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OM FÖR8'JINGEN 

1 § Namn, säte och ändamål 

Förenrge15 finna (narm) är Ebstadsrcttsförening01 
Carolus stcY. ~sen hcY stt s'.te i Göteborg. 

Förenirga,s änd~ är att frärtja medlemremas 
å<oromska intressen ge)()m att I föreningens hus 
l.4)plfta bostider för penYa)ef)t toerlde xVrt lokaler 
le medlemncma för ~cVide utan tidsbegränsning. 
Medlem 50m inneiar bostadsrätt kallas bostads
rctt9'la\a'e. 

2 § Medlerr6kap och överlåtelse 

En ny imEtla'8re få- utöw bostad9ttten och flytta 
in i lägenheta, endast om han eller hon antagits till 
nmlern i förenirga,. För\el'\8'81 ska armka om 
rredlemsl<ap i förenngen på Si:Kt styrelsen 
betämler. lill rredlem;an~kan ska fogas styfkt 
kapa på öva1ftel~ndling som ska va-a 
Ulderskri-..ei a-1 köpa-e och säljare och innehålla 
l4)PJift om den lä_;J01het 50m ö\.81ltelserl a\/:H 
sart pris. Mot:s.erande gäller \Ad byte och gå\e. 

Om öva1a:elsa1cV1dlirg01 inte upp~ler formkrav81 
är öve1a:elsen ogiltig. 

~d uppla:el~ erhålls rrejlerrskap sntidigt rrej 
l.4)pla:el5m. 

~sen ska pröw frågan om rre:ilarskap så sncYt 
5DrTl rröjligt från det ett an~kan om medlerrskap 
kom in till förening01. 

En medlem 50m upphör att va-a bost:adsrätt:shaVcYe 
ska anses ha ut:tra:t: ur föreningen, om inte st)felsen 
rre:iger ci:t: han eller hon får~ kvar som rredlem. 

3 § Medlerr6kapsprövning - juridisk person 

J uricisk person 50m förvä'vat bostaclsritt till en 
bostadslä_;J01het får ifcgras l~e i förening01 
ä\e\ om förut:sttningama för rredlemsl<ap i 4 § är 
l.4)i::fyllda. Korrm.Jn och landsting får inte \egras 
rredlEmikap. 

En juridisk P€f9'.>rl som är medlem i förenlrg01 får 
inte utan sarrt,cke a-1 styelsen gerom Ö\.eia:el~ 
för.ärva ytterligare bostadsrat: till 01 
bostads1ägemet:. 

9'-e1lte19en är ogiltig om medlerrskap inte beAljas. 
o.eiltelsen är ä-..ei ogiltig om föreskriva: ~e 
i andra ~et inte hcr- e-hållits. 

4 § Medlemskapsprövnlng - fysisk person 

Medlerrikap kan be\Aljas f'f-Jsk Pef9)n s:>m ö"8tar 
oostcXJ!Tcit I föreningens hus. Den som en 
bostoosritt har ö"8'gftt till f k Inte wgras 
rre:flem;kap I föreningen om föreningen skäligen 
bör godta f örvän.eren som bostadsrättshavare. 

Medlemikap får Inte ~ ras på grund av kön, 
kön~ "8"Skrldande id01tltet eller uttl)d<, etnisk 
tillhörighet, rellglon eller annan trosuppfcttnlng, 
funktlonshlnder eller sexuell läggning. 

Ö\e'lltelsen är ogiltig om rredlemskap Inte beviljas. 

5 § Bosättni ngskrav 

Som 'Ållkor för medlEmikap gäller etta, förvärvare 
a-1 bostadsrai till 01 lä_;J01het ska bosiita sig i 
lägenhet01 om inte styelsen rredger annct. 

6 § Andelsägande 

~ 50m har förvän.a: 01 andel i bosta:-Jsrat: flr
\ägras rredlemskap i förening01 om inte 
bostadsrat:01 efter fönävet innehas cN makar, 
registrerade partner eller sådana sambor på vilka 
ScmX>laga, tillärrpas. 

7 § Insats, årsavgift och upplåtelseavgift 

lnScts, å'savgift och i förekorrrnande fall upplft~ 
a.,gift fastställs a-1styelsen. Ändrirg a-1 insatsen ska 
alltid beslutas cN föreningsstärrrra. 

8 § Årsavgiftens beräkning 

Förenirg01s löpande vei<santiet och av.:a:tning till 
sta:-Jgeenliga fonder ska finansieras g01om ci:t: 
bostadsrat:sha\.ema betalar årsa"9ift till föreninga,. 

Årsa.,giftema fördelas på bosta:-J5.riit:slä_;J01heterna i 
förhållande till lä_;J01heternas andel5ta. 

Beslut om ändring a-1 grund för cr-adelstasberäkning 
ska fcttas a-1 föreningsstämna. 0n beslutet rredför 
rubbning a-1 det inbördesfömållandet: mellan 
andelstalen blir beslutet giltigt om ninst tre fjärde
delcY a-1 de röstande på stämnan röstat för 
beslutet. 

