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1O

Fdreningens firma iir Bostadsrettsfdreningen Barnhuset 5.

Fdreningen har till andam6l att frdmja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att ifdreningens
hus uppl6ta bostader och lokaler 5t medlemmarna till nyttjande utan tidsbegrdnsning.

Medlems rett ifdreningen p6 grund av sddan uppl6telse kallas bostadsrett. Medlem som innehar
bostadsrdtt kallas bostadsriittshavare.

Stvrelsen har sitt sate iStockholm.

MEDIEMSKAp ocn ovenurrse nv gosrnosnArr

2g
Ner en bostadsrett ijverlatits till en ny innehavare, fdr denne utova bostadsratten och flvtta in i

ldgenheten endast om han har antagits tili medlem i foreningen. Fdrvervare av bostadsrett skall
ansoka om medlemskap ifdreningen pe sett styrelsen bestemmer.

35
Medlemskap ifiireningen kan beviljas fysisk person som ijvertar bostadsrett ifdreningens hus. Fysisk
person som en bostadsrett har overgett till far inte vdgras medlemskap iforeningen om fdreningen
skiiligen bor godta ftjrvdrvaren som bostadsrdttshava re. Om det kan antas att fdrviirvaren fdr egen
del inte permanent skall bosetta sig i bostadsrettsldgenheten har fdreningen rett att vegra
medlemskap. Den som har fijrviirvat en andel i bostadsrett fer vegras medlemskap iforeningen om
inte bostadsretten efter fdrviirvet innehas av makar eller sddana sambor p6 vilka lagen om sambors

Bemensamma hem skall tillampas.

En civerl6telse er ogiltig om den som en bostadsratt 6verletits till inte antas till medlem ifcireningen.

INSATS OCH AVGIFTER M M

4E
Foreningens kostnader finansieras genom att bostadsretts h ava rna betalar Srsavgift till fdreningen.
Arsavgifterna fordelas p6 bostadsrdttslegenheterna iftjrhSllande till lagenheternas andelstal.

For liigenheter som efter upplStelsen utrustats med balkong fdr 6rsavgiften vara fdrhbjd med hogst 2

% av vid varje tillfdlle gdllande prisbasbelopp.

Styrelsen kan besluta att i6rsavgiften ing6ende ers5ttning for taxebundna kostnader sdsom viirme,
varmvatten, renhSllning, konsumtionsvatten, el, TV, bredband och telefoni ska erldggas efter

rbrukning, area eller per ldgenhet.

T.



Uppletelseavgift, tjverletelseavgift, pantsiittningsavgift och avgift fcir andrahandsuthyrning fer tas ut
efter beslut av stvrelsen.

OverlStelseavgiften f6r uppgS till hdgst 2,5 % och pantsettningsavgiften till hcigst 1% av det
prisbasbelopp som giiller vid tidpunkten f<ir ansilkan om medlemskap respektive tidpunkten fdr
underriittelse om pantsiittning. Avgiften fdr andrahandsuppl6telse f6r uppge till hdgst L0 % Srligen av
gd lla nde prisbasbelopp.

Uppldts en liigenhet under en del av ett 6r fir avgiften tas ut efter det antal kalenderminader som
uppletelsen omfattar.

OverlStelseavgift betalas av fcirviirvaren och pantsettningsavgift betalas av pantsdttaren. Avgift fOr
a nd raha ndsuthyrning beta las av bostadsrettshavaren.

Insats, ersavgift, u ppl6telseavgift, overl6telseavgift, pantsattningsavgift samt avgift for
andrahandsuthyrning faststells av styrelsen och ska betalas pe det satt styrelsen bestemmer. Om inte
avgifterna betalas iratt tid utger drojsmSlsranta enligt rdntelagen pe den obetalda avgiften fr6n
fdrfallodagen till dess full betalning sker samt p6minnelseavgift enligt frirordningen om ersettning for
inkassokostnader m m.

BOSTADSRATTSHAVARENS RATTIGH ETER OCH SKYTDIGH ETER

s5
Bosta ds rettshava ren skall pd egen bekostnad helia liigenheten igott skick och svara fcir legenhetens
samtliga funktioner. Bostadsrettsh ava re n svarar fijr det ldpande och periodiska underh6llet utom vad
avser reparation av stamledningar for avlopp, viirme, gas, el och vatten som fcireningen fcirsett
ldgenheten med.

