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Stadgar ftir
Bostadsriittsftiren ingen Maj oren

Org. nr 716421-9433

Undertecknade styrelseledamOter intygar att fbljande stadgar blivit antagna av fbreningens medlemmar
p6 irsstiimma den 29 maj 2012.

Registreringsmyndighetens bevis om registrering.

Reg istrerades av Bolagsverket 201 2-07 -30

Fiireningens firma och iindamil

s r
F0reningens firma iir Bostadsrtittsfbreningen Majoren

s 2
F0reningen har till dndamil att frdmja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i fdreningens hus uppl6ta
bostadslagenheter och lokaler under nyttjanderdtt och utan tidsbegrlinsning. Upplitelse fir aven omfatta mark
som ligger i anslufning till ftreningens hus, om marken skall anviindas som komplement till bostadsldgenhet eller
lokal' Bostadsrdtt iir den riitt i ftireningen som medlem har pl grund av upplAtelsen. Medlem som innehar
bostadsriitt kallas bostadsriittshavare.

/Tofti Ahlborg

Daniel Klein
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Siirskilda bestiimmelser

$ 3

Styrelsen skall ha sitt sate i Huddinge

$ 4

Ordinarie ft)reningsstiimma hills en ging om 6ret lore junimAnads utging. Jfr l7$.

Rikenskapsir

s s
Foreningens ri ikenskapsdr omfattar t iden l/ l - 3ll12.

Medlemskap

$ 6

Friga om att anta en medlem avg6rs av styrelsen om annat inte ftiljer av 2 kap l0 $ bostadsriittslagen ( 199 l :6 14).

s 7
Medlem f?lr inte uteslutas eller uttriida ur ftireningen, si lange han innehar bostadsrlitt.

Anmtilan om uttriide ur loreningen skall gdras skriftligen och handlingen skall vara forsedd med
medlemmens bevittnade namnunderskrift .

Avgifter

s 8
Frir bostadsriitten utgAende insats och irsavgift faststtills av sfyrelsen. Andring av insats och andelstal skall dock
alltid beslutas av loreningssttimma.

Fdr bostadsriitt skall erliiggas irsavgift till bestridande av ftireningens kostnader for den ldpande verksamheten,
samt fiir de i 9 $ angivna avsiittningarna. Arsavgifterna fiirdelas efter bostadsratternas andelstal och erliiggs pi

tider som styrelsen best2immer.

Styrelsen kan besluta att ersiittning ftir viirme och varmvatten, renhillning, konsumtionsvatten eller elektrisk
strOm skall erl2iggas efter ftirbrukning eller yta.

Om inte irsavgiften betalas iriitt tid, utgir dr0jsm6lsriinta enligt riintelagen (1975:635) pi den
obetalda avgiften frin ftrfallodagen till dess full betalning sker.

UpplAtelseavgift, dverlitelseavgift och pantsattningsavgift kan tas ut efter beslut av styrelsen.

Overlttelseavgift fir maximalt fir uppgi ttll 2,5 % av basbeloppet enligt lagen (1962:38 I ) om allmiin fiorsiikring.

Pantsa$ningsavgift fiir maximalt uppgA till I Yo av basbeloppet enligt lagen ( 1962:381) om allmiin forsiikring.

Avsiittningar och anviindning av 6rsvinst

s e
Avsiittning fiir ftireningens fastighetsunderhill skall gOras Arligen, senast fren och med det verksamhetsir som
infaller nArmast efter det slutfinansieringen av ftireningens fastighet genomforts, med ett belopp motsvarande
minst 0,3 7o av ft)reningens av byggkostnaden ldr ldreningens hus.

Den vinst som kan uppste pi loreningens verksamhet, skall balanseras i ny riikning.

Styrelse och revisorer

$ 1 0

Styrelsen best6r av liigst tre och hdgst fem ledamdter samt liigst en och hogst Sra suppleanter.

Styrelseledam<iter och suppleanter viiljs av loreningsstiimman fiir tvi 6rs tid, sA att uppdraget upphdr vid den
ordinarie ftireningsstiimman som intriiffar om tvi 5r.

Om helt ny styrelse viiljs pi loreningsstiimman skall dock uppdragstiden lor hiilften, eller vid udda tal narmast
liigre antal, vara ett 6r och uppdragstiden lor dvriga vara tv6 6r.