För lägenheter 50m efter uppla:elsen utrustats med 
balk~ får årsavgift01 Vc:rä förhöjd med rögst 2 % 
a-1 vid ~rje tillfälle gällande prisbasbelopp. 
M otsvcrande gäl ler för lä_;J01het med fransk balkong, 
altan på rra1< eller uteplcts, dock rnrl ett påslag på 
högst 1 %. 
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~sen kan besluta att i årsa-..gifte1 ingående 
a-s;;ttning för ta>eburdna k09:rnlier ~m vä-rre. 
\aTTl\Sten, renhållning. koM.Jmjonsvctt:01. el, lV, 
bredbcr'ld och telåoni ska e1äggas åter 
förbrukning, are eller pe-lägenhet 

9 § Överlåtelse- och pantsättningsavgift samt 
avgift för andrahandsupplåtelse 

ö.e11telseä'.glft och ~t!i.ttni~lft f~ tas ut 
åte- besh.t cN styre!SB'I. ~tel~\91ften f ~ 
uppgå till ~ 2,5 % och PtJ')t!atnlngsavglfte1 till 
rogst 1 % cN gällc11de l)isbasbelopp. 

ö.ei~ift bE.talas av förvä"8re, och pant
S2ttningsa"9ift bE.talas cN paroataren. 

Avgift för cl"låahand9.Jppittelse få" tas ut åter 
beslut cN ~ A\9iften få" &liga, uppgå till 
rogst 10 % cN gällande prisbasbelopp. Om e, 
lägemet upplåts under del cN ett å", ba'äknas den 
rogsta tillåtna ~iften åte- det antal 
kalendalrånader som lägenheten är uppllte,. 
Uppla:eJse lJl1de" del av kalenderrrånad räknas som 
hel rrånad. A "9iften betalas cN bostoosrcit:shcMre 
som uppllte- sin läge,het i andra hand. 

10 § Övriga avgifter 

Rireninge, få- i ö"1igt inte ta ut särskilda cMJifte
för ~äde" som f öreninge, ska vidta rred 
aileci'ling av bostoosriitslagen eller aman 
förfcttning. 

11 § Betalning av avgifter 

Årr.a")iften ska betalas på det ~ gyelsen 
besluta-. Bet:alnirg få-dock alltid ske genom 
pos:ai\Ä51ing. plusgiro elle- ba'lkgiro. 

Om inte ~iften elle- ö"1iga förpliktelser betalas 
i rät tid få- föreningen ta ut dröjsmål!:icn:a e,ligt 
rcntelagen på det obetalda beloppet från 
förfallodaga, till dess full betalnirg sker sant 
på,,innelsal"9ift e,ligt lagen om er.atning för 
inkaS:Dkognaje- nm. 

FÖR:NINGSSTÄM MA 

12 § Föreningsstämma 

Ordinarie förenirgS5t:åTYra ska hållas årligen sa1a& 
före juni månajs Ltgå'lg. 

13 § Motioner 

Medlen som önskar få Ett nrde beha'ldlci: \Åd 
förenngss:ämre ska arrnäla detta före april 

rrana:is utg~g eller de1 senare t}dpunkt före 
kallelsens utfärdande som styfe!SB'I kan korrma att 
besluta. 

14 § Extra förenlngsstämma 

E>d:ra förenlngss:ärrma ska hållas när ~sen 
finner skäl till det. Sådan förenlngsst:äm"e ska ä-.€n 
hållas når det för uppgiva: ändarral skriftliga, 
b6Järs a.1 re.Asor eller ninst 1/10 a.1 sarrtllga 
röstberättigade. 

15 § Dagordning 

På ordlnarleförenlng!åämrra ska förekonma: 
1. Öppnande 
2. VaJ. cN stämrroordförande 
3. Godkännande a.1 dagordningen 
4. Anmälan a.1 stämrroordförande,s val cN 

protokollförare 
5. Va a-J t\EI ( 2 ) justerare tillika rösträknare 
6. Fråga om stämrran bliw: stadgeenligt utly.;t 
7. Fastställande a-J röstlängd 
8. Föra::tragning a-J styrelsa,s årsre:10\Åsning 
9. Föra::tragning a-J rwisoms beratelse 
10. Beslut om fastställande av resultat- och 

balansräkning 
Il.Beslut om resultatdisposition 
12. Beslut om anS\01"Sfrihet för &yrelsen 
13.Beslut om a'\Oden lt styrelse, och re\Äsorerför 

nä!lkomnande verksarmetsår 
14.Va cN ~seledarröter och supple:mter 
15. VaJ. cN reAsore- och revisors9..lppleant 
16.Va cN\.elbere:lning 
17.Avstyelsen till stärrman hänskjutna frågor sant 

a-J föreningsrredlen anrrat ärende 
18.A-.sutande 

På ed:ra föreningsstä 111 ia ska utöver punkt 1-7 och 
18 förekomra de ärenden för 1,,1lken ~n bli1,,1t 
utly.;t. 

