HSB Stockholtns stadgar Jör
avlämnad Brf (Brf 2004:3 I X)

dessa korta stadgar tillhandahålls
ett komplement med ett urval av
paragrafer i bostadsrättslagen och
lagen om ekonomiska ft)reningar.
S['relsen ansvarar {ijr att ett aktuellt
komplement hålls tillgängli gt.
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STADGAR

för
HSB Bostadsrättsförening Nya Humleboet i Stockholm
Föreningens firma och ändamål
0l
Föreningens firma är HSB Bostadsråttsfijrening Nya humleboet i
Stickholm.
Föreningen har till ändamål att i ft)reningens hus upplåta
bostadslägenheter fiir permanent boende och lokaler åt medlemmama till
nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmamas
ekonomiska intressen. Vidare har ftlreningen till ändamål att främja shrdieoch fritidsverksamhet inom föreningen samt ftir att stärka gemenskapen
och tillgodose gemensamma intressen och behov, friimja
serviceverksamhet med anknytning till boendet.
Bostadsrätt är den rätt i ftjreningen, som en medlem har på grund av
upplåtelsen.
Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Räkenskapsår och årsredovisning
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Föreningens räkenskapsår omfattar tiden I januari - 3 1 december.
Före april månads utgång va4'e år skall stgelsen till revisorerna avlämna
årsredovisning. Denna består av resultaträkning, balansräkning och
forvaltnin gsberättelse.

Föreningsstämma, kallelse mm
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Ordinarie {breningsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången
av vaq'e räkenskapsår.
Extra stämma skall hållas när sfyrelsen finner skäl till det. Sådan stämma
skall också hållas om det skriftligen begärs av en revisor eller av minst en
tiondel av samtliga röstberättigade. I begäran anges vilket ärende som skall
behandlas.

Föreningens säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.

Samverkan
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Föreningen skall vara medlem i en HSB-ftirening, i det ftiljande kallad
HSB. HSB skall vara medlem i foreningen.
Föreningens verksamhet skall bedrivas i samverkan med HSB.
För att tillgodose erforderlig kapitalbildning inom HSB skall fbreningen
betala avgäld på sätt som anges i den ekonomiska planen'

Allmänna bestämmelser om medlemskap i föreningen
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Inträde i fiireningen kan beviljas den som är medlern i HSB och kommer
att erhålla bostadsrätt genom upplåtelse i ftireningens hus, eller övertar
bostadsrätt i {iireningens hus.

ö)
Fraga om att anta en medlem avgörs av styrelsen.
S[relsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad från det att
skriftlig ansökan om medlemskap kom in till fiireningen, avgöra frågan om

medlemskap. Som underlag lor medlemskapsprövningen kan fiireningen
komma att begära kreditupplysning avseende sökanden.
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Den som en bostadsrått övergått till får inte vägras inträde i {iireningen,
om de villkor för medlemskap som fijreskrivs i $ 4 är uppfullda och
fiireningen skäligen bör godta honom som bostadsrättshavare' Om det kan
antas att lorvärvaren inte avser att bosätta sig permanent i
bostatlsrättslägenheten har ltireningen i enlighet med regleringen i $ I rätt
att vägra medlemskap.
Medlemskap fiir inte vägras på diskriminerande grund såsom t ex ras,
hudftirg, nationalitet, etniskt ursprung, religion, övertygelse eller sexuell
läggning.
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Om en bostadsrätt har övergått till bostadsrättshavarens make fär maken
vägras medlemskap i fiireningen endast om maken inte är mediem i HSB'
Vad som nu sagts äger motsvarande tillämpning om bostadsrätt till
bostadslägenhet övergått till annan närstående person som varaktigt
sammanbodde med bostadsrättshavaren.
För att den som fiirvärvat andel i bostadsrätt till bostadslägenhet skall
beviljas medlemskap gäller att bostadsrätten efter ftjrvärvet innehas av
makar, sambor eller andra med varandra varaktigt sammanboende
närstående personer.

