireningens
uppldsning
skalllorfarasenligt9 kap29 $ bostadsrattslagen
skallftirdelasmellanbostadsr?ittshavarna
insatser.
efterliieenheternas
$37
(1991:614)
giillerlor ftireningens
Uttiverdessastadgar
verksamhet
vadsomstadgas
i bostadsrtittslagen
ochandra
tilliimpligalagar.