16 § Kallelse 

Kallelse till föreningss:äTma ska innehålla uppgift 
om \Alka ärende, som ska behandlas på stänman. 
Beslut få- inte fcttas i andra ärenden än de 9'.>m 
tagits upp i kallelsen. 

Kallelse till en föreningsståTI'ra ska utfä'das tidiga& 
sex ( 6 ) va:kor och senast två ( 2 ) '-«kor före 
föreningS$ll111'0'l. 

Om det enligt lag eHe- de!i5a stajgar krä\.5 för att 
Ett föreningss:åTirrobeslut ska bli giltigt ett det 
fcttas på två stårm>r, fk kallelse ~-Il den ~cre 
stmncn Inte utfärdas iman den forsta ~ 
har hållits och i kallelsen till den sencre stänman 
ska ange; \Alket beilut den första st:ämrra1 har 
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f tttå. Om a, fof'tsatt förminQSSt~lml skll hål!M 
fya ( 4 ) '«kor eller sew-e räkNt ffM och nYXj 

föreiirgsstiVTYTMS första cl'Q. ska det utf&uas m 
sä"skild kallelse till den fortsl.(ta föm'\lr~n 
rrfrl iakttagcv)de cN sarrrna tid9't(Jlcf son1 om den 
-..oreainy~. 

Kallelsa, g:a \8'a skriftlig och deas ut till Wrje 
rrfrllerc rreden,w 9Jm i!YlEhN m bostcKtsttt 
tillscr'rflms ka'l få m ~n kallelse. Om 
rrejlen u~Mt a1nan ooress ska kallelsen i!tället 
skidc:as till medlet, 11 e," Kallelsen ska dessutom 
~ ~ l~ig plås inom föreningens hus elle
J:XJ~ice-as på hensida 

Ltlde1ag för cN ~ till stärvra, hänskjutna 
frapr !art av föreringsrredlen c11rrält ä"ende ska 
tiläc}Jas kallelse,, Vid stcK!ge1Clring ska urder1aga: 
in~a b&ie gällande och föreslagna stadgcr. 

AAnm\Äsning och re.,;sionsbera:tel~ ska hållas 
bllgå,gliga ailigt 31 § p.4. 

17 § Rösträtt 

Vid före,i()95Slä 111 ia hcr Vclje rredlen en ( 1 ) 
res:. Om flera rredlemrar innehcr bostcK!srätt 
geTB1S:ITt hcr de dock tillsanra15 eooa5t en ( 1) 
res:. Meden 9Jm innmcr flea lägenhete- hcr 
oooå aida5t en ( 1 ) röst 

[ Endast de, 9Jm fullgjort sina ekonomiska 
förpli~ rrot före,ingen får utöva sin röstrctt. ) 

18 § Orrbud och biträde 

Medlen får utöw sin rö!tra:t genom orrbud. 
Orrbudet ska \Asa upp en skriftlig da:erad fullmakt. 
Fulrrekten ska upp.Åsas i original och gälla- rogst 
åt ( 1 ) år från ltfä-darda:. Ormud får företrala 
rogst en (1) rredlen På föreningss:ämra får 
rrfrllen rredföra hög!t åt ( 1 ) biträde. Biträdets 
uppgift är att vaa rredlemrren be/iälplig. 

Ormud och bitrooe får aidas: vara ny1digt pers:>n 
som är. 
n c11~ medlem 
[] nmemrrens rrake/maka, regi!tread pcrtne-

elle- sarrbo enligt sarrt>olagen 
~ föräldrar 
~ sy5kon 
0 bcrn 
a c11nc11 n~ som Vclclktigt samrra,bor 

med medlemren i föreningens hus 
~ god rran 

Om m:dlt.m g_fr under föM!l~lkap företräds 
':OOl«rtl'lln tw föMltaren. Underflr1(J rredle,, 
fört.träds rJ.I 9n fö~ ~ -

År ma.11011 en juridisk person företräds denne av 
legal !tållfört.trädare. 

19 § Röstning 

r-örening$1:ämrrans beilut ut~rs av den rrmng 
9Jm fått mer~ hälften cN de c11.9ivna rösterna elle
\Ad lika rö!te:al den mening som stärrrrens 
ordförande biträde-. Bankrö!t är inte en c11.9iven 
röst. 

Vid val c11ses den vald som har f ~ fl& röster. Vid 
lika rö!ta:al avgörs vala: genom lottning om irte 
c11mt beslutas cN stärrrran innc11 vala: förrättas. 

~rdförande eller förening$1:änma kan 
besluta ett sluten omrö!tning ska genorrtöras. Vid 
personval ska dock sluten orrröstning alltid 
genorrtöras på begärc11 av röstberatigad. 

För vissa beslut krä\.s särskild rrajoritet enligt 
bestälrnelser i bostadsrättslagen. 

20§ Jäv 

En medlem får inte ~älv eller genom ombud rö!ta i 
fråga om 
1. talan rrot sig ~älv 
2. befriel~ från skooes:ånds3115Var eller c11nan 

förpliktel~ gentarot föreningen 
3. talan elle- befriel~ som a-.,ses i 1 elle- 2 
be:räffarde annan, om medlemrren i fråga hcr ett 
väsentligt intresse som kc11 strida rrot föreningens 
intre!:l:e 

Bestälrnelsema i för!ta stycka: om medlSTl 
tillärrpas också på orrbud för rredlSTl. 

