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32.

Sormlands

Firma och andamal

overgfing av bostadsratt

§ 1.

§ 6.

Foreningens firma ar Bostadsrattsforeningen

Smederi 22
Ftireningen har till •ndamal att framja medlemmamas
ekonomiska intressen genom att i Threningens hus upplata
bostiide?r-at medlemmarna till nyttjande utan begransning
till tiden. Medlems ran i foreningen pa grund av sfidan
upplatelse kallas bostadsriitt. Medlem som innehar bostadsriitt kallas bostadsriittshavare.
xoch gemenscuanaer

emskap
§2.

Intrude i fOreningen kan beviljas fysisk person som erhaller bostadsratt genom upplatelse av foreningen eller
som overtar bostadsriitt i foreningens hus eller bostadshyresgast i fastighet som ayses forviirvas av foreningen
for ombildning fran hyresratt till bostadsratt.
Bostadsratt upplates skriftligen i enlighet med 6 § bostadsrattslagen. Styrelsen avgtir till vem bostadsriitt skall
upplates.
Bostadsrattshavare erhaller ett bostadsnittsbevis som skall
innehalla uppgift om parternas namn, ldgenhetens beteckning och rumsantal. Vidare skall anges det belopp varmed
grundavgift och arsavgift skall utga saint, for det fall
styrelsen sa beslutat, upplatelseavgift. Finns ytterligare
villkor forenade med upplatelsen skall aven dessa anges.
§ 3.
FrAgan om antagande av medlem avgors av styrelsen om
ej annat foljer av 52 § bostadsriittslagen.
Om Overgang av bostadsriitt stadgas i §§ 6-11 nedan.

Uteslutning
§ 4.
Medlem som i samband med fOrvdry av fastighet for
ombildning fran hyresriitt till bostadsratt ej tecknar bostadsratt kan av styrelsen uteslutas ur foreningen.

tan

Bostadsrittshavare ager ran att fritt overlAta sin bostadsrdtt och till kOpeskilling som saljare och kopare kommer
overens om. Det ar dock foreningen forbehallet att prova
ansokan om medlemskap i enlighet med de villkor som
stadgama anger.
Bostadsrattshavare som &errant sin bostadsratt till annan
medlem skall till bostadsrdusforeningen inliimna skriftlig
anindlan hdrom med angivande av overlatelsedag, saint till
vem Overlatelsen skett.
Forvinvare av bostadsratt skall skriftligen ansiika om
medlemskap i bostadsrattsforeningen. 1 ansokan skall anges personnummer eller adress. Styrkt kopia av fangeshandlingen skall bifogas ansokan.
§7.
Avtal om overlatelse av bostadsratt genom kop skall upprattas skriftligen och skrivas under av sdljaren och koparen. Avtalet skall innehalla uppgift om bostadsratten till
den lagenhet som overlatelsen ayser saint kopeskillingen.
Motsvarande skall galla overlatelse av bostadsratt genom
byte eller Ova. Overlatelse som inte uppfyller dessa
Threskrifter ogiltig.
§ 8.
Har bostadsratt overgatt till ny innehavare, far denne
utova bostadsratten och tilltriida Idgenheten endast om
han ar eller antas till medlem i foreningen.
Utan hinder av forsta stycket far dodsbo efter avliden
bostadsrattshavare utova bostadsratten. Sedan tre ar forflutit fran dodsfallet, far foreningen dock anmana dadsboet att inom sex manader visa att bostadsratten ingatt i
bodelning eller arvsskifte i aniedning av bostadsraushavarens dad eller an flagon, som ej far vagras intrude i
foreningen, forvarvat bostadsratten och sat medlemskap.
Takttages inte tid som angivits i anmaningen, far foreningen salja bostadsratten pa offentlig auktion for dadsboets ralcning.

Avgifter

§9

Den till vilken bostadsratt overgatt far inte vagras intrude
i foreningen om foreningen skaligen kan niijas med honom som bostadsrattshavare. Om det kan antagas at
Grundavgift och Arsavgift faststalles av styrelsen. Andring
forvarvaren for egen del ej skall bosatta sig i bostadsrattsav grundavgift skall dock alltid beslutas av foreningslagenheten ager foreningen ran an vagra
iskap.
stamman.
Har bostadsratt overgatt till bostadsrattshavarens make
Arsavgiften avvags sä att den i forhallande till lagenhetens
far intrude i foreningen inte vagras maker,. Vod soot sagt
grundavgift kommer an motsvara vad som beloper pa
nu ager motsvarande tillampning om bosuidsratt till boldgenheten av foreningens kostnader saint dess aysattning
stadslagenhet overgatt till bostadsrattshavaren narstaende
till fonder..
som varaktigt sammanbodde med honom.
I Arsavgiften ingknde ersattning for varme och varmIfraga om andel i bostadsratt ager farsta och andra
vatten, elektrisk strom, renhallning eller konsumtionsvatstyckena tillampning endast om bostadsriitten efter forten kan beraknas efter forbrukning eller,siiitiOndsvarde viirvet innehas av makar eller med
varandra varaktigt
Upplatelseavgift kan uttagas efter beskit av styrelsen. samboende niiistaende.

