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Firma, Hndamil och sdte
1$
Foreningens fi rma iir Bostadsriittsftireningen Rovfigeln

till iindamil attframjamedlemmamas ekonomiska intressen genom att i
ft)reningens hus upplita bostiider flt medlemmama till nlttjande utan tidsbegriinsning.
Medlems r2itt i foreningen pi grund av sidan upplitelse kallas bostadsriitt. Medlem som
Fcireningen har

innehar bostadsriitt kallas bostadsriittshavare.
Styrelsen har sift sflte i Hiigersten.

Medlemskap och riverlAtelse av bostadsrHtt
2$
N[r

civerlitits eller dvergatt till ny innehavne ftr denne utova bostadsriitten och
flytta in i liigenheten endast om han har antagits till medlem i ftireningen. Fdrviirvaren skall
anscika om medlemskap i ftreningen pi siitt styrelsen bestiimmer. Styrelsen zir skyldig att
snarast, normalt dock inom tre veckor fran det att ansdkan om medlemskap kom in till
foreningen, prciva fr6gan om medlemskap. Som underlag fcir prrivningen har ftireningen riitt
att ta en kreditupplysning avseende scikanden.
en bostadsriitt

Vtldlemskap i ftireningen kan beviljas fysisk person som dvertar bostadsriitt i foreningens
hus. Den som en bostadsriitt har overgAtt till fer inte viigras medlemskap i fdreningen om
foreningen skiiligen bdr godta ftirviirvaren som bostadsriittshavare. Om det kan antas att
forviirvaren ftir egen del inte permanent skall bosiitta sig i bostadsriittsl[genheten har
foreningen ratt attvagramedlemskap. Den som har forviirvat en andel i bostadsriitt fir viigras
medlemskap i fbreningen om inte bostadsriitten efter fdrviirvet innehas av makar, registrerade
partner eller sidana sambor pA vilka sambolagen ska tilliimpas. Medlemskap fbr inte viigras
pi gnind av ras, hudfiirg, nationaiitet eller etniskt ursprung, religion, dvertygelse eller sexuell
liiggning.
En <jverlitelse iir ogiltig om den som en bostadsriitt <jverlitits eller overgett
medlem i fcireninsen.

till inte antas till

n&

Insats oeh avgifter m"m.
4$
Insats, irsavgift och i forekommande fall upplAtelseavgift faststiills av
styrelsen.

Foreningens utgifter finansieras genom att bostadsriittshavama betalar arsavgift
till
foreningen. Arsavgiften fordelas pi bostadsriittsliigenheterna i forhallande
tili kigenhetemas
andelstal. Beslut om iindring av grund ftjr andelstalsberiikning skall f*tas
av
foreningsstiimma.

Upplitelseavgift, overlitelseavgift, pantsiittningsavgift, samt avgift for andrahandsuppl&telse
kan tas ut efter beslut av styrelsen. Overlfltelseavgift fir maximalt uppga tillz,5 procent
av
det prisbasbelopp enligt 2kap.6 och 7
socialforsiikringsbaiken
gatler
som
$$
vid tidpunkten
for ansokan om medlemskap. Overlitelseavgiften betalas av fcjrviirvaren. pantsattningsavgift
fdr maximalt uppgi till 1 procent av samma prisbasbelopp som ovan och som giiller
vid
tidpunkten for underriittel se av p ants iittning.

Avgift ftjr andrahandsupplitelse, som far tas ut 6rligen, fir

ftr

en liigenhet maximalt uppg6 till
upplits und.er en del av
ett tr, beriiknas den hogsta till&tna avgiften efter det antal kalenderminader som liieenheten
iir
uppiAten.
10 procent per 6r av samma prisbasbelopp som ovan. Om en liigenhet

Foreningen har ratt till drcijsmilsriinta enligl rdntelagen (1975:635) pi obetalda avgifter enligt
derma paragtaf fran florfallodagen till dess fulI betalning sker samt iiven ersiittning for

piminnelseavgift enligt tag (1981 :739) om ersiittning for inkassokostnader m.m.