21 § Resultatdisposition 

IRt Ö\8- eller urderskott som kan upp!tå i 
föreningens vei<sarrha: kc11 balanseras i ny 
räkning. 

Om förening$1:.ämrran beslutar att uppkorrrren 
'vin!t ska delas ut ska vin!ten fördelas rrellc11 
medlemrana i förhållc11de till lägenhe:enas 
cl'ldel!tal. 

22 § Valberedning 

Vid ordinarie förenings&.ärma får valberedning 
utses för tiden fram till och med nä~ ordinarie 
föreningsstäTina Valbera:Jningens uppgift är att 
lärma förslag till sarrtliga pers:>nval sarrt förslag till 
crwde. 
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23 § Stärrmans protokoll 

Vid föreni~ ska protokoll föras ~ den 
som stänYnc11S ordförande utsett I fråga om 
protokollets innehåll gäller 
1. att röstlärgden ska tas in i eller biläggas proto

kollet. 
2. att stämrans beslut ska föras in i protokollet, 
3. att om OllYÖ!:tning skett ska resultatet ~ denna 

anges i protokollet. 

R"otokollet ska underte:knas ~ protokollförare och 
justeras av ordföranden och de justerare !:Om 
lisåtS ~ ~-R"otDkollet ska senast inom tre 
( 3 ) \ECkor \8ä ju!tect och hållas tillgängligt för 
nmlannama. Protokollet ska föra-as på 
betryggcV"lde gt_ 

STYPfLSE OCH REVISION 

24 § Styrelsens sarrmansättning 

~sen bestå"~ ninst tre ( 3 ) och rogst ~u ( 7 ) 
ledarroter nm rogst tre ( 3 ) suppleanter. 

~sen wljs ~ föreningsstärrnan. lejcrrot och 
s.ippleant kan utses för en tid av ett ( 1 ) eller två ( 2 
) lr-. 

lill ledarrot eller suppleant kal förutom medlem 
ä\al wljas person !:Om till ror nmlarrnens fanilje
hushåll och !:Om är bosatt i förenirgens hus. 
9:älYra kan dock wlja en ( 1) fa:jan,ot !:Om inte 
up~ler kraven i för~ående rrenirg. 

25 § Konst:ituering 

~sen utse' inom sig ordförande och andra funk
tionä'e". 

26 § Styrelsens protokoll 

Vid st},relsels sarrmanträ:len ska föras protokoll 
som justeras av ordföranden och den ~eiigare 
ledarrot: &>m ~sen utse'. R"otokollen ska 
för'.eras på betr}ggande gt och föras i 
numrerföljd. ~ protokoll är tillgärgliga 
endast för ledarrot er, suppleanter och re.A9Jrer. 

27 § Beslutförhet och röstning 

~sen är beslutför när antalet nå'\erande 
ledarroter överstiger hälften~ sarrtliga ledamöter. 
~m st,1"elsens beslut gäller den mening för vilken 
rrer än hälften~ de när-..aande röstat elle" \Åd lika 
röstetal den rrenirg som ordföranden biträ:ler. R>r 
giltigt beslut krävs enhällightt när för beslutförhet 

ninsta antalet ledamöter är nän.aande "Ar styrelsen 
inte fulltalig ska de som röstar för beslutet utgöra 
n"e" än en tredjedel ( 1/3 ) av hela antalet st,relse
ledarröter. 9.Jppleanter tjänstgör I den ordning som 
ordförande bestärrmer om Inte annat best:ä-rts av 
förenirgsståmrre eller frarrgår av styrelse'ls 
cViJet:g)rdnlng. 

28 § Beslut I vissa frågor 

Beslut &>m Innebär väsentlig förä1drlng ~ 
förenirgens hus eller rrerk ska alltid fcttas ~ 
förenirgsstämna. Om ett beslut a'v!ieel1de om- eller 
tillby;ignad innebär att rredlerns lägenhet förändras 
ska rnedlernrrens sarrtycke inhärrtas. Om 
bostadsrcfuhavaren inte ger sitt sarrt,d<e till 
ändrirgen, blir beslutet ändå giltigt om ninst två 
tredjedelar av de röstande på stämran ha- rös:ct för 
beslutet och det dessutom ha- godkänts av hyres
närmden. 

29 § Firmateckning 

Föreningens finna ta::knas - förutom~ st,1"elsen -
"iJt/ ni nst två ( 2 ) ledcrröter ti 11Scrnrrfll1s. 

