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BOST ADSRATTSFO RENING EN

NYBOHOVI

FIRMA, ANDAMAL OCH SATE

1§

Foreningens firma·a.r Bostadsrattsfdreningen Nybohov 1.

Foreningen har till andamal att frfunja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i 
f6reningens hus upplatabostader och lokaler at medlemmarna till nyttjandeutantids- -.
begransning. Medlems rat! i fdreningen pa grund av sadan upplatelse kallas bostadsratt.
Medlem som innehar bostadsratt kallas bostadsrattshavare.
Styrelsen har sitt sate i Stockholm.

MEDLEMSKAP OCH OVERLATELSE AV BOSTADSRATT
2§
Nar en bostadsratt overlatits till en ny innehavare, Tar denne utova bostadsratten och flytta in i
lagenheten endast om han har antagits till medlem i f6reningen. Forvarvare av bostadsratt
skall ansoka om medlemskap i bostadsrattsf6reningen pa satt styrelsen bestfunmer.

3§
Medlemskap i f6reningen kan beviljas fysisk person till vilken foreningen avser att upplata
bostadsratt eller som Qvertar bostadsratt i foreningens hus. Medlemskap i foreningen kan
ocksa beviljas juridisk person till vilken foreningen avser att upplata lokal med bostadsratt
eller som overtar lokal med bostadsratt i foreningens hus. Den som en bostadsratt har overgatt
till tar inte vagras medlemskap i foreningen om foreningen skaligen bar godta f6rvarvaren
som bostadsrattshavare. Om det kan antas att f6rvarvaren for egen del inte permanent skall
bosatta sig i bostadsrattslagenheten har f6reningen ratt att vagra medlemskap. Den som har
forvarvat en andel i bostadsratt
vagras medlemskap i foreningen om inte bostadsratten
efter forvarvet innehas av makar eller sadana sambor pa vilka lagen om sarnbors
gemensamma hem skall tillfunpas.

rar
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En overlatelse ar ogiltig om den som en bostadsratt overlatits till inte antas till medlem i
foreningen.
INSATS OCH 4O\VGIFTER M M

4§
Insats, clrsavgift och i f6rekommande fall upplatelseavgift fastsUills av styrelsen.
Foreningens kostnader finansieras genom att bostadsrattshavarna betalar arsavgift till
foreningen. Arsavgiftema fordelas pa bostadsrattslagenhetema i f5rhallande till Uigenheternas
andelstal.
Upplatelseavgift, overlatelseavgift oeh pantsattningsavgift tar tas ut efter beslut av styrelsen.
Overhltelseavgiften tar uppga till hogst 2,50/0 och pantsattningsavgiften till hogst 1% av det
prisbasbelopp som galler vid tidpunkten for ansokan om medlemskap respektive tidpunkten for
underrattelse om pantsattning.
Overlatelseavgiften betalas av forvarvaren och pantsattningsavgift betalas av pantsattaren.

Avgiftema skall betalas pa det satt styrelsen bestammer. Om inte avgifterna betalas i ratt .tid utgar.
drojsmalsranta enligt rantelagen pa den obetalda avgiften fran forfallodagen till dess full betalning
sker samt pfuninnelseavgift enligt forordningen om ersattning for inkassokostnader m ID. '.:
HOSTADSRATTSHAVARENS RATTIGHETER OCR SKYLDIGHETER . .

5§
Bostadsrattshavaren .skall pa egen bekostnad hAlla lagenheten i gott skiek och .svara for
Uigenhetens samtliga funktioner. Bostadsrattshavaren svarar for det lopande oeh periodiska
underhallet utom vad avser reparation av stamledningar for avlopp, vfume, gas, el och vatten
som foreningen forsett lagenheten med.
Bostadsrattshavarens ansvar for lagenhetens underhall omfattar salunda bland annat
- egna installationer
- rummens vaggar, tak Deh golv med underliggande fuktisolerande skikt
inredning oeh utrustning i kok, badrum och Qvriga rum oeh utrymmen tillhorande Uigelli1eten
- ledningar och ovriga installationer for avlopp, vfume, gas, el och vatten - till de delar dessa inte
ar starnledningar
- golvbrunnar; svagstromsanlaggningar; malning av vattenfyllda radiatorer oeh stamled
ningar; elledningar fran lagenhetens undercentral oeh till elsystemet horande utrustning
inklusive undercentral; ventilationsanordningar; eldstader med tillhorande rokgangar;
dorrar; glas och bagar i f6nster; dock ej malning av yttersidoma av dorrar oeh fdnster.

