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Féreningens firma och dndamal

1§
Féreningens firma ar Bostadsrattsforeningen

Eken ij Jénképing
2§

Féreningen har till Andamal att framja medlemmarnas ekonomiska

intressen genom att i féreningens hus upplata bostadslagenheter

och lokaler under nyttjanderatt och utan tidsbegransning. Uppiatel-

se far Aven omfatta mark som ligger i ansiutning till foreningens hus,

om marken skall anvandas som komplement till bostadslagenhet el-

ler lokal, Bostadsratt ar den ratti fSreningen som en mediem har pa

grund av upolatelsen. Medlem som innehar bostadsratt kalias Co-

stadsrattshavare.

T
Sarskiida bestammelser

3§
Styrelsen skall ha sitt satei JOnkSpings Kommun

4§
Ordinane féreningsstamma halls en gang om aret fore

juni manads utgang. Jfr 17§

Rakenskapsar
5§

Féreningens rakenskapsar omfatiar tiden 1/1 - 37/12
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Madlemskap
68

Fraga om att anta enmedlem avgérs av styrelsen om axmnat inte fél-
jer av 2 kap 10 § bostadsrittslagen.

-

78
Medlem far inte uteslutas eller uttrida ur foreningen, sd linge han
innehar bostadsritt.

‘

Anmalan om uttride ur fSreningen skall gras skriftligen och
handlingen skall vara férsedd med medlemmens bevittnade namn-
underskrift.

Avgifter
83

For bostadsratten utgdende insats och Srsavgift faststalls av styrel-
sen. Andring av insats skall deck alltid beslutas av foreningsstam-
ma,
For bostadsratt skall erliggas Arsavgift till bestridande av f6r-

eningens kostnader fdr den l6pande verksamheten, samt for de i 9
§ angivia avsittningarna. Arsavgifterna férdelas efter bostadsrat-
ternas insatser‘och erldggs pa tider som styrelsen bestdmmer.

Styrelsen kan besluta att ersittning fér varme och varmvatten,
renhdllning, konsumtionsvatten eller elektrisk strém skall erlaggas
efter fOrbrukning eller yta.
Upplatelseaveift, Sverldtelseavgift och pantsittningsavgift kan

tas ut efter beslut av styrelsen.
Overlitelseavgift far maximalt uppgd tH 2,5% av basbeloppet

. enligt lagen (1962:381) om allman fOrsdkring.
Pantsittningsaveift far maximalt uppga till 1% av basbeloppet

enlist lagen (1962:381) om allman forsakring.

Avsatiningar och anvandning av arsvinst
9 §

Avsdttning for bostadsrétishavamas ldgenhetsunderhdil skall géras
atligen, senast fran ochmed det verksamhetsar som infaller ndrmast
efter det slutfinansieringen av fOremmngens fastighet genomfirts,
med ettbeloppmotsvarande munst 0,3 % avbyggnadskostnaden for
foreningens hus.
Avsittuing fr fSreningens fastighetsunderhall skall géras drligen med ett belopp
motsvarartdeminst 0,3% av bygenadskostnaden fir fireningens hus uppriknat
med skillmaden mellan indextalet for oktober fure rikenskapsaret och medeltalet av

1979 Ars indextal = 316,83 enligt SCB:s "Faktorprisindex fur bostder™ gallande
flerbostadshus inkl Jdneglidning och moms.

Den vinst som kan uppsta pa féreningens verksamhet, skall ba-
lanseras i ny rakning.

Styrelse och revisorer
- 10§

Styretsen bestar av minst tre och hagst fem ledamater samt minst en och

hdgst fyra suppleanter, vilka valis av fareningen pa ordinaria stamma.

Av styrelgens ardinarie ledamater skall minst halften valjas tor en mandat-

perlod av tva ar. Resterande ledaméter valls {Or en mandatperiad av ett ar.

Nar det fdr statligt bastadsstéd kr4vs att kommun utévar insyni
bostadsrittsféreningens verksamthet, kan detta fullféljas genom att
minst en av styrelseledaméterna och suppleant for denne utses av
kommunen. I stillet fér styrelseledamot och suppleantkan kommu-
nen utse rapportér. Rapportéren skall ta del av styrelsens forvalt-
ning och dger ratt att nérvara vid foreningsstammor, styrelsesam-
mantriden och besiktningar. Vid styrelsesammantriden och foren-
ingsstimmor dger rapportéren ratt att vicka férslag och 4 sin me-
ning antecknad i protokoll. Av kommun utsedd ledamot och sup-
pleant behdver inte vara medlem i féreningen. Kommunal insyn
skall utdvas till dess att fem ar férflutit raknat fran den tidpunkt dA
det dll foreningen forsta gingen utbetalades statligt stad.