30 § Jäv 

~seledarrot i förenirgen får inte handlägga 
frågor om a\A:al rre!li:l"l föreningen och en juridisk 
person &>m denne ensam eller tillsarmans rred 
någon cl"lnan få- företräda 

31 § Styrelsens åligganden 

Bi:l"ld annct åligger det st,retsen: 
1. att s.era för föreningens organisction och för

¼:!ltning av dess angelägenheter 
2. att cM_Je redo\Åsning för för..eltning ~ 

föreningens cl"lgelägenheter genom ett a-.Aåma 
års-edo"1sning &>m ska innenålla beratelse om 
~en under året (för..eltningsbe"ättelse) 
sant nrl:>göra för föreningens intäkter och 
kostnader under året (resultaträkning) och för 
dess ställnirg \Ad räkenskapså-ets utgång 
(balarsåkning) 

3. ett senast sex ( 6 ) va:kor före ordinarie 
förenings-stämna till re.tis'.>rena avlämna 
å-sredo"1snirgen 

4. att senast två ( 2 ) veckor före ordinaie 
föreningsstämna hålla å-sredo\Äsningen och 
re.Asionsbeatelsen tillgänglig för medlemrema 

5. ett föra rnedler6- och lägenhet:sförta::knirgar; 
föreningen har rat: ett behandla I 
förte:kningcma ingående ~nuppgifter p.i 
siit som a'lrSe5 i per9'.)nuppgiftslagen 
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32 § Medle1T6- och lågenhetsförtecknlng 

Förenrgen ska föra förtErl<ning <1'M bostoo~ 
förenirge-is rredlermw ( rredlerr6ffirtecknlng ) 
xm förtedcning äver de låge)hE.ter 9'.>m tv
~plftna rred bostadsrätt ( lägenhetsförttckning ). 

Medlemtörtedoiingen ska Innehålla 
1. wrje medlemi narn och postadl'e$. 
2. d&lm för rredlerrrre1S imäcle I föreningen, 

om detta dan.rn M sewe än den 30 Juni 2016 
3. den ~ 9'.>m rredlerm'lEfl lnnehcr. 

Lägenhetsförted<:ningen ska Innehålla 
1. \8fje läge,h€ts ~kning, belägenhet, 

rulT6cl'lni och övriga utr)1Trne"l, 
2. dctum för BolagSl.ei<ets registrering cN den 

ekoroniska pi~ 9'.>m ligga- till grund för upp
lftemna, 

3. respektive bo~srclt:shavcl'eS nami, 
4. insat:9!1 för respektive bo~9'at. 

Medlerdörteckningen ska hållas tillgänglig hos 
förenirgen för Vi?Jl' och en 9'.>m \All ta del av den. Om 
fömd<ninga, förs med art:omctise-ad beharoling, 
ska förmirgen ge var och en 9'.>m begM de: tillfälle 
ett ros föreningen ta del av a, a<tuell utskrift elle
~rm aktuell frcrrs:ällning av förte:kninga,. 
a>~re hcr rat åt på baJäran få utdrag 
LI' lägenetsförte:kningen av.;eende sin~ 

33 § Räkenskapsår 

Förenrgens räkenskap!:år är kala,derå-. 

34§ Revisor 

Förenirgsetämra ska välja ninst a, ( 1) och högst 
två ( 2 ) reAsorer med högst två SJpplerter. lill 
re.19'.>r ~ ä\.81 utses e:t registre-a: reAsionsbolag 
och i så fall berö\er inga, SJpplea'lt utses. 
Pevisorer och l'e\Äsor59.Jpplerte- väljs förtida, från 
ordinaie föra,ingsstänra frcm till och rred nä!ta 
ordinaie föreningsstämra. Pevisorer bel1över inte 
vara rredlerrrncr i föreningen och bE:tlöver inte 
helle- Vi?Jl'a a.iktorise-ade elle- godkända 

35 § Revisionsberättelse 

Pevisorema ska avge l'e\Åsionsbera:tel!:E till st)ra!:En 
!:Enast tre ( 3 ) \A:rl<or före föreningmmran. 

00Sf ADSRÄTTSHAVAR8>JS flÄ TTlGHETER OCH 
SKYLDIGHETER 

36 § Bostadsrättshavarens ansvar 

lbstoosrffl:sha..ere, Ska på e;ia, bekostnad hålla 
da: Inre av lägenheten I gott skick. Detta gäller ä\.81 
n-wk, förråd, garage och arora 
lägenhetskorrpleTert som kan ingå i uppllt.el!:En. 

lb~sitt:shawren svarar såluroa för uooerhåll 
och repcrctione- cN bland anna:: 
(i yt~-~gning på rumrens alla \lägger, golv och 

tak Jante umerliggaooe ytbehandling, som 
krä"5 för a:t anbringa ytbeläggningen på ett 
fackrrassigt si:tt 

~ icke bäraooe innerväggar 
rul till fönste- rörande vädringsfilte-och 

tätningsliste- samt all rralning förutom ut\ändig 
rrålning och kittning cNfönste-

~ till ytterdörr rörande lås inklusi1..e n)Cklar; all 
rrålning med undantag för målning cN 
ytterdörrens utsida; rroGVarande gäller för 
balkong- elle- altandörr 

~ innerdörrar och säkerhetsgrioocr 
I lister, fode- och stuckaturer 
~ elrajia:orer; i fråJa om va:ta,~lda rajiatore