- tililagenheten horande mark
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Bostadsrattshavaren svarar endast for renhallning och snoskottning av till lagenheten horande
balkong, terrass eller uteplats.
Bostadsrattslagen innehaller bestfunmelser am begransningar i bostadsrattshavarens ansvar
for reparationer i anledning av vattenlednings- eller brandskada.
6§
Foreningsstamma kan i sarnband med gemensam underhallsatgard besluta am reparation och
byte av inredning och utrustning avseende de delar av lagenheten som medlemmen svarar for.
7§

Bostadsrattshavaren rar foreta fdrandringar i lagenheten. Vasentlig fdrandring far dock foretas
endast efter tillstAnd av styrelsen och under fdrutsattning att forandringen inte medfor men for
fdreningen eller annan medlem.

8§
Bostadsrattshavaren ar skyldig att nar han anvander lagenheten och andra delar av fastigheten
iaktta alIt som fordras for att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten och ratta sig
efter de sarskilda regler som foreningen meddelar i overensstfunmelse rned ortens sed..
Bostadsrattshavaren skall ha.lla noggrann tillsyn over att detta ocksa iakttas av den som hor till
hans hushcill eller gastar honom eller av nagon annan som-han inrymt i lagenheten eller som
dar utfor arbete for hans rakning.

Forema.l som enligt vad bostadsrattshavaren vet ar eller med skal kan rnisstankas vara behaftat
med ohyra rar inte faras in i lagenheten.
9§

Foretradare for bostadsrattsfareningen har ratt att ill komma in i lagenheten nar det behovs for
tillsyn eller for att utfora arbete som foreningen svarar for. Nar bostadsratten skall saljas
genom tvangsforsaljning, ax- bostadsrattshavaren skyldig att lata visa lagenheten pa lfunplig
tid.
Om bostadsrattshavaren inte larnnar fareningen tilltrade till lagenheten, nar foreningen har ratt
till det, kan styrelsen ansoka om h~drackning.

10 §
En bostadsrattshavare rar upplata hela sin lagenhet i andra hand om styrelsen ger sitt samtycke.
Bostadsrattshavare som onskar upplata sin lagenhet i andra hand skall pa satt styrelsen bestammer
ansoka om samtycke till upplatelsen.

11 §
Bostadsrattshavaren tar inte anvanda lagenheten for nagot annat andamal an det avsedda.
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12 §
Nyttjanderatten till en lagenhet som innehas med bostadsratt kan i enlighet med bostadsratts
lagens bestammelser f5rverkas bland annat om

1) bostadsrattshavaren drojer med att betala arsavgift,
2) Higenheten utan samtycke upplats i andra hand,
3) bostadsrattshavaren inrymmer utomstaende personer till men for fdrening eller medlem,
4) Higenheten anvands for annat fuldamal

an det avsedda,

5) bostadsrattshavaren eller den, sam Higenheten upplatits till i andra hand, genom virds
loshet ar vallande till att det finns ohyra i lagenheten eller am bostadsrattshavaren, genom
att inte utan oskaligt drojsmal underratta styrelsen om att det finns ohyra i lagenheten,
bidrar till att ohyran sprids i fastigheten,

6) bostadsrattshavaren inte iakttar sundhet, ordning och skick mom fastigheten eller rattar sig
efter de sarskilda ordningsregler som foreningen meddelar,
7) bostadsrattshavaren inte lamnar tilltrade tililagenheten och han inte kan visa giltig ursakt '
for detta,
8) bostadsrattshavaren inte fullgor annan skyldighet och det maste anses vara av synnerlig
vikt for foreningen att skyldigheten fullgors,
9) lagenheten helt eller till vasentlig del anvands for naringsverksamhet eller darmed likartad
verksamhet, vilken utgor eller i vilken till en inte ovasentlig del ingar brottsligt forfarande
eller for tillfalliga sexuella forbindelser mot ersattning.
Nyttjanderatten ar inte fdrverkad om det som ligger bostadsrattshavaren till last ar av ringa
betydelse.