Styrelsen kallar till föreningsstämmaKallelse till stämma skall innehålla uppgift om de ärenden som skall
forekomma på suimman.
Kallelse får utfiiidas tidigast fl, a veckor fiire stämman och skall utfiirdas
senast fvå veckor ftire ordinarie och senast en vecka öre extra stämma.
Kallelse utf?irdas genom anslag på lämplig plats inom fiireningens
fastighet- Skriftlig kallelse skall dock alltid avsändas till valje medlem vars
postadress är känd ftir foreningen om
l. ordinarie loreningsstämma skall hållas på annan tid än som
foreskrivs i stadgama, eller
2. foreningsstämma skall behandla fidga om
a) {öreningens ftirsättande i likvidation eller
b) loreningens uppgående i annan {iirening genom fusion.
Andra meddelanden till medlemmama delges genom anslag på lämplig
plats inom {iireningens fastighet eller genom brev.

Motionsrätt
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Medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie
{iireningsstämma, skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen lore
februari månads utgång.

Dagordning

s

tr

På ordinarie stämma skall florekomma:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

l0

val av stämmoordfbrande
anmälan av stiimmoordltirandens val av protokolllorare
godkännande av röstlångd
fastställande av dagordningen
val av två personer att jämte stämmoord{iiranden justera
protokollet samt val av rösträknare
fråga om kallelse behörigen skett
stgelsens årsredovisning
revisoremas berättelse
beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
beslut i anledning av loreningens vinst eller lorlust enligt den

fastställda balansräkningen
i fråga om ansvarsfrihet ft)r styrelseledamötema
12. fräga om arvoden fiir styrelseledamöter och revisorer {tlr
mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer fiir
andra ekonomiska ersättningar for styrelseledamöter
13. val av styrelseledamöteroch suppleanter
14. val av revisor/er och suppleant
15. val av valberedning
1 6. erforderligt val av representation i HSB
17. övriga i kallelsen anmälda ärenden
På extra foreningsst?imma fär inte beslut fattas i andra ärenden än de som
ansivits i kallelsen.
I 1. beslut

Röstning
5 t2

Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens

På ftireningsstämma har vaq'e medlem en röst. Innehar flera medlemmar
bostadsrätt gemensamt, har de tillsammans endast en röst. Innehar en
medlem flera bostadsrätter i Iöreningen har medlemmen endast en röst.
Röstberättigad är endast den medlem som fullgiort sina fiirpliktelser mot
ftireningen.

fiirklaring över av revisorema &iorda anmärkningar skall hållas tillgängliga
fijr medlemmama minst en vecka lore den fiireningsstämma, på vilken de
skall behandlas.

Avgifter till föreningen
s21

ftr lägenhet fastställs av stlrelsen. Ändring av insats
skall dock alltid beslutas av fiireninssslämma.
Årsavgiften awägs så att den i for[ållande till lägenhetens insats kommer
att motsvara vad som belöper på lägenheten av Iöreningens kostnader, samt
amorteringar och avsättning till fonder. Ärsavgiften betalas månadsvis
senast sista vardagen öre vaq'e kalendermånads bö4'an om inte slyrelsen
beslutar annat. Om inte årsavgiftan betalas i rätt tid utgår dröjsmålsränta
enligt räntelagen (1975:635) på den obetalda avgiftar från ftrfallodagen till
dess full betalning sker samt påminnelseavgift och inkassoavgift anligt
förordningen om ersättning ftir inkassokostnader mm.
I årsavgiftor ingående ersättning fijr värme och varmvatten, elektrisk
shöm, renhållning eller konsumtionsvatten kan beräknas efter ftrbrukning.
Insats och årsavgift

Ombud och biträde
$ 1.3
En medlems rätt vid ftreningsst,imma utövas av medlemmen personligen
eller den som Zir medlemmens stlillfijreträdare enligt lag eller genom
ombud. Ombud skall ftirete skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten skall
företes i original och gåller högst ett år från utf;irdandet. Ombud ffir bara
{öreträda en medlem.
Medlem får på ftireningsstlimma medftira högst ett biträde.
För fosisk person gäller att endast annan medlem eller medlemmens
make/maka, registrerad partner, sambo, ftiräldrar, syskon eller barn mr vara
biträde eller ombud.