11 §

Styrelsen konstituerar sig sjalv.
Styrelsen dr besiutsftr ndr de vid sammantridet ndrvarandes an-

tal Sverstiger halften av hela antalet ledamdter. Fir giltigheten av
fattade beslut fordras, da far beslutsférhetminsta antalet ledaméter
drndrvarande, enighet om besluten.

12§
Foreningens firma tecknas av tva styrelseledamdteri férening eller
ay en styrelseledamot i forening med annan person som styrelsen
dartill utsett.
Attest av utbetalning skall gdras av tv styrelseledamdter j
férening, Attest av uttag fran medelms Inre fond far géras
av styrelseledamot ensam,

13 §
,

Styrelsen far forvalta féreningens egendom genom en av styrelsen
utsedd vicevird, vilken sjalv inte behéver vara medlemi férening-
en, eller genom en fristdende férvaltningsorganisation.
Viceviirden skall inte vara ordférande i'styrelsen.

id §

Utan féreningsstimmas bemyndigande far styrelsen eller firma-
tecknare, inte avhiinda féreningen dess fasta egendom eller tomt-
ratt. Styrelsen far dock inteckna ach belina sidan egendom eller
tomitratt.

15 §

Styrelsen Aligger:
att avge redovisning for férvaltningen av féreningens angeldgenhe-

ter genom att avlumna arsredovisning soniskall innehalla beriit-
telse om verksamheten under dret (fOrvaltningsberittelse) samt
redogérelse for féreningens intdkter och kostnader under dret
resuitatrikning) och fér stillningen vid rakenskapsirets utgang
alansrakning),

att uppratta budget och faststdlla 4rsavgifter for det kommande ri-
kenskapsiret,

attninst en gang arligen, innan arsredovisningen avges, besiktiga
f6reningens fastigheter samt inventera Svriga tillgangar och 1

-~férvaltningsberittelsen redovisa vid besiktningen och invente-
ringen gjorda iakttagelser ay sdrskild betydelse,

att minst enmanad fére den freningsstamma, pd vilken drsredavis-
ningen och revisorernas berittelse skall framldggas, till reviso-
rerma lamna arsredovisningen for det forilutma rékenskapsdret
samt

att senast en vecka innan ordinarie foreningsstamma tillstdllamed-
lemmarna kopra av 4rsredovisningen och revisionsberittelsen.

a . 16 8 .
En revisor och suppleant samt en mediemsrevisor
valjs av ordinarie féreningstamma tor tiden
intiil dess ndsta ordinare. stamma hallits.
Nar det for statligt bostadsstéd kravs att f6reningen Aven har

minst en revisor och en suppleant utsedda av kommun, skall dessa
arligen utses till dess att fem ar forflutit riknat fran den tidpunkt d&
det till féreningen fdrsta gangen utbetalades statligt stéd. Istallet for
revisor och suppleant kan kommunen utse kommunalt organ att
granska fOreningens ekonomi och rékenskaper.
Revisor dligger:

att verkstilla revision av féreningens rakenskaper och férvaltning
samt

att senast tvé veckor fre ordinarie féreningsstimma framligsa
tevisionsberittelse.

Féreningsstamma
17 8

Ordinarie fdreningsstamma halls en ging om Aret vid tidpunkt som
framgar av 4 §.
Extra stdmmahalls da styrelsen finner skal till det och skall av sty-

relsen Aven utlysas dA detta for uppgivet andamal hos styrelsen
skniftligen begiits av en revisor eller avminst en tiondel av samtliga
sostberdttigade medlemmar,
Kallelse till foreningsstimma och andra meddelanden till for-

evtingens medlemmar skall ske genom anslag 4 limpliga platser in-
om féreningens fastigheter. Kallelse till stmma skall tydligt ange de

4renden, som skall f6rekomma pa stimman. Medlem, som inte bor
inom fastigheten, skal skriftligen kallas under uppgiven eller eljest
fdr styrelsen kind adress.
Kallelse far utfirdas tdigast fyra veckor faire stimma och skal ut-

fiirdas senast tva veckor fore ordinarie stamma och senast en vecka
fére extra stiimma.