13 §
Bostadsrattslagen innehaIler bestarn:melser om att fdreningen i vissa fall skall anmoda
bostadsrattshavaren att vidta rattelse innan foreningen har ratt att saga upp bostadsratten. Sker
rattelse kan bostadsrattshavaren inte skiljas fran Higenheten.
14 §
Om foreningen sager upp bostadsrattshavaren till avflyttning har foreningen ratt till ersattning
for skada.
15 §
Har bostadsrattshavaren blivit skild fran lagenheten till foljd av uppsagning skall bostadsratten
tvangsforsaljas. ForstUjningen tar dock anstA till dess att sadana brister sam bostadsrattshavaren
svarar for blivit atgardade.
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STYRELSEN
16 §
Styrelsen bestar av minst tre och hogst sju ledamoter med minst en och hogst tre suppleanter.
Styrelseledamoter oeh suppleanter valjs av foreningsstarnman for hogst tva if.
Till styrelseledamot oeh suppleant kan fdrutom medlem valjas aven make eller sambo till
medlem samt narstaende sam varaktigt sammanbor med medlemmen.
Valbar ar endast den sam

ar bosatt i foreningens fastighet.

Styrelsen utser inom sig ordfdrande och andra funktionarer. Foreningens firma tecknas
- forutam av styrelsen - pa det satt styrelsen bestarnmer.

17 §
Vid styrelsens sammantraden skall det foras protokoll, som justeras av ordforanden oeh den
ytterligare ledamot som styrelsen utser.

18 §
Styrelsen ar beslutfor nar antalet nfuvarande ledamoter vid sammantradet overstiger haIften av
samtliga ledamoter. Som styrelsens beslut galler den mening for. vilken mer an haIften av de
nfuvarande rostat eller vid lika rostetal den mening som bitrads av ordforanden·. For giltigt .
besiut nar for beslutsforhet minsta antalet ledamoter ar nfuvarande erfordras enhallighet.

19 §
Styrelsen eller finnatecknare far inte utan foreningsstarnmans bemyndigande avhfulda
fdreningen dess fasta egendom eller tomtratt och inte heller riva eller foreta vasentliga till
eller ombyggnadsatgarder av sadan egendom.
20 §

Styrelsen skall i enlighet med bostadsrattslagens bestarnmelser fora medlems- oeh la.genhets
f6rteekning. Bostadsrattshavare har ratt art pa begaran fa utdrag ur lagenhetsforteckningen
avseende sin bostadsrattslagenhet.

RAKENSKAPER OCH REVISION
21 §
Foreningens rakenskapsar omfattar kalenderar. Senast en manad fore ordinarie
foreningsstamma skall styrelsen till revisorema avlfunna forvaltningsberattelse,
resultatrakning och balansriikning.
22 §

Revisorema skall vara minst en oeh hogst tva med minst en och hogst tva suppleanter.
Revisorer och revisorssuppleanter vaIjs pa foreningsstiimma for tiden fran ordinarie
fdreningsstarnma fram till nasta ordinarie fdreningsstamrna. Av revisorema - vilka inte
behover vara medlemmar - skall minst en vara auktoriserad eller godkand.
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23 §

Revisorerna skall avge revlsionsberattelse senast tva veckor fore toreningsstamman.
2__ §

Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberattelsen och styrelsens forklaring over av
revisorema gjorda anmarkningar skall hAllas tillgangliga for medlemmama minst en vecka
fore foreningsstarnman.
FORENINGSST Al\'Il\'IA
25 §
Ordinarie fdreningsstfunma skall hAllas arligen tidigast den 1 mars och senast fore juni
rnanads utgang.