§5.

Kostnaderna for de gemensamma lokalerna

lAggs pA Arsavgifterna enl.samma princip som
ovan.

§ 10.
Har den till vilken bostadsratt overgatt genom bodelning,
arv, testamente, bolagsskifte eller likriande forvary inte
antagits till medlem, far foreningen anmana innehavaren
att inom sex mahader. visa att flagon, som inte far vagras
intrade i foreningen, forvarvat bostadsratten och sat
medlemskap. Iakttages inte tid som angetts i anmaningen,
fAr ffireningen salja bostadsratten pa offentlig auktion for
innehavarens
§ 11.
Har den till vilken bostadsratt overlAtits inte antagits till
medlem ar Overlatelsen ogiltig.
Forsta stycket giiller ej vid exekutiv forsaljning eller offentlig auktion enligt ** 10, 12 eller 37 bostadsrattslagen.
Har i sAdant fall forvarvaren inte antagits till medlem,
skall foreningen losa bostadsriitten mot skalig ersattning.

Avsagellse av bostadsratt

•
•

§ 12.
Bostadsrattshavaren kan sedan tva ar forflutit fran det
bostadsratten upplats aysaga sig bostadsratten och dartgenom bli fri fran sina fOrpliktelser som bostadsrattshavare. Avsagelsen gars skriftligen hos styrelsen.
Sker aysiigelse, aver& bostadsratten till foreningen vid
det manadsskifte som intraffar narmast efter tre manader
frAn aysagelsen eller vid det senare rnanadsskifte som
angivits i denna.

Bostadsrattshavarens rattigheter och skyldigheter
§13
Bostadsrattshavaren skall pA egen bekostnad till det inre
hAlla lagenheten med tillharande ovriga utrymmen i gott
skick.
Till lagenhetens inre raknas: rummens vaggar, golv och
talc; inredning i kok, badrum och i Ovriga utrymmen i
lagenheten samt eldstader; glas och !Agar i lagenhetens
ytter- och innerfonster; lagenhetens ytter- och innerdorrar.
Bostadsrattshavaren svarar dock inte for malning av yttersidorna av ytterdOrrar och ytterfonster och inte heller for
annat underhall an mAlning av radiatorer'och de anordningar Wan stamledningar for vatten, avlopp, vanne, gas,
elektricitet, rakgangar och ventilation som foreningen
ffirsett lagenheten med.
Ar bostadsrattslagenhet forsedd med balkong, terass eller
uteplats Aligger det bostadsrattshavaren att svara for renhallning och snaskottning.
Bostadsrattshavaren svarar fOr reparation pa grund av
brand- eller vattenledningsskada endast om skadan uppkommit genom hans vallande eller genom vardslOshet
eller fOrsummelse av flagon som hor till hans hushall eller
gastar honom eller av annan som han inrymt i lagenheten
eller som diir utffir arbete for hans rakning. lfraga om
brandskada som bostadsrattshavaren sjalv inte vallat galler vad nu sagts dock endast om bostadsrattshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iaktta.
Fjiirde stycket forsta punkten tiger motsvarande tillampning om ohyra forekommer i lagenheten.
§ 14.
Bostadsrattshavaren far, sedan lagenheten tilltratts, foretaga forandring i lagenheten. Avsevard fortindring Mr
dock foretas endast efter tillstand av styrelsen och under
forutsattning att den inte medfOr men fOr foreningen eller
annan medlem.
Som aysevard forandring raknas alltid forandring som
kraver byggnadslov. Det Aligger bostadsrattshavaren att
ansoka om sadant.
§ 15.
Bostadsrattshavaren ar skyldig att vid lagenhetens begagnande iaktta alit som fordras for att bevara sundhet,