Beslut vid stämma
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Om ett beslut innebär att fiireningen begär sitt utträde ur HSB blir beslutet
giltigt om det fattas på två på varandra {öljande föreningsstiimmor och på
den senare stämman biträtts av minst två tredjedelar av de röstande.

Valberedning
ö .lJ

Vid ordinarie föreningsstämma utses valberedning {ör tiden intill
niista ordinarie ft)reningsstämma hållits. En ledamot utses till
sammankallande i valberedningen.
Valberedningen skall ftireslå kandidater till de lortroendeuppdrag
vilka val skall fijrrättas på föreningsstämma.

dess

till

Styrelse
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Styrelsen består av lägst tre och högst elva ledamöter med högst flra
suppleanter. Av dessa utses en ledamot och högst en suppleant fiir denne av
sryrelsen ftr HSB; övriga ledamöter och suppleanter väljs på
ftireningsstiimman.
Styrelseledamöter och suppleanter väljs fbr högst två år. Ledamot och
suppleant kan väljas om. Om helt ny stl.relse väljs på ftireningsstiimma
skall mandattiden fiir hälften, eller vid udda tal närmast högre antal, vara
ett år.

Konstituering och

fi

rmateckning
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Styrelsen utser inom sig ordft)rande, vice ordfijrande och sekreterare.
Styrelsen utser också organisatör ftir studie- och fritidsverksamheten inom
fiireningen.
Styrelsen utser f,na personer, varav minst två sty,relseledamöter, att fvå
tillsammans teckna Itireningens firma.

Beslutförhet
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Stlrelsen är beslutlor när fler än hälften av hela antalet st1'relseledamöter
är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening de flesta röstande
fiirenar sig om och vid lika röstetal den mening som ordltiranden biträder.
När minsta antal ledamöter är närvarande krävs enhällighet ftr giltigt
beslut.

$1e
Stgelsen eller firmatecknare ffir inte utan fiireningsstiimmans
bemyndigande avhända foreningen dess fasta egendom eller tomträtt.
Slyrelsen eller firmatecknare får inte heller riva eller besluta om viisentliga
förändringar av löreningens hus eller mark såsom viisentliga till-, ny- och
ombyggnader av sådan egendom. Vad som gäller fiir ändring av lågenhet
regleras i $ 29.
Sfyrelsen eller firmatecknare är ansöka om inteckning eller annan
inskrivning i loreningens fasta egendom eller tomträtt.
Rerrisorer
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Revisorerna skall till antalet vara minst två och högst tre, samt högst en
suppleant. Revisorer våljs av ordinarie foreningsstämma ör tiden intill
dess nästa ordinarie st?imma hållits, dock skall en revisor alltid utses av

HSB fuksftirbund.
Revisorerna skall bedriva sitt arbete så, att revisionen är avslutad och
revisionsberättelsen avgiven senast den
Slynelsen skall avge
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maj.

skriftlig ftrklaring till ordinarie stärnma över av

revisorema i revisionsberättelsen

gj orda

anmärkningar.

iJpplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift kan tas ut efter
beslut av styrelsen. För arbete vid övergang av bostadsrätt får av
bostadsrättshavaren uttas överlåtelseavgift med belopp motsvarande högst
2,5% av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän ftirsäkring vid
tidpunkten fiir ansökan om medlemskap. För arbete vid pantsättning av
bostadsrätt får av bostadsrättshavaren uttas pantsättningsavgift med högst
l% av prisbasbeloppet vid tidpunkten lor underrättelse om pantsättning.
Föreningen 1år i övrigt inte ta ut särskilda avgifter ftr åtgärder som
fiireningen skall vidta med anledning av lag eller forfattning.

UnderhåIlsplan
n zJ
Sfyrelsen skall upprätta underhållsplan for genomftirande av underhållet
av öreningens hus och årligen budgetera samt genom beslut om
årsavgiftens storlek säkerställa eiforderliga medel {tir att trygga rmderhållet
av lbreningens hus. Styrelsen skall va{e år tillse att itireningens egendom
besiktigas i lämplig omfattning och i enlighet med {breningens
underhållsplan.