Bostads riitts havarens rHtti g hete r oeh s kyl d i g hete r

s$
Bostadsriittshavaren skall p6 egen bekostnad hilia liigenheten i gott skick. Detta giiller iiven
mark, fon"6d, gwage eller annat liigenhetskomplement, som ingAr i upplitelsen.
Bostadsriittshavaren svarar silunda for underhill och reparationer av bland annat
ledningar for avlopp, vdrme, gas, el och vatten - till de delar dessa befinner sig inne i
liigenheten och inte tlanat fler iin en liigenhet
till yfterddn horande handtag, ringkiocka, brevinkast och lfls inklusive nyckiar;
bostadsriittshavare svarar eiven for all mAlning forutom mfllning av ytterdorrens
yttersida
icke biirande innerviiggar samt ytbeltiggning pi rummens alla vaggar, golv och tak
jiimte underliggande ytbehandiing, som kriivs for att anbringa ytbekiggningen pi ett
fackmannamiissigt siitt;
lister, foder och stuckaturer
innerddrrar, s iikerhets grindar
elradiatorer, ifrhga om vattenfyllda radiatorer svarat' bostadsriittshavaren endast for
m6.lning
elektrisk golwtirme som bostadsriittshavare fdrsett liisenhet med
eldstiider, dock ej tillhdrande rokgingar
vatmvattenberedare

w

-

ventiler till ventilationskanaler
sdkringsskip och diirifrin utg6ende elledningar i liigenheten, brytare, eluttag och fasta
armaturer
brandvamare
fonster - och dcirrglas och till fonster och drirr h6rande beslag och handtag samt all
mAlning florutom utviindning m6lning; motsvarande giiller ftir balkong- eller altand6rr

I badrum, duschrum eller annat v6trum samt i WC svarar bostadsr?ittshavaren dtirutriver
ibland arnat iiven for

- till vZigg eller golv horande fuktisolerande skikt
- inredning,belysningsarmaturer
- vitvaror,sanitetsporslin
- golvbrunn inklusive kltimring
- rensning av golvbrunn
- tviittmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar
- kranarochavstiingningsventiler
- ventiiationsfliikt
- elektriskhanddukstork
I kok eller motsvarande utrymme svarar bostadsr?ittshavaren for

p6.

al1

vattenledning

inredning och utrustning

sfrsom bland annat

-

vitvaror
kdksflrikt, ventilationsdon
disk- och tviittmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar pi vattenledning
kranarochavstiingningsventiler

Bostadsriittshavaren svarar inte ftlr reparationer av ledningar for avlopp, vdrme, gas,
elektricitet och vatten, om ftireningen har frjrsett liigenheten med ledningarnaoch dessa tjiinn
fler iin en liigenhet. Detsamma gtiller fcjr ventilationskanaler.
For reparationer pi grund av brand- och vattenledningsskada svarar bostadsriittshavaren
endast i begrZinsad omfattning i enlighet med bestiimmelserna i bostadsriittslagen.
Bostadsriittshavaren iir skyldig att till foreningen anmiila fel och brister i sidan
liigenhetsutrustning som foreningen svarar ftr enlig denna pnagraf.
Om liigenheten iir utrustad med balkong, altan eller uteplats svarar bostadsriittshavaren endast
ftjr renhillning och snoskottning. Om liigenheten iir utrustad med takterrass skall
bostadsriittshavaren iiven se till att vattenavriming for dagvatten inte hindras.

Hdr till liigenheten ftirrid, garuge eller annat liigenhetskomplement skall bostadsriittshavaren
iaktta ordning, sundhet och gott skick i friga om sidant utrymme.

6$
Om bostadsrdttshavaren fcjrsummar sitt ansvar for liigenhetens skick i s6dan utstriickning att
annans siikerhet iiventyras eller att det finns risk fcir omfattande skador pA annans egendom t
/
har ftreningen, efter. r.aLLvrssixluuilrur!1,
riittelseanmaning, LaLL
ratL dLL
attavhjiilpa
avrrJarpa bristen
pi bostadsriittsha
orrsrerr pa
Dosraqsrausnavarent

bekostnad.

w

7$
Bostadsriittshavaren svarar ftr sfldana Atgtirder i liigenheten som har vidtagits
av tidigare
innehavare av bo stadsriitten, s is om rep arationer, underhi.ll och installationer
som denrie
utfort.

8$
Foreningsstammakan i samband med gemensam underhillsitgrird i
fastigheten besluta om
reparation och byte av inredning och utrustning avseende de d"elar av
liigenheten som
medlemmen svarar for.

v0
Bostadsriittshavaren far foreta foriindringar i liigenheten. Viisentlig foriindring far
dock foretas
endast efter tillstand av styrelsen och under forutsiittning att foriindringen
inte ar titl pataglig
skada eller oliigenhet for foreningen. Foriindringar skall alltid utforas pd. ett fackmamamiissigt
siitt.