Om sfyrelseledamots eller suppleants uppdrag upphOr i fortid eller om antalet ledamdter eller suppleanter utdkas

eller minskas skall vid val av ny ledamot eller suppleant uppdragstiden besttimmas till ett eller tvA 6rs tid s[ att

den harmoniserar med besttimmelserna ovan om val av helt ny sWrelse.
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s  l l

Styrelsen konstituerar sig sjiilv.

Sryrelsen iir beslutslor niir de vid sammantrtidet niirvarandes antal overstiger hiilften av hela antalet ledam6ter.
For giltigheten av fattade beslut fordras, di fiir beslutslorhet minsta antalet ledamoter iir niirvarande, enighet om
besluten.

$ 1 2
Fdreningens firma tecknas av tvi styrelseledamriter i ftirening eller av en styrelseledamot i fiirening med annan
person som sfyrelsen dartill utsett.

s 1 3
Sfyrelsen fir lorvalta ftireningens egendom genom en av styrelsen utsedd vicevtird, vilken sj?ilv inte beh6ver vara
medlem i floreningen, eller genom en fristaende ftirvaltningsorganisation.

Viceviirden skall inte vara ordlorande i sfyrelsen.

$ 1 4

Utan loreningsstammans bemyndigande f6r sryrelsen eller firmatecknare, inte avhanda fiireningen dess fasta
egendom eller tomtriitt. Styrelsen frr dock inteckna och belina sidan egendom eller tomffatt.

s l s
Styrelsen Sligger

att avge redovisning ftir forvaltningen av loreningens angeliigenheter genom att avliimna irsredovisning
som skall innehilla beriittelse om verksamheten under 6ret (forvaltningsberiittelse) samt redogorelsJftr
loreningens intiikter och kostnader under 6ret (resultatriikning) och lor stiillningen vid riikenskapsfirets
utgang (balansriikning),

att upprafia budget och faststiilla Srsavgifter fiir det kommande riikenskapsiret,

att minst en g6ng 6rligen, innan Arsredovisningen avges, besiktiga ltireningens fastigheter samt inventera
dvriga tillg6ngar och i ftirvaltningsberiittelsen redovisa vid besiktningen och inventeringen gjorda
iakftagelser av siirskild betydelse,

att minst en minad fiire den ftireningsstiimma, pA vilken Arsredovisningen och revisionsberiittelse skall
framliiggas, till revisorerna liimna Arsredovisningen fiir det lorflutna riikenskapsiret samt

att senast en vecka innan ordinarie fiireningssttimma tillstalla medlemmarna kopia av
6rsredovisningen och revisionsberiittelsen.

s 1 6
En revisor och en suppleant v?iljs av ordinarie ftireningsstiimma ftir tiden intill dess niista ordinarie stamma
hlll i ts.

Revisor iligger:

att verksttilla revision av ftireningens riikenskaper och fiirvaltning samt
att senast tvt veckor ftjre ordinarie fiireningsstiimma framliigga revisionsberiittelse.

Fdreningssti imma

s 1 7
ordinarie foreningsstiimma h6lls en gang om 6ret vid tidpunkt som framgir av 4 $.
Extra stamma hills di styrelsen finner skiil till det och skall av styrelsen iiven utlysas dA dena fiir uppgivet
iindamil hos styrelsen skriftligen begiirts av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga rdstberiittigade
medlemmar.

Kallelse ti l l  ft ireningssti imma och andra meddelanden ti l l  loreningens medlemmar skall ske genom anslag 6
Iiimpliga platser inom ftireningens fastigheter. Kallelse till stiimma skall tydligt ange de arenden, som skall
fiirekomma pA stiimman. Medlem, som inte bor inom fastigheten, skall skriftligen kallas under uppgiven eller
eljest ldr styrelsen kiind adress.

Kallelse flr utftirdas tidigast fra veckor ftire stiimma och skall utflirdas senast tv& veckor lore ordinarie stamma
och senast en vecka lore extra stiimma.

$ 1 8

Medlem som Onskar ffi ett arende behandlat vid sttimma skall skriftligen framstiilla sin begiiran hos styrelsen i s6
god tid att iirendet kan tas upp i kallelsen till stiimman.
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s l e
Pi ordinarie ftireningsstiimma skall lorekomma loljande tirenden:

a) Upprtittande av fiirteckning 6ver niirvarande medlemmar.
b) Val av ordfiirande vid stiimman.
c) Valavjusteringsmiin.
d) Friga om kallelse till stiimman behorigen skett.
e) Friredragningavsfyrelsensirsredovisning.
f) Fciredragning av revisorns beriittelse.
g) Faststiillande av resultat- och balansriikningen.
h) Friga om ansvarsfrihet lor sfyrelsen.
i) Friga om anviindande av uppkommen vinst eller tiickande av forlust.
j) Frflga om arvoden.
k) Val av sfyrelseledamOter och suppleanter.
l) Val av revisor och suppleant.
m) Ovriga i irenden, vilka angivits i kallelsen.