26 §
Medlem sam onskar lfunna forslag till stamma skall anmaIa detta senast den 31 januari eller
inom den senare tidpunkt styrelsen kan komma att bestfunma.
27 §
Extra fdreningsstarnma skall hallas nar styrelsen eller revisor finner skaJ. till det eller nar minst
1/10 av samtliga rostberattigade skriftligen be gar det hos styrelsen med angivande avarende
som onskas behandlat pa stamman.
28 §
Pi ordinarie foreningsstfunma skall forekomma:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Oppnande
Godkfumande av dagordningen
Val av stiimmoordfdrande
Anmfilan av stammoordf6randens val av protokollfdrare
Val av tvajusteringsman tillika rostraknare
Fraga om stamman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Faststallande av rostHmgd
Foredragning av styrelsens arsredovisning
Foredragning av revisorns berattelse
Beslut om faststallande av resultat- oeh balansrakning
Beslut om resultatdisposition
Fraga om ansvarsfrihet for styrelseledamotema
Beslut om arvoden at styrelseledamoter oeh revisorer for nastkommande verksamhetsar
Val av styrelseledamoter oeh suppleanter
Val av revisorer oeh revisorssuppleant
Val av valberedning
A v styrelsen till stfunman hanskjutna fragor samt av foreningsmedlem anmalt arende
A vslutande
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29 §
Kallelse till toreningsstamma skall innehalla uppgift om vilka arenden som skall behandlas
stamman. Kallelse skaU utfardas personligt till samtliga medlemmar genom utdelning eller
genom postbefordran senast tva veckor fore ordinarie och en vecka fore extra farenings
stamma, dock tidigast fyra veckor fore stfunman.

pa

30 §

Vid foreningsstfunma har varje medlem en rast. Om flera medlemmar innehar bostadsratt
gemensamt har de dock tillsammans endast en rast. Rostratt har endast den medlem sam
fullgjart sina ataganden mot foreningen enligt dessa stadgar eller enligt lag.

31 §
Medlem far utova sin rostratt genom ombud. Endast annan medlem, make, sambo eller nar
staende sam varaktigt sammanbor med medlemrnen tar vara ombud. Ombudet far inte
f6retrada mer an en medlem. Ombudet skall f6rete en skriftlig, dagtecknad fullmakt.
Fullmakten galler hogst ett ar fran utfardandet.
Medlem tar pi foreningsstarnma medf6ra hogst ett bitrade. Endast medlemmens make, sambo,
annan narstaende eller annan medlem tar vara bitrade.

32 §
Foreningsstammans beslut utgors av den mening som tart mer an halften av de avgivna
rostema eller vid lika rostetal den mening sam ordforanden bitrader. Vid val anses den vald
som har tatt flest roster. Vid lika rostetal avgors valet genom lottning om inte annat beslutas
av stamman innan .valet farrattas.
For vissa beslut erfordras sarskild majoritet enligt bestammelser i bostadsrattslagen.
33 §

Vid ordinarie fdreningsstarnma utses valberedning far tiden intill dess nasta ordinarie
fdreningsstfunrna haIlits.
34 §

Protokoll fran foreningsstarnman skall hAllas tillgangligt for medlemmarna senast tre veckor
efter stfunman.
.

MEDDELANDEN TILL MEDLEMMARNA
35 §

Meddelanden delges genom anslag i f6reningens fastighet eller genom utdelning.

©SBC 1998

8(8)

FONDER
36 §

Inom toreningen skall bildas foljande fonder:
• Fond for yttre underhall.
• Dispositionsfond.
Till fond for yttre underhall skall irligen avsattas ett belopp motsvarande minst 0,3 % av
fastighetens taxeringsvarde.

UPPLOSNING, LIKVIDATION M M
37 §

Om fdreningen upploses skall behalina tillgangar tiIIfalla medlemmarna i fdrhallande till
lagenheternas insatser.
Om fdreningsstarnman beslutar att uppkommen vinst skall delas ut skall vinsten fdrdelas
mellan medlemmarna i fdrhaIlande tililagenhetemas 8.rsavgifter for det senaste rakenskapsaret.

OVRIGT
For fragor sam inte regleras i dessa stadgar galler bostadsrattslagen, lagen am ekonomiska
fdreningar samt ovrig lagstiftning.
AD 22 §
Fram till den stiimma som infaller narmast efter det att foreningen fdrvfuvat fastighet behover
revisor ej vara auktoriserad eller godkand.

OvanstKehde stadgar h¢ antagits vid extra fdreningsstfunma den 23 juli 2002.

i~~~~~?·1!·4r.d. .
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