S\ercr bo~sra:tshavcren a,dast för målning 
~ gol'v\errre, 9'.>m bo~sra:tshava-en föl'SEtt 

lä;Jenheten rred 
~ eldstäjer, dock inte tillhöraooe rökgångcr 
~ w111M1ttenb8'edare 
~ le::1ningar för wtta, och a-Jopp till de delar 

dessa är åtkomiga inne i lägenheten och 
betjä'lar endast bost~avcrens lägenhe: 

~ uooerca,tral (säkringsskåp) och därifrån 
utgående el- och infonrationsle::1ningar (telefon, 
kabel-lV, da:a rred mera) i läga,he:en, 
kanalisctione-, bryra"e. eluttag och fa&a 
am'\cturer 

g \efltiler och luftinsläpp, dock endast målning 
~ brandwmcre 

I badrum du&:hrum eller ann.i: våtrum sant i WC 
Sl.erar bost:adsrätt:s'lawren därutö\Ef bl~d ~nci: 
ä\.enför: 
I fuktlsole-ande skikt 
I inredning och bely.;ningsarrncturer 
tJ ~t\eror och sanitetsporslin 
H ldårving ti II golvbrunn 
H rmsning cN goM:>rum och \Ettenlås 
D Mttrnaskln inldusi1..e ledningar och anslutnings-

kopplingar på vctta,ledning 
H kranar och cMtängningsva,tile-
9 ventilatlorl!tläkt 
9 elektrisk handdukstork 
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I kök eller rro~me utr)mre ~r 
bc,ga:Jga:LYhavcmi fur all inredning och 
Ltrusbirg m>m blard annat 
g \4Mrof 
a kök9'Jå}..-t 
g fSlSning av \åtenlås 
g disi<rreskin lnkh.1sve IEdnirgM och lW)S1.tnings

kopplingM ~ Vittenlednlng 
IJ knncr odl ~ngnl~tile-; I frb om gas

loonirgM ~ bostadsrätt:sha Md<!.t för 
~lirg. 

37 § Yttet1igare installationer 

ED~ S\8är ä\.8"1 för alla 
installatione- i lägenheten som installerats a.1 

bo~ren eller tidiga-e i..-.nehavcn <N 

bosta:israte'l. 

38 § Brand- och vattenledningsskador 

för repcraoone-~ gn.nd av brard- eller \åten
leålingsskada 5Vara'" bostadsra:t:sha\.Ell"el1 eridast i 
be:)rä'lsad oofåtning i erilighet rred 
betännasana i bosta:isratslageri. 

39 § Komplement 

Om lägemeten i:i" utrustad rred balkong, altan, 
i.Lepås eller takterras.5 swra- bosrajsrcitshavaren 
erKiast för raihållning och snöskottnirg sart: ska se 
till ett avlEdnirg för dagvette, inte hindras. 

40 § Felanmälan 

~avara, i:i" ~dig ett till föreriingen 
airma fel och brister i ~an läge,hetsut:n..f.tning 
3JrTl förenirgeri svarcr för i erilighet rred 
bosrajsratslageri och dessa stadgar. 

ELsaJslfttsl 1d\lara1 i:i° ä\.en ~dig att till 
föra"tirge, Ltcvl dröjsrral anmäla f örekornst a.1 

ohyra och ~jur. 

41 § Gemensam upprustning 

Förenirgmrme kal i xlrrbcnd rred gerrenscm 
l.lldertiållsf:i:gä"d i huset besluta om reparction och 
~e a.1 inre::lning och utn&ning a'1,SE!€11de de delar 
rN l~heten !Dm ma:llet r • r e('I ~ för. 

42 § Vanvård 

Om bosraj~e, försurnrar sitt an5'a" för 
lägemeteris skick i stK:tan utsträckning ett ainais 
säkemet ä\e1yas eller ett det finns risk för 
orrtatta'lde ~ på annans egerx:lom har 
fön:ninge,, efter rcttelseanrranlng, rctt att avhjälpa 
bris:eri på bostcrlra:tshavarens bel<os:noo. 

43 § Övriga anordningar 

Anordningar g:m1 lu~purrpar, mYkiser, 
balkonglnglasil~. bElysnlng,c,rmturer, !nlskydd, 
J)iV<)bolantcnner och annat får~ upp endast 
~ter stymsens skrlftllga godkännande. 
a>stc'.Wjsrttt:shcM\f'en svarar för skötsel och urderhåll 
rN sådiVla anordningar. Om det behövs för husets 
underhåll eller för att fullgöra ~dlghetsbeslut är 
bostadsrcttrna\eren ~dig ett, efter upprranlng 
fra, styelsen, derrontera sådana anordnlrgar på 
~etl bekostnad. 

44 § Förändring i lägenhet 

a>stoosrättr.hai.ere, får fört.ta föra1drlrgar i 
lägenhe:eri. Följarlde åtgärder får dock inte företas 
utan styelsens tillstånd: 
1. ingrepp i bärande konstruktion, 
2. ~drirg rN be'intllg ledning för a1Aopp, värrre, 
gas eller \Eltteri, eller 
3. cr,nan \8581tlig förändrirg <N lägerihe:en. 

