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l $
Fdreningens firma fr Bostadsrdttsfdreningen Torkan l3

Foreningen har tilI endamel att ftimja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i ftireningens hus uppuia

bostlider och lokaler At medlenmurna till nyttjande utan tidsbegransring. Medlems reft i f6reningen pi gnrnd av
sedan upplitelse kallas bostadscin Medlem som innehar bostadsrfltt kallas bostadsrtittshavare styrelsen har sitt

s{te i Stockhobm

MEDLEMSKAP OCH OTreNTATELSE AV BOSTADSRATT

2 $

Ndr en bostadsrau overlitits till en ny innehavare, ftlr denne ut6va bostadsrafien och flytta in i lligenheten endast

om han har anagits till medlem i fdreningen. Fdrvilrvare av bostadsrett skall ansrika om medlemskap i

bostadsrAttsf,dreningen pi siitt styrelsen bestiimmer.

3 $

Medlemskap i fiireningen kan bevilias person som dvertar bostadsrtitt i fdreningens hus. Den som en bostadsrafi

har overgat till ffu inte vflgras medlemskap i fdreningen om fiireningen skdligen bor godta fdrvrrvaren som

bostadsrattshavare. om det kan antas att ftirvflrvaren ftir egen del inte pemument skall bosiitta sig i

bostadsrfittslflgenheten har foreningen rett att vega medlemskap. Den som har forvf,rrat en andel i bostadsrett

fllr vegras medlemskap i fiireningen om inte bostadsrltten efter frrvrirvet innehas av makar eller sidana sambor

pl vilka lagen om sambors gemensanuna hem skall tillllmpas. En overlitelse dr ogiltig om den som en

bostadsriitt civerlatits till inte antas till medlem i fbreningen.

TNSATS OCH AVGIFTER M M

4 $

Insats, Arsavgift och i fOrekommande fall upplitelseavgift faststails av st5nelsen. F6reningens kosfirader

finansieras genom att bostadsriittshavarna betalar frrsavgift till fiireningen. Arsavgifterna fordelas pl

bostadsrtrttslflgenheterna i ftrhllllande tiil tligenheternas andelstal. upplatelseavgift, 6verl6telseavgift och

pantsrthingsavgift f;lr tas ut e,fter beslut av styrelsen. Overlitelseavgiften f;ir uppge till h6gst 2,5%o och

pantslittrdngsavgiften till hOgst lyoav det basbelopp som gdller vid tidpunkten ftr anstikan om medlemskap

respektive tidpunkten fdr underriittelse om pantsattning. OverlAtelseavgiften betalas av ftirvdrvarna och



pantsiitrdngsavgift betalas av pantsiittaren Avgifterna skall betalas pl det sttt styrelsen best1mmer. Om inte

avgifternabetalas i rett tid utgAr dr6jsmilsriinta enligt rtintelagen pi den obetalda avgiften fren frrfallodagentill

dess frrll betalning sker samt plminnelseavgift enligt fiirordningen om erslttning fiir inkassokostnaderm m.

BOSTADSRATTSHAVARENS NATTTOMTER OCH SKYLDIGI{ETER

5$

Bostadsrf,ttshavaren skall pfl egen bekostnad hAlla lligenheten i gott skick och wara ftir lfigenhetens samtliga

funktioner. Bostadsrflttshavaren svaftr fdr det lOpande och periodiska underhAllet utom vad avser reparation av

stamledningar frr avlopp, vdrme, gas, el och vatten som fiireningen fdrsett ldgenheten med.

Bostadsrlfistravarens ansvar ftir liigenhetens underlrill omfattar selunda bland annat

- egla installationer

- nunmens vtggn, tak och golv med underliggande fultisolerande skilct

- inredning och utrustrfng i kOk, badnrm och 6wiga utrymmen tillh6rande lilgenheten

- ledningar och Ovriga installationer fiir avlopp, v[rme, gas, el och vatten - till de detar dessa inte ar

starnledningar

- golvbrunnaq svagstromsanleggningaq milning av vatten$llda radiatorer och stamledningaq elledningar fr6n

lilgenhetens undercentral och tiil elsystemet hOrande utrustning inklusive undercentnal; ventilationsstam-

anordningar; eldsfilder med tillhdrande rOkgingar; d0n'aA, gtas och bfrgar i ftinster; dock ej mAlning av

yttersidorna av dtirrar och fiinster

- till lilgenheten hdrande mark.

Bostadsrtrttshavaren warar endast fiir renMltning rch mdskottning av till liigenheten horande balkong, tqrass

eller uteplats.