ordning och skick inom fastigheten. Han skall folja de
ordningsforeskrifter foreningen i averensstammelse med
ortens sed utfardar.
Bostadsrattshavaren skall liana noggrann tillsyn Over att
alit vad som salunda Aligger honom sjalv aven iakttas av
dem for villca han svarar enligt § 13 fjarde stycket.
§ 16.
Bostadsrattsforeningen har ran att erhalla tilltrade till
lagenheten nar det behovs for att utava noclig tillsyn eller
utfora arbete som erfordras.
Bostadsrattshavaren ar skyldig att pA lamplig tid halla
lagenheten tillganglig for visning i anslutning till offentlig
auktion.
Underlater bostadsrattshavaren att bereda foreningen
trade till lagenheten nar foreningen har ran till det, kan
forordnas om handrackning.
17.
Bostadstittshavaren fir inte utan styrelsens samtycke i
andra hand upplata lagenheten i dess helhet till annan an
medlem utom i fall som ayses i 30 § andra stycket
bostadsrattslagen.
§ 18.
Bostadsrattshavaren far inte inrymma utomstaende personer i lagenheten, om det kan medfora men for foreningen eller annan medlem.
§ 19.
Bostadsrattshavaren far inte anvanda lagenheten for annat
andarnal an det aysedda. Foreningen Mr dock endast
Aberopa avvikelse som ar av aysevard betydelse for foreningen eller annan medlem.
20.
Betalar bostadsrattshavaren inte i ran tid grundavgift eller
upplatelseavgift som forfaller till betalning innan lagenheten far tilltradas och sker inte rattelse inom en mOnad
frAn anmaning, far foreningen hava upplatelseavtalet. Vad
som nu sagts galler inte, om lagenheten tilltratts med
styrelsens medgivande. Haves avtalet, har fOreningen raft
till ersattning for skada.
21.
Nyttjanderatten till lagenhet som innehas med bostadsriitt
och som tilltratts ar forverkad och foreningen saledes
berattigad att uppsaga bostadsrattshavaren till avtlyttning:
1 om bostadsrattshavaren drajer med betalning av grundavgift eller upplatelseavgift utever tva veckor fran det
att foreningen efter forfallodagen anmanat honom att
fullgara sin betalningsskyldighet eller om bostadsrattshavaren drOjer med betalning av arsavgift utover tva
vardagar efter forfallodagen,
2 om bostadsrattshavaren utan behovligt samtycke eller
tillstand upplater lagenheten i andra hand,
3 om lagenheten anvands i strid med § 18 eller § 19,
4 om bostadsrattshavaren eller den, till vilken lagenheten
upplAtits i andra hand, genom vardslashet ar vallande
till att ohyra fOrekommer i lagenheten eller om bostadsrattshavaren genom underlAtenhet an utan oskaligt
drajsmal underratta styrelsen om forekomst av ohyra i
lagenheten bidrar till att ohyran sprids i fastigheten;
5 om lagenheten pa annat satt vanvardas eller orn bostadsrattshavaren eller den, till vilken lagenheten upplAtits i andra hand, asidosatter nagot av vad som enligt
§ 15 skall iakttas vid lagenhetens begagnande eller
brister i den tillsyn som enligt namnda paragraf aligger
bostadsrattshavare;
6 om i strid med § 16 tilltrade till lagenheten vagras och
bostadsrattshavaren inte kan visa giltig ursakt;
7 om bostadsrattshavaren asidosatter annan honom avilande skyldighet och det maste anses van av synnerlig

vikt for foreningen an skyldigheten fullgors; till sadan
skyldighet raknas medlems ansvar for Ian for vilken
foreningen lamnat sakerhet enligt § 29 tredje stycket;
8 om lagenheten hell eller till vasentlig del nyttjas for
naringsverksamhet eller claimed likartad verksamhet,
vilken utgor eller i vilken till ej ovasentlig del ingar i
brottsligt forfarande.
Nyttjanderatten ar inte forverkad om det som Jigger bostadsrattshavaren till last ar av ringa betydelse.
Uppsagning pa grund av fi5rhallande som ayses i forsta
stycket 2,3 eller 5-7 fir ske endast om bostadstrattshavaren underlater att pa tillsagelse vidta rattelse utan drojsmal.
Uppsages bostadsrattshavaren till avflyttning har foreningen ran till ersattning for skada.
22.

•
•

Ar nyttjanderatten forverkad pa grund av fortallande som
ayses i § 21 fOrsta stycket 1-3 eller 5-7 men sker rattelse
innan foreningen gjort bruk av sin ran till uppsigning,
kan bostadsriittshavaren inte darefter skiljas fran lagenheten pa den grunden.
Detsamma galler om foreningen inte uppsagt bostadsrattshavaren till avflyttning inom tre manader fran det
foreningen fick kannedom om forhallande som ayses i §
21 forsta stycket 4 eller 7 eller inte inom tva manader fran
det den erholl vetskap om fbrhallande som ayses i namnda
stycke 2 tillsagt bostadsrattshavaren att vidta rattelse.
23.