18§
Medlem som dnskar fa ett drende behandlat vid stimuma skall skrift-
ligen framstilla sin begdran hos styrelsen is4 god tid attdrendetkan
tas upp i kallelsen till stimman.

19§
PA ordinarie fGreningsstamma skalt f6rekomma fdljande drenden:
a} Upprittande av férteckning 6verndrvarande medlemmar.

b) Valav ordférande vid stimman.
c) Walavjusteringsman.
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d) Fraga om kallelse till stamman behéngen skett

e} Féredragning av styrelsens arsredovisning
f) Féredragning av revisorernas berattelse

g) Faststdllande av resultat- och balansréknmgen.
h) Fraga om ansvarsfrihet fér styrelsen.
1) Fragaom anvandande av uppkommen viast eller tackande av

fSrlust.

J) Fragaom arvoden
k) Val av styrelseledaméter och suppleanter.
1) Val av revisoroch suppieant.
m) Ovnga drenden, vilka angwits: kallelsen.

PA extra stamma skall férekomma endast de 4renden, for vilka
stémman utlysts och vilka angnvits 1 kallelsen till densamma.

20$
Vid staémma fort protokoll skall senastmom tre veckor vara hos sty-
relsen tillgingligt f6r medlemmarna.

21§
Vid féreningsstimma har varye medlem en rést. Om flera medlem-
mar har en bostadsratt gemensamt, har de dock tillsammans endast
enrést Roéstberattigad ar endast denmedlem som fullgjort sina fér-
plktelser mot féremmgen.

Bostadsrattshavare far utéva sim rdstrdtt genom befullmikngat
ombud som antingen skall vara medlem 1 f6remmgen, dkta make,
sambo eller nadrstéende som varakngt sammanbor med medlem-
men. Ombud skall frete skrftlig, dagtecknad fullmakr.
Ingen far pa grund av fullmakt résta for mer 4n en annan réstbe-

rdttigad
Omristning vid férenmgsstimma sker 6ppet om mte ndrvarande

réstberattigad pakallar sluten omrésmuing.
Vid lka réstetal avgérs val genom lottmng, medan1 andra fragor

den mening gadller som brtrads av ordféranden.
De fall - bland annat fraga om indmng av dessa stadgar ~ dir sdr-

skid réstévervikt erfordras fér giltighet av beslut behandlas 19 kap
16, 19 och 23 §$§ 1 bostadsrittslagen.

Upplateise och évergang av bostadsratt
22 3

Bostadsratt upplates sknftligen och f4r endast upplatas atmedlem1
férenmgen. Upplatelsehandlingen skall ange parternas namn, den
lagenhet upplatelsen avser, andamalet med upplateisen samt de be-

lopp som skall betalas som mnsats och arsavgift Om upplatelseavgitt
skall uttas, skall 4ven den anges.

233
Har bostadsritt évergatt tll ny mnehavare, far denne utéva bo-
stadsratren endast om han dr eller antas till medlem 1 foreningen
En jundisk person som ar medlem 1 f{Sremmgen far inte utan sam-

tycke av f6remmgens styrelse genom dverlatelse fOrvarva bostads-
ratt tll en bostadslagenhet.

Utan hinder av férsta stycket far dédsbo efter avliden bostads-
rattshavare utéva bostadsritten. Efter tre ar fran dédsfallet, far fér-
emngen dock anmana dédsboet att inom sex manader visa att bo-
stadsratten mgatt 1 bodelning eller arvsskifte med anledming av bo-
stadsrattshavarens did eller att ndgon, som inte far vagras mtriide1
forenmgen, forvarvat bostadsratten och sékt medlemskap Om den
td som angetts 1 anmaningen inte iakttas, far bostadsritten sdijas pa
offenthg aukton fér dédsboets rikmng

24§
Den som en bostadsriit har dvergatt nll farmte vagras mtrade 1 f6r-

emmgen om de villkor som fOresknvs 1 stadgarna ar upptylida och

foreningen skiligen bor godta honom som bostadsrartshavare

En jundisk person som har frvarvat en bostadsratt tll en bo-

stadslagenhet far vagras mtride 1 féremngen dven om de
1

férsta

stycket angivna férutsdttamgarma fér medlemskap ar uppfyllda.
Om en bostadsriitt har évergatt nll bostadsrattshavarens make far

maken vagras intride 1 {Srenmgen endast da maken inte upptyller
av féremmgen uppstillt sirskilt stadgevillkor for medlemskap och
det skaligen kan fordras att maken uppfyller sddant willkor Det-
samma giller ocksd nar en bostadsritt ull en bostadslagenhet dver-

gart ull ndgon annan ndrstdende person som varaktgt sammanbod-
de med bostadsrdattshavaren.