Pi extra stamma skall ftirekomma endast de iirenden, lor vilka stamman utlysts och vilka angivits i kallelsen till
densamma.

s 2 0
Vid stiimma ftirt protokoll skall senast inom tre veckor vara hos sfyrelsen tillgiingligt lor medlemmarna.

s 2 l
Vid loreningsstlimma har varje medlem en rdst. Om fler medlemmar har en bostadsriitt gemensamt, har de dock
tillsammans endast en rOst. Rtistbertittigad iir endast den medlem som fullglort sina lorpliktelser mot ftireningen.

Bostadsr2ittshavare ffir ut0va sin rOstriitt genom befullmiiktigat ombud som antingen skall vara medlem i
loreningen, iikta make, sambo eller niirstiende som varaktigt sammanbor med medlemmen. Ombud skall
fijrete skift lig, dagtecknad fullmakt.

Ingen fiir pA grund av fullmakt r6sta ftir mer An en annan rdstberiittigad.

Omrtistning vid loreningsstAmman sker 6ppet om inte ntirvarande r6stberiittigad pikallar sluten omrOstning.

Vid lika r0stetal avgOrs val genom lottning, medan i andra frflgor den mening giiller som bitrtids av ordft)randen.

De fall - bland annat fr6ga om iindring av dessa stadgar - diir siirskild rOstdvervikt erfordras ftir giltighet av beslut
behandlas i 9 kap 16, l9 och 23 $$ i bostadsriittslagen (1991:614).

Beslut rdrande stadgeiindring under tiden intill den ordinarie {tireningsstiimma som infaller narmast efter det
slutfinansieringen av ftireningens hus genomftlrts, mAste godkiinnas av AB Bostadsgaranti lor att aga giltighet.

Upplitelse och Overging av bostadsriitt

$ 2 2

Bostadsrdft upplites skriftligen och fAr endast upplitas it medlem i loreningen. Upplitelsehandlingen skall ange
parternas namn, den liigenhet upplltelsen avser, iindamilet med upplitelsen samt de belopp som skall betalas
som insats och irsavgift. Om upplltelseavgift skall uttas skall iiven den anges.

$ 2 3

Har bostadsriitten dvergitt till ny innehavare, ftr denne utdva bostadsriitten endast om han iir eller antas till
medlem ift ireningen.
En juridisk person som 2ir medlem i loreningen f8r inte utan samtycke av ldreningens styrelse genom 0verl6telse
ldrviirva bostadsrtitt ti I I en bostadsliigenhet.

Utan hinder av fiirsta stycket flr dtidsbo efter avliden bostadsrtittshavare utOva bostadsriitten. Efter tre 5r fr6n
dOdsfallet, ffrr ftireningen dock anmana dOdsboet att inom sex minader visa att bostadsriitten ingfltt i bodelning
eller arvsskifte med anledning av bostadsriittshavarens ddd eller att n6gon, som inte ftr vtigras intrade i
fioreningen, ldrviirvat bostadsriitten och sOkt medlemskap. Om den tid som angetts i anmaningen inte iakttas, fir
bostadsriitten siiljas pi offentlig auktion lor d0dsboets rtikning.

s 2 4
Den som en bostadsriitt har 0verg6tt till fir inte viigras intrtide i loreningen om de villkor som loreskrivs i
stadgarna iir uppfllda och loreningen skiiligen bOr godta honom som bostadsriittshavare.