5lyelsen får eridas: vägra tillstånd om ~gärde, är 
till pftagiig skada eller olägerihet för förenirgeri 
eller annan n-edlan Ebs:oosratshavaren swra- för 
ett eforderliga ~ighe:stillstånd erhålls. 
förärdringar ska alltid utföras på ett fackmäs9gt 
m. 

ANVÄNDNING AV BOSTADSRÄTTEN 

45 § Användning av bostadsrätten 

ED&oosratshavareri får inte använda lägenheteri 
för något annct ändamål än det a-..sedda 
Föreningeri får dock endast åberopa a\1\/ikelsa- !Dm 
i:i" a.1 avse.ärd bet}delse för föreni rgeri eller någon 
cr,nan n-edlem i förenirgeri. 

46 § Sundhet, ordning och gott skick 

När bosta:t9"atsha\eren använder lägeriheteri i:i" 
han sky➔dig ett tillse ett de sxn bor i omgh,11ingen 
Inte utsats för s:örningar !Dm i stK:tan grad kan vara 
skooliga för hälxln eller annars försärra daas 
bosrajsrriljö ett de skäligeri inte bör tålas. 

EDs:oosratshavareri är skyidig iaktta allt !Dm 
fordras för ett be.era S.Jndhet, ordning och gott 
skick inom eller utom huset xlrrt ra:ta sig efter 
förenirgeris ordnirgsregler. 

t-6r till lägeriheteri mark, förråd, garage eller annat 
lägenhå:skorrplernent ska bostadsrat:shavaren 
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iaktta sundhet. ordning och ~tt skick~ i fråga 
om sådart I.Jtl)mne. 

Ohyra ff:r- inte föras In i lågenhe:en. 

Den h~ pa-agrcten gäller ä\81 för den ~m hör till 
hushållet gästc:v' bostad9M~ elle-~ 
l.tför arbete för bo&adsråttsta.li:nn.c; räkning. 

47 § lllltrådesrått 

Företrädare för före,lngm har rikt Ltt få kon-.ra In 
i l~hetm när det berovS för till~ eller för att 
l.tföra cVbete ~mförenlngen svarar för eller har 
littett l.tföra. 

Om bostoosrctts1aVaren inte läm1ar föreningen 
tillträde till l~hetel\ Nt föreningen ha- rätt till 
det. kan~, arml<a om SY'Skild handra:l<ning 
ros krororogdEm,ndigreten. 

48 § Andrahandsuthyming 

En bostcdsriltsha\Er"e fk uppllt.a sin lägenhet i 
~ ha"ld till annan för själ\,ständigt brukande 
E!1da5t om~ ge- sitt skriftliga sarrt,d<e 
a:>sta.Jsi a~hiMf'e ska skriftligen hos styrelsen 
cl'\5Dka om Scntycke till upplltelsen. I cVml<an ska 
9<älet till ~plåtelsen anges, vilken tid den ska pågå, 
till \A:!l'Tl lägenheta-i ska uppla:as salt en 
ra:iogörelse för tidiga-e andrahandsuppla:else. 
lillståid ska lärmas om bos:adsrättshavara-i har 
9<äl för uppla:elsen och föreningen irte har någon 
befogoo anla:lning ett wgra S:Vrt)d<e lillg:ånd 
läITTlaS för Ett ( 1 ) ä-- i taget, d~er måste ny 
arlSÖl<cV'l göras. Det är inte tillli:et att regelbundet 
~pllt.a läga-iheten \e:ko\As eller pa- dag. 
~sens besllt ia.i ö'l.81)rövas cN hyresnä'mden. 

49 § Inneboende 

Et>st:dsitttshawre ff:r- il'ly11'Vl"0 utorrs:ående 
persona- i läga-iheten, om det inte rredför rre, för 
fÖl'elinga-i eller annan rredlem 

FÖRvER<ANDE 

SO§ Förverkandegrunder 

~nderiiten till a-i lägenhet ~m innE!laS rred 
bosta:iSlitt: är förva1<oo och före,inga-i ka"l säga 
upp bostadsrättshavaren till a\A'l')ttning, enligt 
bost:dsratsaga-is regla", i följande fall: 
0 bostadsrättshavaren dröjer rred att bå.ala inS:ts, 

upplåtelsea"9ift, å-savgift eller a"9ift för andra
hcndsupplfi:else 

g läga-iheten utai tllls:ånd upplåts i andra hand 

U bostadsrcttrJ,avam, il"lr'ymlT'e" utomtående 
~ner till rren för f&enlngen eller annan 
rredlem 

0 l~ enheten an\h'\ds för amct ändamål än ¼:Id 
dm år avsEdd för och av.AkelS01 är av -..esentllg 
bet,delse 