Bostadsrettshavarens ansvar fcir ldgenhetens underh6ll omfattar selunda bland annat:
. egna insta llationer
. rummens viiggar, tak och golv med underliggande fuktisolerande skikt
. inredning och utrustning i kdk, badrum och ovriga rum och utrymmen tillhorande ldgenheten
. ledningar och dvriga installationer fdr avlopp, v5rme, gas, el och vatten - till de delar dessa inte dr
sta m ledninga r
. golvbrunnar; svagstro msa n leggn inga r; mdlning av vattenfyllda radiatorer och stamledningar;
elledningar fr6n liigenhetens undercentral och till elsystemet horande utrustning inklusive
undercentral; ventilationsanordningar; eldstdder med tillhcirande rokg6ngar; dcirrar; glas och bigar i

fonster; dock ej malning av yttersidorna av dcirrar och fonster
. till liigenheten hcirande mark

Bosta dsrettshava ren svarar endast fdr renh6llning och sndskottning av till lagenheten horande
balkong, terrass eller uteplats.

Bostadsrattslagen inneh6ller bestemmelser om begrensningar i bostadsrettshavarens ansvar for
parationer i a n led ning av vattenlednings- eller brandskada. flk-r'



60
Ftjreningsstam ma kan isamband med gemensam underh6llsdtgdrd besluta om reparation och bvte
av inredning och utrustning avseende de delar av legenheten som medlemmen svarar for.

7$
Bosta ds riittshava re n f6r fcireta fordndringar i l6genheten. Foljande etgerder fAr dock inte fijretas
utan stvrelsens tillste nd:

L. ingrepp iberande konstruktion,
2. endring av befintlig ledning for avlopp, verme, gas

eller vatten, eller
3. annan vesentlig forendring av lagenheten

Styrelsen f6r endast viigra tillstend om 6tgdrden iir till pdtaglig skada eller oldgenhet ftir fdreningen
eller annan medlem. Bostad sriittshava re n svarar fdr att erforderliga mynd ighetstillst6 nd erh6lls.

Aven om tillstdnd inte kriivs ska medlem alltid anmala till styrelsen innan renovering och ombyggnad
av badrum samt iindring av planlosning pebdrjas samt ifdrekommande falldven inge ritning dver
iindringen samt intyg om att berande konstruktioner inte p6verkas.

Alla fdrdndringar ska alltid utforas fackmessigt.

89
Bostads riitts h ava re n 5r skyldig att ndr han anviinder ldBenheten och andra delar av fastigheten iaktta
allt som fordras for att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten och retta sig efter de
sdrskilda regler som fdreningen meddelar itjverensstiimmelse med ortens sed. Bostadsriittshavaren
skall h6lla noggrann tillsyn dver att detta ocksa iakttas av den som hdr till hans hush6ll eller gastar
honom eller av n6gon annan som han inrymt i legenheten eller som ddr utfcir arbete ftir hans
rd kning.

Ftiremal som enligt vad bostadsrattshavaren vet er eller med skiil kan misstiinkas vara behdftat meo
ohyra fAr inte fdras in i legenheten.

ss
Fcjretrddare fdr fiireningen har rett att fA komma in i ldgenheten ner det behovs for tillsyn eller fiir
att utfora arbete som f<ireningen svarar for. Ner bostadsratten skall sdljas genom tv6ngsforseljning,
ar bosta d sretts hava re n skyldig att lSta visa ldgenheten pA lamplig tid.

Om bostadsrettshavaren inte liimnar fdreningen tilltrede till ldgenheten, ner fdreningen har rett till
det, kan styrelsen ansiika om handrdckning.

105
En bosta dsrdttsh ava re f6r upplata hela sin ld8enhet iandra hand om styrelsen ger sitt samtycke. ///K-



Bostad sretts h ava re som onskar uppl6ta sin ldgenhet i andra hand skall skriftligen anscika hos
styrelsen om tillstend till uppldtelsen. Ansokan ska inneh6lla skiilen fcir uppl6telsen, under vilken tid
uppletelse ska ske samt namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress till den som ska
nyttja legenheten.

11 5
Bostadsrattshavaren f5r inte anvanda lSgenheten for n6got annat iindam6l en det avsedda.

125
Nyttjanderetten till en ldgenhet som innehas med bostadsrdtt kan ienlighet med bostadsriittslagens
bestiimmelser forverkas bland annat om