Atgard som kriiver bygglov eller bygganmiilan, t.ex. iindring i biirande konstruktion, iindring
av befintliga ledningar for bland annat avlopp, vd.rme, gas eller vatten utgor alltid viisentlig
iindring.

10$
Bostadsriittshavaren tir skyldig att nar han anvtinder liigenheten och andrad.elar av fastigheten
iaktta allt som fodras for att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten och riitta
sig efter de slirskiida regler som foreningen meddelar i overenskommelse med ortens sed.
Bostadsriittshavaren skall h6lia noggrann tillsyn civer att detta ocks6 iakttas av den som hor till
hans hushAll eller giistar honom eller av nigon annan som han inrymt i liigenheten eller som
diir utfor arbete fiir hans riikning.
Forem&l som enligt vad bostadsrdttshavaren vet iir eller med skal kan misstiinkas vara behiiftat
med ohyra f6r inte foras in i liigenheten.

11$
Foretriidare for foreninghar ratt att fA komma in i liigenheten niir det beh6vs for tillsyn eller
for att utfora arbete som foreningen svarar for el1er har rutt att utfora enligt 6 Nar
$.
bostadsriitten skall tvingsforsiiljas iir bostadsriittshavaren skyldig atiltfiavisa liigenheten p6
kimplig tid.
Om bostadsriittshavaren inte liimnar foreningen tilltrade
det, kan styrelsen ansoka om handriicknine.

till

till

kigenheten, ndr foreningen har ratt

12$
En bostadsriittshavare f&r uppl8ta sin ltigenhet i andra hand
brukande om styreisen ger sitt samtycke.

tilt

annanfor siiilvstiindiet

Bostadsriittshavare skail skriftligen hos styrelsen ansoka om samtycke titl uppiitelsen. I
ansdkan skall anges skiilet till uppl8telsen, under viiken tid den ska1l p6gi samt till vem
liigenheten skail upplitas.

tp
\d

Bostadsriittshavare far inte inrymma utomstiende personer i l2igenheten, om det kan medftira
men fdr floreningen eller annan medlem.

13$
Bostadsriittshavaren far inte anviinda liigenheten fdr n6got annatrindamil iin det avsedda.

14$
Nyftjanderlitten till en liigenhet som innehas med bostadsriitt kan i enliehet med
bostadsriittslagens bestiimmelser fcirverkas bland annat om

-

-

bostadsrzittshavaren drd,jer med att betaJa irsavgift eller avgift
andrahandsupplAtelse

fbr

liigenheten utan samtycke uppl&ts i andra hand
bostadsriittshavaren inrymmer utomstiende personer till men ftjr f<irening eller annan
medlem
liigenheten anviinds for annat iindamil iin det avsedda
bostadsriittshavaren eller den, som liigenheten upplAtits till i andra hand, genom
virdsl<ishet iir villande till att det finns ohyra i liigenheten eller om
bostadsrlittshavaren, genom att inte utan oskiiligt drdjsmil underriitta styrelsen om att
det finns ohyra i liigenheten, bidrar till att ohyran sprids i fastigheten.
bostadsrtittshavaren inte iakttar sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten eller
rdtrar sig efter de siirskilda ordningsregler som ft)reningen meddelar
bostadsriittshavaren inte liimnar tilltrdde till kigenheten och han inte kan visa giltig
ursiikt fcir detta
bostadsriittshavaren inte fullgdr annan skyldighet och det miste anses vara av
synnerlig vikt for foreningen att skyldigheten fullgcirs
liigenheten helt eller till viisentlig del anviinds fcir niiringsverksamhet eller drirmed
likartad verksamhet, vilken utgcir eller i vilken till en inte oviisentlig del ingir
brottsligt ftjrfarande eller ftir tillftilliga sexuella ftirbindelser mot ersiittning

Nyftjanderiitten iir inte fdrverkad om det som ligger bostadsr?ittshavaren

till

last ar av ringa

betydelse.

1s$
Bostadsriittslagen innehiller bestiimmelser om att foreningen i vissa fall skall anmoda
bostadsriittshavaren att vidta riittelse innan foreningen har ralt att siiga upp bostadsriitten. Sker
riittelse kan bostadsriittshavaren inte skiljas fr6n liigenheten.