U bostadsrättshavaren eller den, som lägenheten 
upplåtlt:s tlll I andra hand, genom l.å'dslöshet är 
iAllande tlll ett det finns oh~ I lägenheten elle
om bostadsr~tshavaren, genom att Inte utan 
oskållgt dröjsmål underrätta st-,relsen om ett det 
finns ohyra i lägenhete,, bidrar till ett oh)f'an 
sprids I huset 

ful bostadsrt.Ktshavaren Inte Iakttar sundhet, ordning 
och gott sklck eller rättar sig efter de särskilda 
ordnlngsregle- som föreningen rreddelar 

~ bostadsrättshavaren Inte lärmar tllltra:Je till 
lägenheten och inte kan \Asa giltig ursäkt för detta 

g bostadsrättshavaren lrte fullgör annan sk'yidiglet 
och det måste anses \.era cN ~nerlig vikt för 
föreningen ett skyldigheten fullgörs 

fa läga-iheten helt elle- till väsentlig del anvä-lds för 
nå'ingsva1<sarmet ellerdärrred likartoo \.€fksam
het, \Alka-i till en inte oväsalt:lig del ingår i 
brottsligt förfarande eller för tillfälliga ~ella 
förbindelser rrot ers&tning 

I bostadsra:t:slagen finns regler om hinder för 
fön.ei<ande. 

51 § Tvångsförsäljning 

Har bostoosrtttshavara-i blMt skild från lägenheten 
till följd cN uppsägning kan bost:dsrätta-i korrma 
ett tvångsförsäljas cN kronofogden enligt reglerna i 
bost:dsrcrtslagen. 

ÖVRIGT 

52 § Meddelanden 

Ma:ldelanden anslås i före,ingens hus eller genom 
utdelning. 

53 § Elektronisk kommunikation 

Bektroniska hjälprra:lel för ba'ordrai cN kallelse 
eller rre:ldelanden får användas för ett lä'ma 
inforrnction till en rra:llern eller någon annan, även 
om det i dessa st:dgar elle- laga-i anges ett 
inforrnctionen ska lä'mas på annci: ~. om 
1. föreningsstämran har beslLJta om det. 
2. förenlnga-i hartillför1itliga rutiner för ett 

idertifiera rrottagcYe'l och tillförlitlig 
informtion om hur rrottagare, kan nås, och 
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3. mottagnn Efterskriftlig förfrågan harScrl1,(:kt 
till ett s&iant förf araroe. 

Den som har SclTt)d<t till ett infotmc:tion lärrnas 
rred elektroniska hjälprredel kan när som helst 
ftata sitt Si:ffl)d<e. 

54 § Frarrtida underhåll 

Inom föreningen ska bildas foro för planeat 
undemåll. 

A~ing till föreningens foro för~ uroetiåll 
sker å1igen med belopp som för första året anges i 
ekononisk plan och därefter i enlighet rred 
förenirge1s underhållsplan. 

Om föreningen inte har en underhållsplan ska det 
år1igen a\Sättas ett belopp rrotswrande minst 0,3 
% av f c&ighetens taxeringsvärde. 

55 § Underhållsplan 

~!:en bör uppra:ta uroetiållsplan för genom
föra1de av underhållet av föreningens hus och 
år1igen budgetera sarrt ga,om beslut om 
årsavgftens stor1ek Si'i<erst:äl la erforder1 iga medel 
för ett t:r)9ga uooetiållet av föreningens hus. 
~!:en bör år1igen följa och uppdctea 

0 undemållsplanen för genomförande av uooerhället 

av föreningens fastighet/er med tillhörande byggna
der. 

56 § Upplösning och likvidation 

Om föreningen upplöses eller lik\Aderas ska behållna 
tillglngartlllfalla rredlemrrema i förhållaooetill 
lägenheternas aooelstal . 

57 § Tillämpliga regler 

Utö\A:r dessa stagar gäller även bostadsra:t:slagen, 
lagen om ekonorriska föreningar och ö\Kig 
tilläl'l'l)lig lagstiftning. Föreningen kan ha utfä"dct 
ordningsregler för fö~ligande av innehållet i 
dessa stadgar. 

58 § Stadgeändring 

Föreningens stadgar kan ändras genom beslut på 
förenings&ärrvra Beslutet är giltigt om ~iga 
röstberättigade är ense om det. Beslutet är även 
giltigt om det fattas av två ( 2 ) på varandra följaooe 
föreningsstämrror. Den första stärrm:m~ ~-ut 
utgörs av den rreni ng som har fått rrer an hälften 
av de cMJivna rösterna eller, \Ad lika rösteta, deri 
rrening som ordföranden biträder. På den andra 
stänman krä\.s ett minst två trajjedelar av de 
röstande har röstat för beslutet. B:>stadsra:t:slageri 
kan för \Assa beslut föreskriva rögre majoritetskrav. 

Ovar&ående stadgar har antagits \Ad t\EI på varandra följaooe stämror 

den 2 0 l + -0 S" - 2. J (datum) 

och 

deri l0{ 8-0t;-l ~ (datum) 

~C.::...._oTG(J_.:...&._;tZ~c, ___ (ort) ftJ I j -01, ---2S (dctum) 

Ba:t.actDtsföreningen Ccrolus Star 
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