1. bostadsrettshavaren drdjer med att betala 6rsavgift,
2. lSgenheten utan samtycke upplats iandra hand,
3. bostadsrettsh ava re n inrymmer utomsteende personer till men fdr fcirening eller medlem,
4. lagenheten anvdnds fdr annat dndam6l iin det avsedda,
5. bostadsrdttshava ren eller den, som liigenheten upplatits till iandra hand, genom verdslcishet ar
v6llande till att det finns ohyra i legenheten eller om bostadsriittshava re n, genom att inte utan
oskiiligt drrijsm6l underratta styrelsen om att det finns ohyra i ldgenheten, bidrar till att ohyran sprids
ifastigheten,
6. bostadsrdttshavaren inte iakttar sundhet, ordning och skick inom fastigheten eller rattar sig efter
de sdrskilda ordningsregler som foreningen meddelar,
7. bosta ds rdttsh ava re n inte ldmnar tilltrdde till legenheten och han inte kan visa giltiB ursekt for
detta,
8. bosta dsrdttsh ava re n inte fullgdr annan skyldighet och det m6ste anses vara av synnerlig vikt fdr
fdreningen att skyldigheten fullgors,
9. ldgenheten helt eller till viisentlig del anvdnds fcir niiringsverksamhet eller diirmed likartad
verksamhet, vilken utgdr eller i vilken till en inte ovesentlig del ing6r brottsligt fdrfarande eller fdr
tillfdlliga sexuella forbindelser mot ersiittning.

Nyttjanderetten iir inte fdrverkad om det som ligger bosta ds rdttshava re n till last er av ringa
betvdelse.

139
Bostadsrettslagen inneh6ller bestdmmelser om att foreningen ivissa fall skall anmoda
bosta ds rdttshava re n att vidta rdttelse inna n fcireningen har rett att siiga upp bostadsrdtten. Sker
rdttelse kan bostadsrettshavaren inte skiljas frdn liigenheten.

149
Om foreningen seger upp bostadsriittshavaren tillavflyttning har foreningen rett till ersettning for
sKa0a.

1s5
Har bosta ds riittsh ava re n blivit skild fr6n lSgenheten till foljd av u ppsdgning skall bostadsretten
tve ngsfdrse lja s. Fdrsiiljningen fdr dock anst6 till dess att sAdana brister som bostad srattshava re n

arar for blivit etg6rdade.



STYREISEN

16S
styrelsen best6r av minst tre och hogst sju ledamoter med minst en och hogst tre suppleanter.

Styrelseledamoter och suppleanter vdljs av fcireningsstemman fcir hclgst tv6 6r.

Till styrelseledamot och suppleant kan fdrutom medlem valjas iiven make eller sambo till medlem
samt nerstAende som varaktigt sammanbor med medlemmen.

Valbar iir endast medlem ifdreningen eller den som er bosatt ifdreningens fastighet.
Styrelsen utser inom sig ordfdrande och andra funktionarer. Foreningens firma tecknas - fdrutom av
styrelsen - av tva styrelseleda moter ifdrening.

775
Vid styrelsens sammantreden skall protokoll fdras, som even justeras av en annan niirvarande
stvrelseledamot.

185
Styrelsen dr beslutftlr ndr antalet nervarande ledamoter vid sammantredet dverstiger hdlften av
samtliga ledamoter. Som styrelsens beslut gdller den mening fcir vilken mer dn hiilften av de
ndrvarande rdstat eller vid lika rostetal den mening som bitreds av ordfdranden. Fdr giltigt beslut ndr
fdr beslutsforhet minsta antalet ledamiiter iir niirvarande erfordras enhaillighet.

19S
Styrelsen eller firmatecknare f6r inte utan ftjreningsstiimmans bemyndigande avhdnda fbreningen
dess fasta egendom eller tomtrdtt och inte heller riva eller fdreta vdsentliga till- eller
om byggnads6tgii rder av s6dan egendom.

205
Styrelsen skall ienlighet med bostadsrettslagens besteimmelser frlra medlems- och
legen hetsforteckn ing. Bostads retts h ava re har rett att p6 begdran f6 utdrag ur
lege n hetsforteckn inge n avseende sin bostadsrettslegenhet.

RAKENSKAPER ocH REVISIoN

21 5
Fdreningens rdkenskaps6r omfattar kalende16r. Senast en mSnad fore ordinarie foreningsstdmma
skall styrelsen till revisorerna avldmna fcirvaltningsberdttelse, resultatr6kning och balansrdkning.

22g
Revisorerna skall vara minst en och hogst tve med minst en och hogst tve suppleanter. Revisorer och
revisorssuppleanter vdljs pd foreningsstemma for tiden frSn ordinarie fiireningsstd mma fram till
nesta ordinarie fdreningsstii mma. Av revisorerna - vilka inte behciver vara medlemmar - skall minst

vara auktoriserad eller godkiind. (N_-



23S
Revisorerna skall avge revisionsberettelse senast tv6 veckor fore fdren inssstai mma n.

249
Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberettelsen och styrelsens fijrklaring dver av
revisorerna gjorda anmerkningar skall h6llas tillgengliga fijr medlemmarna minst en vecka fdre
fdreningsstem man.

FORENINGSSTAMMA

2ss
Ordinarie fijreningsstam ma skall hSllas arligen tidigast den 1 mars och senast fdre juni mAnads
utgdng.