16$
Om ftireningen siiger upp bostadsriittshavaren

ftir

till avfllttning

har foreningen r6tt

till

ersiittning

skada.

i7$
Har bostadsrtittshavaren blivit skild fran liigenheten till fbljd av uppsiigning skall
bostadsriitten tv6ngsftirsiiljas si snart som mojligt, om inte foreningen, bostadsriittshavaren
och de kiinda borgen?irer vars riitt bercirs av ftirsiiljningen kommer overens om n&got arnat.
Fdrs[ljningen far dock ansti till dess att sAdana brister som bostadsriittshavaren svarar flor
blivit itsardade.

\,,

fI^

Styrelsen
18

$

Styrelsen bestir av minst tre och hogst sju ledamoter med hogst
tre suppleanter.

Styrelseledamdter och suppleanter viiljs av foreningsstiimman
for hogst tv6 6r.

Till styrelseledamot och suppleant kan forutom medlem vtiljas iiven make, registrerad
partner
eller sambo till medlem samt niirst6ende som varaktigt sammanbor
med mediemmen och iir

bosatt

i foreningens hus.

Styrelsen utser inom sig ordforande och andrafunktionarer. Fdreningens
firma tecknas
forutom av styrelsen - av tvhstyrelseled,amoter i forenins.

-

1e$

Vid styrelsens sammantriiden skall protokoll foras,

som justeras av ord.forande och den
ytterligare ledamot som styrelsen utser. Protokollen skall forvaras pi
ett betryggande siitt och
foras i nummerfoljd.

20$
Styrelsen iir beslutfor niir antalet niirvarande ledamoter vid sammantriidet dverstiger
halften av
samtliga ledamoter. Som styrelsens beslut giiiier den mening for vilken mer iin hiilften
av de
niirvarande rostat eller vid lika rostetal den mening som ordforande bitriider. For giltigt
beslut
erfordras enhrillighet niir for beslutsforhet minsta antalet led.amdter ar n6,rvarand.e.

21 $
Styreisen eller firmatecknare fflr inte utan foreningsstiimmans bemyndigande avhiinda
ftreningen dess fasta egendom eller tomtriitt och inte heller riva eller foreta viisentlisa tilleller ombyggnads&tgiirder av sd.dan egendom.

225
Styrelsen skall i enlighet med bostadsriittslagens bestiimmeiser fora medlems- och
liigenhetsfdrteckning. Styrelsen har ratlatt behandla i ftjrteckningarnaingiende
personuppgifter pA siitt som avses i personuppgiftslagen.
Bostadsriittshavare har ratt attphbegaranfb utdrag ur liigenhetsf<jrteckningen avseende sin
bo stadsriitts liigenhet.

Rdkenskaper och revision
250
Ftireningens riikenskapsdr omfattar kalendertr. Senast en minad fore ordinarie
foreningsstiimma skall styrelsen till revisorerna avltimna handlingar i enlighet med
arsredovisningslagens allmiinna bestiimmelser om A:rsredovisningens delar.
1A

9.

p

Fdreningsstiimma skall viilja minst en och hdgst tvi revisorer med hdgst tv6 suppleanter.
Revisorer och revisorssuppleanter viiljs fiir tiden frin ordinarie ft)reningsstiimma fram till
niista fcireningsstiimma.

25$
Revisorerna skall avge revisionsberiittelse
fcireningsstiimman.

till

styrelsen senast tv6 veckor fcire

265
Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberiittelsen och stlrelsens forklaring over av

revisorerna gjorda anmiirkningar skall hillas tillgiingliga for medlemmarna minst en vecka
fcire ftirenings sttimman.

Foreningsstdmma
275
Ordinarie foreningsstiimma skall hillas irligen tidigast den
minads utging.

1

mars och senast fcire juni

28$
Medlem som dnskar anmiila iirenden till stiimma skall anmiila detta senast den 1 februari elier
inom den senare tidpunkt styrelsen bestiimmer.

2e$
Extra ftireningsstiimma skall hillas niir styrelsen eller revisor finner skril till det eller niir minst
IlI0 av samtliga rcistberiittigade skriftligen begiir det hos styrelsen med angivande av iirende
som onskas behandlat pfl stiimman.

30$
Pi ordinarie foreninssstiimma skall ftirekornma:

1.

Oppnande

2. Godkiinnande av dagordning
3. Val av stiimmoordftirande
4. Anmzilan av stiimmoordfcirandens val av protokollf6rare
5. Val av tv6 justeringsmiin tillika rcistriiknare
6. Friga om st?imman blivit i stadgeenligt ordning utlyst
7. Faststflliande av rdstliingd
8. Fdredragning av styrelsens irsredovisning
9. Fdredragning av revisorns berdllelse
10. Beslut om faststiillande av resultat- och balansriiknins
11. Beslut om resultatdisposition

12.