Fonder
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Inom {tireningen skall bildas ftljande fond:
. Fond fiiryttre underhåll
Reservering av medel ftir ythe underhåll skall ske i enlighet med antagen
underhållsplan enligt g 23.
Det över- eller underskott som kan uppstå på {tlreningens verksamhet
skall, efter erforderlig underhållsfondering i enlighet med andra stycket,
balanseras i ny räkning.

Bostadsrättshavarens rättigheter och skTldigheter
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. Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick.
Det innebär att bostadsrättshavaren ansvarar för att såvål underhålla som
reparera lägenheten och att bekosta åtgärdema. Föreningen svarar ftir att
huset och ftlreningens fasta egendom i övrigt iir väl underhållet och hålls i
gott skick.
Bostadsrättshavaren bör teckna ftirsäkring som omfattar det underhållsoch reparationsansvar som fbljer av lag och dessa stadgar.
Bostadsrättshavaren skall ftlja de anvisningar som löreningen lämnar
beträffande installationer avseende avlopp, värme, gas, el, vatten,
ventilation och anordning ftir informationsöverfioring. lindringar i sådana
installationer som öreningen ft)rsett lägenheten med skall i Itirväg
godkännas av bostadsrättsföreningen i den mån de inte omfattas av
bestämmelsen i $ 29 om fträndring av lägenhet. Ätgarderna skall alltid
utftiras fackmässigt.

Bostadsrdttshavarens underhålls- och reparationsansvar fiir lågenheten
omfattar bland annat:
o yskikt på rurnmens väggar, golv och tak jämte den underliggande
behandling som l<Iävs Itir att anbringa lskiktet på ett fackmåssigt sätt,
bostadsrättshavaren ansvarar ockå fiir fuktisolerande skikt i badrum och
våtrum.
o icke bärande innerväggar, stuckatur,
. inredning i lägenheten och övriga utrymmen tillhörande lägurheten,
exempelvis: sanitetsporslin, köksinredning, viwaror såsorn kyVfrys och
wättnaskin; bostadsrättshavaren svarar också fijr el- och
vattenledningar, avsängningsventiler och i {tlrekommande fall
anslutningskopplingar på vattenledning till denna inredning,

t-.{
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ägenhetens ytter- och innerdörrar med tillhörande lister, foder, karm,
tåtningslister, lås inklusive nycklar mm; bostadsrättsfijreningen svarar
dock ftr målning av ytterdörrens yttersida. Vid blte av lägenhetens
1'tterdön skall den nya dörren motsvara de normer som vid utbytet gäller

lor brandklassning och ljuddämpning,
glas i lonster och dörrar samt spröjs på flonster,
o till fbnster och ftinsterdön hörande beslag, handtag, gangläm,
tätningslister mm samt målning; bostadsrättsforeningen svarar dock Iör
målning av utifrån synliga delar av fönsterifonsterdön,
. målning av radiatorer och vrirmeledningar,
. ledningar for avlopp, gas, och vatten till de delar de är synliga i
lägenheten och betjänar endast den aktuella lägenheten,
. armah:rer ftir vatten (blandare, duschmunstycke mm) inklusive
packning, avstiingningsventiler och anslutningskopplingar på
vattenledning,
. klämringen runt golvbrunnen, rensning av golvbrunn och vattenlås,
. eldstäder och braskaminer,
o köksfläkt, kolfilterfläkt, spiskåpa, ventilationsdon och ventilationsfläkt,
med undantag flor bostadsrättsfiireningens underhållsansvar enlig sista
stycket. Installation av anordning som påverkar husets ventilation käver
sfyrelsens tillstånd,
o mätartavla./gruppcentraVsåkringsskåp och därifrån utgående elledningar i
lägenheten, bry4are, eluttag och fasta armaturer,
. anordningar {tir informationsöverloring som endast betjänar den akfuella
lägenheten från överlämningspunkVforsta uttag i lägenheten,
r brandvamare,
. elektrisk golvviirme,
r handdukstork; om bostadsrättsftireningen ftirsett lägenheten med
vattenburen handdukstork som en del av lägenhetens värme{örsörjning
ansvarar bostadsrättsforeningen för underhållet,
. egna installationer.
För reparation på grund av brandskada eller vattenledningsskada (skada
på grund av utströmmande tappvatten) svarar bostadsrättshavaren endast i
begränsad omfattning i enlighet med bostadsrättslagen. Detta gäller även i
tillämpliga delar om det finns ohyra i lägenheten.
Ingår i upplåtelsen Iiinåd, garage eller annat lägenhetskomplement har
bostadsrättshavaren sarnma underhålls- och reparationsansvar fiir dessa
utqrmmen som {ör lägenheten enligt denna bestämmelse.
Om lägenheten är utrustad med balkong, altan eller hör till lägenheten
mark/uteplats som är upplåten med bostadsrätt svarar bostadsrättshavaren
ftir renhållning och snöskottning. För balkong/altan svarar
bostadsrättshavaren ftir målning av insida av balkongfront/altanfront samt
golv. Målning utfbrs enligt bostadsrättsftjreningens instruktioner. Om
lägenheten är utrustad med takterrass skall bostadsrättshavaren därutöver
se till att avrinning ftr dagvattan inte hindras. Vad avser mark/uteplats är
bostadsrättshavaren skyldig att Iiilja öreningens anvisningar gällande
skötsel av marken/uteplatsen.
Bostadsrättshåvaren är skyldig att till ftireningen anmäla fel och brister i
sådan lägenhetsutrustning/ledningar som foreningen svarar {ör enligt denna
stadgebestämmelse eller enligt lag.