26S
Medlem som cinskar lSmna forslag till stdmma skall anmiila detta senast den 3l januari eller inom
den senare tidpunkt stvrelsen kan komma att bestemma.

279
Extra fbreningsstdmma skall hellas ndr styrelsen eller revisor finner skel till det e ller niir minsl L/Lo av
samtliga rijstberettigade skriftligen begar det hos styrelsen med angivande av drende som iinskas
beha nd lat p6 stdmman.

28S
Pd ordinarie foreningsstemma skall fttrekomma:
1. Oppna nde
2. Godkd n na nde av dagord n ingen
3. Valav ste mmoordfii ra nde
4. Anmelan av stam moordfiira ndens val av protokollfbrare
5. Val av tve justeringsmen tillika rostraknare
6. Fr6ga om stemman blivit istadgeenlig ordning utlyst
7. Faststellande av rostliingd
8. Fciredragning av styrelsens ersredovisning
9. Fciredragning av revisorns berdttelse
10. Beslut om faststallande av resultat- och balansrdkning
11. Beslut om resultatd isDosition
72. Frlga om ansvarsfrihet for styrelseledamOterna
13. Beslut om arvoden 6t styrelseledamdter och revisorer fijr nestkommande verksamhets6r
14. Val av styrelseledamoter och suppleanter
15. Val av revisorer och reviso rssu pplea nt
16. Valav va lbered ning
17. Av styrelsen till stamman hdnskjutna fr6gor samt av foreningsmedlem anmdlt iirende

. Avsluta nde
t\ ,{l"\-



29S
Kallelse till fdreningsstemma skall innehSlla uppgift om vilka iirenden som skall behandlas p6
stemman. Kallelse skall utferdas senast tv6 veckor fore ordinarie- och en vecka ftire extra
fdreningsstamma, dock tidigast fyra veckor fiire stiimman och sker genom anslag itrapphuset.

309
vid foreningsstemma har varje medlem en rost. om flera medlemmar innehar bostadsrett
gemensamt har de dock tillsammans endast en rost. Rtistrett har endast den medlem som fullgjort
sina 6taganden mot fiireningen enligt dessa stadgar eller enligt lat.

31 S
Medlem far uttjva sin rostriitt genom ombud. Endast annan medlem, make, sambo eller ndrst6ende
som varaktigt sammanbor med medlemmen f6r vara ombud. Ombudet fdr inte fdretrdda mer dn en
medlem. Ombudet skall fijrete en skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten giiller hogst ett 6r fr6n
utfa rda ndet.

Medlem fdr pa fdreningsstemma medfijra hogst ett bitriide. Endast medlemmens make, sambo,
annan nersteende eller annan medlem f6r vara bitrdde.

32$
Foreningsste mmans beslut utgtjrs av den mening som fett mer dn hdlften av de avgivna rdsterna eller
vid lika rdstetal den mening som ordftjranden bitriider. Vid val anses den vald som har f6tt flest
rdster. Vid lika rostetal avgdrs valet genom lottning om inte annat beslutas av stemman innan valet
forrdttas.

Fdr vissa beslut erfordras sdrskiid majoritet enligt bestemmelser i bostadsrdtts lage n.

335
Vid ordinarie foreningsstemma utses valberedning for tiden intill dess nasta ordinarie
foreningsstdmma hSllits.

349
Protokoll fr6n fijreningsstdmman skall h6llas tillgiingligt for medlemmarna senast tre veckor efter
stamman.

MEDDELANDEN TItL MEDLEMMARNA

359
Meddelanden delges genom anslag ifdreningens fastighet e ler genom utdelning.
v.
(



FONDER

36$
Inom foreningen skall bildas friljande fonder:
. fond fdr yttre underhdll
. dispositionsfond

Till fond fdr yttre underh6ll skall 6rligen avsattas ett belopp motsvarande minst 0,1 % av fastighetens
anskaffningskostnad.

UPPTOSNING, LIKVIDATION M M

37S
om fdreningen upploses skall beh6llna tillgdngar tillfalla medlemmarna i f<irh6llande till
legenheternas insatser.

om ftireningsstamman beslutar att uppkommen vinst skall delas ut skall vinsten fijrdelas mellan
medlemmarna iftirhellande till ldgenheternas Srsavgifter fcir det senaste rekenskapseret.

6vnret

Ftir fragor som inte regleras i dessa stadgar gAller bostadsrdttslagen, lagen om ekonomiska
fdreningar samt 6vrig lagstift ning.

Ovanst6ende stadgar har antagits vid extra fdreningsstamma den 24 juni 20j.4 samt den 24
seotem ber 2014.

tember 20L4