Ar nyttjanderatten enligt § 21 forsta stycket 1 forverkad
pa grund av drojsmal med betalning av arsavgift och har
foreningen med anledning darav uppsagt bostadsrattshavaren till avflyttning, far denne inte pa grund av drOjsmfilet skiljas fran lagenheten, om avgiften betalas senast
tolfte vardagen frail uppsagningen. I avvaktan pa att bostadsrattshavaren visar sig ha fullgjort vad som salunda
fordras for att atervinna nyttjanderiitten far beslut om
vrakning inte meddelas forran fjorton vardagar forflutit
fran uppsagningen.
§ 24.
Uppsiiges bostadsrattshavaren till avflyttning av orsak
som anges i § 21 forsta stycket 1 eller 4-6 eller 8, ar han
skyldig an genast avflytta, om inte annat foljer av § 23.
Uppsages bostadsrattshavaren av annan i § 21 angiven
orsak, far han kvarbo till den fardag for avtradande av
hyrd lagenhet som intraffar narmast efter tre manader frail
uppsagningen, om inte tingsratten provar skaligt alagga
honom att avtlytta tidigare.
§ 25.
Har bostadsrattshavaren blivit skild fran lagenheten till
foljd av uppsagning i fall som ayses i § 21, skall foreningen salja bostadsriitten pa offentlig auktion sa snart det kan
ske, om inte foreningen och bostadsrattshavaren kommer
overens om annat. Rirsaljningen far dock ansta till dess
brist for vans avhjalpande bostadsrattshavaren svarar blivit
botad.
Av vad som influtit genom forsaljningen far foreningen
uppbara sa mycket som behovs for att tacka foreningens
ford= hos bostadsrattshavaren. Vad som Aterstar tillfaller
denne.
Styrelse och revisorer
26.
Styrelsen bestar av minst tre och hogst sju iedamoter med
minst en och hogst tre suppleanter.
Styrelseledamoter och suppleanter valjs pa ordinarie
stamma for ett ar. Ledamot kan omvaljas.
Till styrelseledamot kan forutom medlem valjas aven

make till medlem och narstaende som varaktigt sammanbor med medlemmen. Valbar ar endast person som ar
bosatt i foreningens fastighet.
Om foreningen har statligt bostadslan skall en ordinarie
ledamot och en suppleant utses av kommunen. Darest den
langivande myndigheten sa prewar lampligt, ma vederborande kommunala myndighet i stallet for en styrelseledamot jamte suppleant fOr denne utse en rapportor, vilken
skall taga del av bostadsrattsfOreningens rakenskaper och
protokoll med dartill horande handlingar, styrelsens forvaltningsberattelse, revisionsberattelse och yttrande i anledning av eventuella revisionsanmarkningar. Han ager
ocksa ran att narvara vid foreningsstammor och styrelsesammantraden samt vid besiktning av foreningens egendom. Vid styrelsens sammantraden avensom vid foreningsstammor ager rapportOren ratt att vecka fOrslag och
fa sin mening antecknad till protokollet.
§ 27.

Eskilstuna
Styrelsen har sitt sate i
Styrelsen konstituerar sig sjiilv.
Styrelsen utser tre personer, varav minst tva styrelseledamoter, att tva i f6rening teckna foreningens firma. Styrelsen ar beslutfOr niir antalet narvarande ledarnoter vid
sammantradet overstiger halften av samtliga styrelseledamoter. Som styrelsens beslut galler den mening om vilken
de fiesta rOstande fOrenar sig och vid lika rostetal den
mening som bitrades av ordforanden, dock att giltigt
beslut fordrar enhallighet nar for beslutforhet minsta antal
ledamoter ar narvarande.
28.
Foreningens rakenskaper omfattar tiden 1/1 -31/12
Fore
manads utgang varje
ar skall styrelsen till revisorerna avliimna forvaltningsberattelse, resultatrakning samt balansrakning.
29.
Styrelsen eller firmatecknare far inte utan foreningsstammans bemyndigande avhiinda foreningen dess fasta egendom eller tomtratt och inte heller riva eller bygga om
sadan egendom.
Styrelsen eller firmatecknare far besluta om inteckning
eller annan inskrivning i foreningens fasta egendom eller
tomtratt.
Styrelsen ager ratt att till sakerhet fOr medlems Ian for
forvary av bostadsratt i foreningen, lamna pantbrev i
foreningens fastighet och teckna borgen.. I samband harmed skall bostadsrattshavaren liimna sin bostadsratt som
pant till foreningen som sakerhet for vad foreningen kan
tvingas utge pa grund av sin atagande.
30.
Revisorerna skall vara tva jamte tva suppleanter.
Revisorer och revisorssuppleanter valjes for tiden frin
ordinarie foreningsstamma intill dess nasta ordinarie foreningsstamma halls.
Om f6reningen har statligt bostadslin skall en ordinarie
revisor och en suppleant utses av kommunen.
31.
Revisorema skall bedriva sin arbete sa att revision är
ayslutad och revisionsberattelsen avgiven senast
1 /5
Styrelsen skall avge skriftlig forklaring till ordinarie fOreningsstamma Over av revisorerna eventuellt gjorda anmarkningar.
Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberattelsen
och styrelsens forklaring Over av revisorerna gjorda anmarkningar skall Wallas tillgangliga fOr medlemmama
minst en vecka fore den foreningsstamma, pa vilken de
skall forekomma till behandling.