Ifraga om férvarv av andel 1 bostadsritt ager f6rsta och tredje
styckena tilldmpning endast om bostadsratten efter forvarvet inne-
has av makar eller, om bostadsratten avser bostadslagenhet, av s-

dana sambor pa vilka lagen (1987 232) om sambors gemensamma
hem eller lagen (1987 813) om homosexuella sambor skal! all-
lampas.

25§
Om en bostadsratt 6vergatr genom bodelning, arv, testamente, bo-
lagsskifte eller hknande fOrvarv och férvarvaren antagits tll
medlem, far forenungen anmana innehavaren att inom sex manader
fran anmamingen visa att nagon som inte far vdgras intride

1
fér-

eningen, férvarvat bostadsratten och sékt medlemskap [akttas inte
ud som angetts 1 anmaningen, far bostadsritten sdljas pa offentlig
auktion fér férvarvarens rakning

263
Ett avtal om dverlatelse av bostadsritt genom k6p skall upprdtras
skmfthgen och skrivas under av saljaren och képaren. Lavtalet skall
den laigenhet som éverlatelsen avser samt képeskillingen anges
Motsvarande skall gilla vid byte eller gava. Bestyrkt avsknift av

éverlatelseavtalet skall ullstallas styrelsen.

Avsagelse av bostadsratt
27 §

En bostadsrittshavare fAr avsiiga sig bostadsritten tidigast efter va
ar fran upplatelsen Avsigelse skall géras skmfthgen hos styrelsen
Vid en avsigelse évergar bostadsratten nll f6remmngen vid detma-

nadsskifte som mtriffar narmast efter tre manader iran avsdgelsen,
eller vid det senare manadsskifte som angetts 1 denna.

Bostadsrattshavarens rattigheter och skyidigheter
28 §

Bostadsrattshavaren skall pa egen bekostnad wll det inre halla lé-
genheten jamre tilhdrande é6vnga utrymmen 1 gott skick Detta gal-
ler Aven marken om sddan mgdr 1 upplatelsen
Till lagenhetens mre raknas rummens vaggar, goiv och tak in-

redning 1 k6k, badrum och évriga utrymmen 1 ldgenheten, glas och
bagar 1 ldgenhetens ytter- och mnantdnster; lagenhetens ytter- och
innerdérrar Bostadsrattshavaren svarar dock inte tér malmag av
yttersidorma av ytterfénster och ytterdérrar och mte heller fér annat
underhall 4n maining av radiatorer och vattenarmaturer eller av de
anordningar fran stamledmingar fdr avlopp, viirme, gas, elektmeitet,
vatten, rékgangar och venulation som féreningen férsett lagenhe-
ten med.

Bostadsrattshavaren svarar for reparation pa grund av brand- el-
ler vattenledmngsskada endast om skadan uppkommut genom eget
vallande eller genom vardsléshet eller férsummelse av ndgon som
hor tll bans hushail eller som gistar honom eller nagon annan som
han mrymt 1 lagenheten eller som dar utfér arbete fér hans rakning
Ifraga om brandskada som bostadsrittshavaren sjalv ute vallat giil-
ler vad som sagts nu endast om bostadsrattshavaren brusnr 1 den
omsorg och tulsyn som han bort 1aktta

Tredje stycket frsta punkten giiller 1 ulldmpliga delar om det
finns ohyra 1 lagenheten.

29§
Bostadsrittshavaren far mte géra ndgon vasenthg fOrandnng1 la-
genheten utan tillstand av styrelsen.

30§
Bostadsrattshavaren tr skyldig att nar han anvander lMdgenheten
raktta allt som fordras fGr att bevara sundhet, ordmmg och sickmom
fastigheten Han skall rdtta ag efter de sdrsialda regler som fSr-
eningen 1 Gverensstammelse med ortens sed meddelar Bostadsrdtts-
havaren skall halla noggrann tillsyn éver att detra ocksé iakttas av
dem han svarar for enligt 28 § tredje stycket

Gods som enligt vad bostadsrattshavaren vet ar ellermed skal kan
musstankas vara behdftat med ohyra far inte fOras im 1 lagenheten