En juridisk person som har lorvtirvat en bostadsriitt till en bostadsliigenhet fAr viigras intrade i loreningen
tiven om de i ftirsta sfycket angivna ftirutsiittningarna ft)r medlemskap tir uppfollda.
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Om en bostadsriitt har Overgitt till bostadsriittshavarens make f6r maken viigras intrlide i ftireningen endast di
maken inte uppfuller av fiireningen uppstallt siirskilt stadgevillkor fbr medlemskap och det sktiligen kan fordras
att maken uppfoller sidant villkor. Detsamma giiller ocksi niir en bostadsriitt till en bostadsliigenhet overgitt till
nigon annan niirstflende person som varaktigt sammanbodde med bostadsriittshavaren.

lfriga om forviirv av andel i bostadsriitt tiger lorsta och tredje styckena tilltimpning endast om bostadsriitten efter
lorvlirvet innehas av makar eller, om bostadsrlitten avser bostadsliigenhet, av sidana sambor pi vilka lagen
(1987:232) om sambors gemensamma hem eller lagen (1987:813) om homosexuella sambor skallt i l l i impas.

s 2 s
Om en bostadsriitt 0verg6tt genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande ftirviirv och ftirviirvaren
inte antagits till medlem, ffir foreningen arunana innehavaren att inom sex m6nader frin anmaningen visa att
nigon som inte ffir vtigras intrtide i ftireningen , fiirviirvat bostadsriitten och sdkt medlemskap. Iakttas inte tid som
angetts i anmaningen, ffir bostadsriitten siiljas pi offentlig auktion lor lorviirvarens riikning.

$ 2 6

Ett avtal om 0verl6telse av bostadsratt genom kiip skall upprattas skriftligen och skrivas under av siiljaren och
kdparen. I avtalet skall den l i igenhet som dverlitelsen avser samt kopeskil l ingen anges. Motsvarande skall gii l la
vid byte eller giva. Bestyrkt avskrift av dverlitelseavtalet skall tillstiillas sfyrelsen.

Avsiigelse av bostadsriitt

s 2 7
En bostadsriittshavare fir avsiiga sig bostadsriitten tidigast efter tvi 6r f in upplitelsen. Avsiigelsen skall gdras

skrift ligen hos styrelsen.
Vid en avsiigelse Overgir bostadsriitten till ftireningen vid det m6nadsskifte som intriiffar narmast efter tre
minader frin avsiigelsen eller vid det senare m6nadsskifte som angetts i denna.

Bostadsriittshava rens riittigheter och skyldigheter

$ 2 8

Bostadriittshavaren skall pA egen bekostnad till det inre hilla liigenheten jiimte tillhdrande utrymmen i gott skick.
Detta giiller iiven marken, om s6dan ingir i upplitelsen.

Till ltigenhetens inre riiknas:
rummens vliggar, golv och tak; inredning i kOk, badrum och Ovriga utrymmen i liigenheten ; glas och bigar i

lagenhetens ytter- och innanfonster; liigenhetens ytter- och innerdorrar.
Bostadsriittshavaren svarar dock inte lor milning av yftersidorna av ytterlonster och ytterddnar och inte heller lor

annat underhill iin milning av radiatorer och vattenarmatur eller av de anordningar fr6n stamledningar ft)r

avlopp, vtirme, gas, elektricitet, vatten, rdkgingar och ventilation som fiireningen lorsett liigenheten med.

Bostadsrlittshavaren svarar frr reparation pi grund av brand- eller vattenledningsskada endast om skadan
uppkommit genom eget villande eller genom v6rdsldshet eller forsummelse av nAgon som htir till hans hushill
eller som gtistar honom eller nigon annan som han inrymt i liigenheten eller som dar utft)r arbete lor hans

riikning.
lfriga om brandskada som bostadsriittshavaren sjiilv inte villat galler vad som sagts nu endast om

bostadsrattshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iaktta.

Tredje stycket fiirsta punkten giiller i tilltimpliga delar om det finns ohyra i liigenheten.

$ 2 e

Bostadsrdttshavaren f6r inte gdra nAgon viisentlig loriindring i lligenheten utan tillsttnd av sfyrelsen.

s 3 0
Bostadsriittshavaren iir skyldig att niir han anviinder liigenheten iaktta allt som fordras lor att bevara sundhet,

ordning och skick inom fastigheten. Han skall r i i tta sig efter de siirskilda regler som loreningen i

Overensstammelse med ortens sed meddelar. Bostadsriittshavaren skall hilla noggrann tillsyn civer att detta ocksl
iakttas av dem han svarar lor enligt 28 $ larde stycket.

Gods som enligt vad bostadsriittshavaren vet iir eller med skiil kan missttinkas vara behiiftat med ohyra flr inte
loras in i liigenheten.

s 3 l
Foretrtidare ftir bostadsriittsloreningen har riitt att fi komma in i liigenheten niir det behOvs lor tillsyn eller lor att

utftira arbete som fbreninsen svarar flor.
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$ 3 2

En bostadsriittshavare flr upplAta hela sin liigenhet i andra hand endast om sfyrelsen ger sitt samfycke.