•

Foreningsstiimma

§ 36.

.532.

Extra foreningsstamma halls da styrelsen eller revisorerna
firmer skal diirtill eller da minst 1/10 av samtliga rostberattigade skriftligen began det hos styrelsen med angivande av arende som onskas behandlat.

.Kallelse till foreningsstamman skall innehalla uppgift om
forekornmande arenden och utfardas genom personlig
kalielse till samtliga medlemmar genom utdelning eller
utsandning med post senast tva veckor fare ordinarie och
en vecka tore extra foreningsstamma, dock tidigast fyra
veckor fare stamman.
Andra meddelanden till medlemmarna delges genom anslag pa Ilimplig plats inom fOreningens fastighet eller
genom brev.

§ 34.

§ 37.

Medlem som Onskar visst arende behandlat pa ordinarie
foreningsstamma skall skritligen anmala arendet till styrelsen senast fare .Ma.r.s manads utgang for
att arendet skall kunna anges i kallelsen.

Vid foreningsstarnrnan har varje medlem en rost. Innehar
flera medlemmar bostadsratt gemensamt, har de dock
tillsamrnans endast en rust.
Rostberattigad iir endast den medlem som fullgjort sina
forpliktelser mot foreningen.
Medlem far utova sin rostratt endast genom annan medlem, akta make eller niirstriende, som varaktigt sammanbor med medlemmen, sasom ombud. Ingen fir sasom
ombud fOretrada mer an en medlem.

Ordinarie foreningsstiimma halls Arligen fore
manads utgang.

Ma j

§ 33.

§ 35.
PA ordinarie foreningsstamma skall fOrekomma:
1 Stiimmans oppnande.
3 Godkannande av dagordning.
111 2 Val av ordfarande vid stamman.
4 Anmiilan av styrelsens val av protokolIforare.
5 Val av tva justeringsman tillika rastraknare.
6 Fraga om stamman blivit i behorig ordning utlyst.
7 Faststallande av rastlangd.
8 Styrelsens arsredovisning.
410
9 Revisorernas berattelse.
10 Faststallande av resultat- och balansralc.nin811 Beslut om resultatdisposition.
FrAga om ansvarsfrihet for styrelseledamoterna.
13 Arvoden at styrelsen och revisorerna.
12
14 Val av styrelseledamater och suppleanter.
15 Val av re visorer och suppleanter.
16 Av styrelsen till stamman hanskjutna fragor saint
arenden enligt § 34.
17 Stiimmans ayslutande.
PA extra foreningsstamma skall utover arenden enligt
punkt 1-7 ovan endast forekomma de arenden for vilka
stamman blivit utlyst och vilka angetts i kallelsen till
stamman.

Fonder
§ 38.
Mom foreningen skall bildas fOljande fonder:
Fond for yttre underhall
Dispositionsfond
Till fonden for yttre underhall skall Arligen aysattas ett
belopp motsvarande minst 0,3% av anskaffningskostnaden for fcireningens hus.
Det overskott som kan uppstA pa foreningens verksarnhet
skall aysattas till dispositionsfonden.

Uppkisning och likvidation
§ 39.
Vid foreningens upplosning behAllna tillgangar skall tillfalla medlemmama i forhallande till grundavgiftema.
I alit varom ej har ovan stadgats galler Bostadsriittslagen.

•
OvanstAende stadgar har antagits vid
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Konstituerande mote Sond. den 20 Okt.1985.
foreningsstarnman

ru/ct-e 0,7A -‘

Den 22 november 1985 biev don forening, dolma stadgar ayser, enligt
Logan cm akonomiska fbraningar och onllgt bostadsrattslagen hos tans.
styreleen Skitierman/ands 16n registrerods botygar
Mikael Eamon