F

rhga om ansvarsfr ihet

lor styrelseledamcjterna

13. Beslut om arvoden 6t styrelseledamdter och revisorer
14.
15.
16.
77.

ftir niistkommande

verksamhetsar
Va1 av styrelseledamoter och suppleanter
Vat av revisorer och revisorssuppleant
Val av valberedning
Av styrelsen till stiimman hdnskjutna frigor samt av fcireningsmedlem anmiilt iirende

18. Avsiutande

31 $
Kallelse till foreningsstiimman skall inneh6l1a uppgift om vilka iirenden
som skall behandlas
pi sttimman' Kalielse skall utftirdas personligt till samtliga medlemmar genom
utdelning eller
genom postbefordran senast tv6 veckor fore ordinarie
och en vecka fore extra
foreningsstdmma, dock tidigast fyra veckor fore stiimman.
JZO

Vid foreningsstiimma hat vwje medlem

en rost.

om flera medlemmar innehar bostadsrtitt

gemensamt har de doek tillsammans endast en rost.
Rostriitt har endast den medlem som
fullgjort sina itaganden mot foreningen enligt dessa stadgar eller enligt lag.

33$
Medlem far utdva sin rostriitt genom ombud. Endast anrranmedlem, make,
registrerad partner,
sambo eller niirstiende som varaktigt sammanbor med medlemmen
fbr vara ombud. Ombudet
far inte foretriida mer iin en mediem.
Ombudet skal1 forete en skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten g?iller hogst
ett tr fthn
utftirdandet. Fullmakten skall uppvisas i original.

Medlem fhr pb foreningsstiimma medfora hogst ett bitriide. Endast medlemmens make,
registrerad partner, sambo, arinan niirstiende eller annan medlem ftr varabitriide.

Avhills foreningsstiimma fdre det att foreningen forviirvat och tilltratt fastighet kan iiven
niirstiende som inte sammanbor med medlemmen vara ombud. Ombudet far vid s6dan
foreningsstiimma ft retriida ett o b e griins at antal medlemmar.

till medlemmen enligt foregiende stycke anses iiven den som iir syskon eller
sltikting i riitt upp- eller nedstigande ied till medlemmen eller iir besv6grad med honom eller
Som niirstiende

henne

i riitt upp- eller nedstigande led

e1ler s6 att den ene

tir gift med den andres syskon.

34$
Foreningssttimmans beslut utgors av den mening som fitt mer iin hiilften av d"e angivna
rostema eller vid lika rostetal den mening som ordforanden bitriider. Vid val anses den vald
som har fitt flest r6ster. Vid lika rostetal avgors valet genom lottning om inte arnatbeslutas
av stiimman iruran valet ftirr?ittas.
FOr vissa beslut erfordras stirskiid majoritet enligt bestiimmelser

35$
Vid ordinarie foreningsstiimma
fdrenings st amma hillits.

utses valberedning for tiden

intill

i bostadsriittslagen.

dess niista ordinarie

36$
Protokoll fr6n foreningsstiimman skall hflllas tillgzingligt for medlemmarna senast tre veckor
efter stii.mman.

s
r{"

Meddelanden till medlemmarna
37$
Meddelanden delges genom anslag i foreningens fastighet eller genom utdelning.

Fonder
38$
Inom ftireningen skali bildas fond for yttre underhill.

Till fonden skall arligen avsiittas ett belopp motsvarande minst 0,3 yo av fastighetens
taxeringsviirde.
Om ftreningen har uppriittat underhAllsplan skall avsiittning

till

fonden gciras enligt planen.

Vinst
3e$
Om foreningsstiimman beslutar att uppkommen vinst skall delas ut skall vinsten ftjrdelas
mellan medlemmarna i forh6llande till ltigenheternas Arsavgifter ftir det senaste
riikenskapsiret.

Upplcisning, likvidation m.m.
40$
Om ft)reningen uppldses skall behillna tillgangar tillfalla medlemmarna i ftrhillande
liigenheternas insats er.

till

6vrigt
41 $
For frigor som inte regleras i dessa stadgar giiller bostadsriittslagen, lagen om ekonomiska
fdreningar samt ciwig lagstiftning.

- OvanstS.ende stadgar har arrtagits vid Brf Rovf6gelns fcireningsstiimma den 060607
Andring av 4 och 1a $$ har antagits vid Brf Rovfagelns ftireningsstiimmor den 150505
respektive den 160421
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