Bostadsriittshavare, som under viss tid inte har tillftille att anvtinda sin bostadsliigenhet, f6r upplita liigenhet i
andra hand , om hyresniimnden liimnar tillstind till upplAtelsen.
Sidant tillstind skall liimnas, om bostadsriittshavaren har beaktansvtirda skiil ftlr upplitelsen och loreningen inte
har befogad anledning att vagra samfycke. Tillstind kan begriinsas till en viss tid och lorenas med villkor.

s 3 3
Bostadsriittshavaren f6r inte anviinda liigenheten lor nflgot annat tindamil iin det avsedda.
F0reningen fir dock endast Aberopa avvikelse som iir av avseviird betydelse lor ft)reningen eller n6gon annan
medlem iftreningen.

$ 3 4

Bostadsriittshavaren ffir inte inrymma utomstiende personer i liigenheten, om det kan medlora men ftir ftireningen
eller nigon annan medlem i loreningen.

s3s

Nyttjanderiitten till liigenhet som innehas med bostadsriitt och som tilltratts tir ftirverkad och foreningen siledes
beriittigad att saga upp bostadsriittshavaren till avflyttning:

l. om bostadsriittshavaren drdjer med att betala insats eller upplAtelseavgift uttiver tv6 veckor frAn det att
loreningen efter lorfallodagen anmanat honom att fullgdra sin betalningsskyldighet eller om
bostadsr?ittshavaren driijer med att betala irsavgiften utOver tvi vardagar efter lorfallodagen,

2. om bostadsriittshavaren utan behOvligt samtycke eller tillstind uppliter liigenheten i andra hand,

3. om liigenheten anviinds i strid med 33 eller 34 $$ ,

4. om bostadsriittshavaren eller den som liigenheten upplitits till i andra hand, genom virdslOshet iir
villande till att det finns ohyra i liigenheten eller om bostadsrlittshavaren genom att inte utan oskiiligt
dr0jsmil underriitta styrelsen om att det finns ohyra i liigenheten bidrar till att ohyran sprids i
fastigheten,

5. om liigenheten pi annat siitt vanvSrdas eller om bostadsrAttshavaren eller den som l?igenheten upplAtits
till i andra hand isidostitter nigot av vad som enligt 30 $ skall iakttas vid liigenhetens begagnande
el ler
brister i den tillsyn som enligt samma paragraf iligger en bostadsriittshavare,

6. om bostadsrdttshavaren inte liimnar tilltriide till liigenheten enligt 3l $ och han inte kan visa en giltig
ursiikt ftir detta,

'7. om bostadsriittshavaren inte fullgdr annan honom ivilande skyldighet och det mtste anses vara av
synnerlig vikt ltir loreningen att skyldigheten fullgtires,

8. om liigenheten helt eller till viisentlig del anviinds ftir niiringsverksamhet eller diirmed likartad
verksamhet, vilken utgdr eller vilken till inte ovtisentlig del inglr i brottsligt fbrfarande, eller lor
ti I lf?il I iga sexuel la ftirbindelser mot ersiittn ing.

Nyttjanderiitten iir inte forverkad om det som ligger bostadsriittshavaren till last iir av ringa betydelse.

Uppsdgning pA grund av lorhlllande som avses i lorsta stycket 2,3 eller 5-7 far ske endast om
bostadsriiftshavaren l6ter bli att efter tillstigelse vidta riittelse utan drOjsmil.

Ifriga om en bostadsliigenhet f6r uppsiigning pA grund av lorhAllande som avses i forsta stycket 2 inte heller ske
om bostadsriittshavaren efter tillsiigelse utan drtijsmAl ans6ker om tillstand till uppl&telse och fir ansdkan
bevil jad.

Om frreningen stiger upp bostadsriittshavaren till avflytning, har loreningen rAtt till ersiittning lor skada.

Ovriga besti immelser

s 3 6
Vid ftireningens uppldsning skall lorfaras enligt 9 kap 29 $ bostadsrattslagen ( l99l :6l4). Behillna tillgingar
skall ftirdelas mellan bostadsr?ittshavarna efter liieenheternas insatser.

$ 3 7

Uttiver dessa stadgar giiller lor ftireningens verksamhet vad som stadgas i bostadsrtittslagen (1991:614) och andra
tilliimpliga lagar.