31§
Fdretradare fér bostadsrattstérenmgen har ratt att 4 komma ini ld-

genheten nar det behévs fér tillsyn eller fér att utfGra arbete som

foreningen svarar for

32 §

En bostadsrattshavare far upplata hela sin lagenhet 1 andra hand en-
dast om styrelsen ger sitt samtycke

Bostadsrittshavare, som under viss td inte har tllfdile att anvan-
da sin bostadsligenhet, far upplata lagenhet 1 andra hand, om hytes-

tt detta fitgor an fulistandig oon ntig fola-
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oy

namnden lamnar ullstand tll upplatelsen. Sadant tillstand skall lam-
nas, om bostadsrattshavaren har beaktansvarda skal fr upplatelsen
och féreningen ite har befogad anledning att viigra samtycke. Till-
stand kan begriinsas till en viss ud och férenas med villkor

33§
Bostadsrattshavaren far mte anvanda lagenheten fér nagot annat
andamal dn det avsedda. Férenungen far dock endast dberopa am-
kelse som ar av avsevard betydelse fér f6remmngen eller ndgon annan
medlem 1 férenngen.

34 §

Bostadsrattshavaren far inte urymma utomstdende personer 1 la-
genheten, om det kan medféra men fér f6renmgen eller ndgon
annan medlem: féremngen.

35 3

Nyttyanderitten till en ligenhet som mnehas med bostadsritt och
som tlltritts ar forverkad och féreningen saledes beratugad att saga
upp bostadsrattshavaren till avilyttning:
1, om bostadsrattshavaren dréjer med att betala insats eller uppla-

telseavgift utéver tva veckor fran det att férenmgen efter fértfal-
lodagen anmanat honom att fullgéra sin betalmmngsskyldighet el-
ler om bostadsrattshavaren dréjermed att betala arsavenft utover
tva vardagar efter forfallodagen,

2. om bostadsrattshavaren utan behdvligt samtycke eller tillstand
upplater ldgenheten 1 andra hand,

3 om ldgenheten anvands 1 strid med 33 eller 34 §§,
4 om bostadsrittshavaren eller den som lagenheten upplants till 1

andra hand, génom vardsléshet ar vallande tull att det finns ohyra
1 ldgenheten eller om bostadsrittshavaren genom att inte utan
oskdligt dréjsmal underrdtta styrelsen om att det finns ohyra1 la-
genheten bidrar till att ohyran sprids 1 fastigheten,

5 om lagenheten pa annat sitt vanvardas eller om bostadsrdttsha-
varen eller den som lagenheten upplauts till 1 andra band dsido-

s&tter nagot av vad som enligt 30 § skall iakttas vid ldgenhetens
begagnande eller brister: den tillsyn som enligt samma paragraf
aligger en bostadsrittshavare,

6 om bostadsrattshavaren inte lamnar tulltrdde tll lagenheten en-
higt 31 § och han inte kan visa en giltig ursakt for detta,

7 om bostadsrattshavaren mte fullgdér annan honom avilande sky!-
dighet och det maste anses vara av synnerlig vikt for foremngen
att skyidigheten fullgéres,

8. om lagenheten helt eller ull vasenthg del anvands fér ndmngs-
verksamhet eller dirmed hkartad verksamhet, vilken utgér eller
i vilken tillmte ovasenthg delmgar brottsiigt forfarande, eller for
ullfalliga sexuella forbindelser mot ersattnmg
Nytyanderitten ar inte férverkad, om det som hgger bostadsriitts-

havaren ull last ar av ringa betydelse.
Uppsdigmmng pa grund av férhallande som avses1 férsta stycket 2,

3 eller 5-7 far ske endast om bostadsrattshavaren later bli att efter
tilsdgelse vidta rattelse utan dréjsmal.

Ifrdaga om en bostadsligenhet far uppsdgning pa grund av férhal-
lande som avses 1 férsta stycket 2 unte heller ske om bostadsrdttsha-
varen efter tillsagelse utan drdéjsmal ans6ker om tllstand tll uppla-
telsen och far ansokan beviljad.
Om fSremngen sdger upp bostadsriittshavaren till avilyttning, har

féreningen ratt tll ersdttmmg for skada.

Ovriga bestammelser
36 §

Vid féreningens upplésning skall frfaras enligt 9 kap 29 § bostads-
rattslagen Behdalina tillgdngar skall férdelas mellan bostadsrattsha-
varna efter lagenheternas msatser

37 §

Utéver dessa stadgar giller for féremngens verksamhet vad som
stadgas 1 bostadsrattslagen och andra tllampliga lagar
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