.

Bostadsrättsjiireningen svarar ör reparationer av ledningar for avlopp,
värme, gas, elektricitet, informationsöverftiring och vatten, om ftireningen
har ftirsett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet.
Detsamma gäller ftir ventilationskanaler.
Föreningan har därutöver underhållsansvaret ftir ledningar {tir avlopp, gas,
vatten som iöreningen ft)rsett lägenheten med och som inte år synliga i
lägenheten. Bostadsrättsloreningen ansvarar vidare ftir underhåll av
radiatorer och våirmeledningar i lägenheten som fbreningen {tirsett
lägenheten med. Föreningen svarar också ftir rökgångar (ej rökgångar i
kakelugnar) och ventilationskanaler som fiireningen Iiirsett lägenheten
med.

s26
Bostadsrättsföreningen fär åta sig att utliira sådan reparation och byte av
inredning och utrustning vilken bostadsrättshavaren enligt $ 25 skall svara
flor. Beslut härom skall fattas på frreningsstämma och fär endast avse
åtgärd som loretas i samband med omfattande underhåll eller ombyggnad
av fiJreningens hus och som berör bostadsrättshavarens lägenhet.
Föreningens åtgärder enligt denna bestämmelse skall ske till sedvanlig
standard-

s27
Bostadsrättshavaren ansvarar gentemot fbreningen Iör sådana åtgärder
lägenheten som har vidtagits av tidigare innehavare av bostadsrätten,
såsom reparationer, underhåll och installationer som denne utftjrt.

i
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Om öreningen vid inträffad skada blir ersättningsskyldig gentemot
bostadsrättshavare lor lägenhetsutrustning eller personligt lösöre skall
ersättningen beräknas utifrån gällande örsäkringsvillkor.

s2e
Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utftlra
i en bärande konstruktion, ändring av
beltntliga ledningar for avlopp, viirme, gas, eller vatten, eller annan
viisentlig ftirändring av lägerrheten.
Stytelsen fir inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i liirsta
stycket om inte åtgiirden är till påtaglig skada eller olägenhet ft)r
ftireningen.
åtgärd som irurefattar, ingrepp

Särskilda regler för giltigt beslut

$J0
För giltigheten av loljande beslut fordras godkännande av stl.relsen för
HSB och såvitt gäller p 2 och 3 även av HSB fuksforbund.
1.

Beslut att avhända loreningen dess fasta egendom eller tomträtt.

2.Beslut om ändring av dessa stadgar. Godliännande av
stadgeändringsbeslut fordras dock ej om loreningen beslutat utträda ur

HSB enligt $

14.

3-Beslut att foreningen skall trada i likvidation eller fusioneras med annan

juridisk person.
Upplösning
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Om öreningen upplöses skall behållna tillgångar tillfalla medlemmarna i
[örhållande till lägenheternas insatser.