Bostadsrf,ttslagen innehAller bestlimmelser om begrlinsningar i bostadsrlttshavarens ansvar frr reparationer i

anledning av vattenlednings- eller brandskada

6 $

Ftireningsstllmma kan i samband med gemensam underhattsltgf,rd besluta om reparation och byte av inredning

och utnrstning avseende de delar av liigenheten som medlemmen warar f6r.

7 $

Bostadsrfittstravaren fiir fiireta fdrendringar i lflgenheten. Vlsentlig ftirAndring f;lr dock f6retas endast efter

ti[$end av styrelsen och under fdrutsiitfiring att fOreindringen inte medfdr men fdr fdreningen eller annan



medlem.

8 $

Bostadsraushavaren ar skyldig att n{r han anvdnder lflgenheten och andra delar fastigheten iaktta allt som
fordras ftir att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten och riitta sig efter de sflrskilda regler som
ftireningen meddelar i overenssttimmelse med ortens sed. Bostadsrattshavaren sI€il he[a noggrann tillqyn .ver
att detta ocksa ialctas av den som hOr till hans hushall eller grster hos honom eller av nagon aruurn som han
inrymt i l{genheten eller som d6r uffiir arbete for hans rekning.

e $

Ftireh{dare f6r bostadsrf,ttsftireningen har riitr att f;l komma in i lagenheten nflr det behovs ftir tillsyn eller ftir att
uffiira arbete som fdreningen wararfOr. Nf,rbostadsrdtten skall sflIjas genom wAngsf6rsaljning 6r
bostadsrf,fishavaren slqyldig att uita visa tiigenheten pe lempfig tid. om bostadsrlittshavaren inte lllmnar
fdreningen tilltrlde till lagenheten, n:ir ftireningen har ran til det, kan styrelsen ans6ka om han&.dckning.

l 0 $

En bostadsrrttshavare f;lr upplilta hela sin tigenhet i andra hand. uppllltes litgenheten i andra hand skallbostadsrrtsinnehavaren meddela styrelsen att sa sker. Bostadsr{tts**r*rrin skall f,ven uppge namn ochkontaktuppgifter S den som disponerar lf,genheten samt even konatcuppgifter pe bostadsrettsinnehavaren.

Ny lydelse: En bostadsrrttshavare fir upplflta hela sin lf,genhet i andra hand endast efter medgivande avstyrelsen' Bostadsrf,ttsinnehav"ol$rli oppg. namn ochkontaktuppgifter pl den som dispone*r| figenhef en sa mt trven kont aktupp gifter pfr' f,olsi ao s rxttsinneh avaren.

1 l  $

Bostadsrilttshavaren fflr inte anvinda lrgenheten fdrnigot annat andamfl f,n det avsedda.

1 2 $

Nyttjanderrtten till en liigenhet som innehas med bostadsratt kan i enlighet med bostadsrrittslagens besgimmelser
fdrverkas bland ailut om

t) bostaosrlittshavaren drcijer med att betala frrsavgift,

2) bostaasrlittshavaren inrymmer domstAende personer till men ftir forening eller medlern,

3) lligenheten anvf,nds ftr annat endamel 6n det avsedda"

4) bostadsrlttsluvaren eller deq som lagenheten upplfltits till i andra tlan4 genom virdsltishet dr valtande till au
det finns oh)rya i lligenheten eller om bostadsrrttshavaren, genom att inte utan oskdligt drojsmal underrrtta
styrelsen om att det finns ohyra i liigenhete4 bidrar till att ohyran sprids i fastigheten,

5) bostadsrattsbavaren inre iakttar sundhet, ordning och skick inom fastigrreten eller rflttar sig efter de sflrskilda
ordningsregler som ftireningen meddelar,



q

6) bostadsrdttstravaren inte hmnar tilltrdde till lflgenheten och han inte kan visa gltig ursekt ffir detta

7) bostadsrrttshavaren inte fullgdr annan slsyldighet och det miste anses vara av synnertig vilc for fdreningen att

skyldigheten tullgdry

8) Iilgenheten helt eller till vdsenflig del anvf,nds ftir niringsverksamhet eller dllrmed lil€rtad verksamhet, i

vilken till en inte ovxsentlig del inglr brottsligt fdrfarande eller fdr tillfilliga sexuella fdrbindelser mot

erslttning

Nyttjanderltten dr inte fOrverkad om det som ligger bostadsrf,nshavaren till last rr av ring betydelse.

1 3 $

Bostadsrrttslagen inneMller bestammelser om att bostadsrittts6reningen i vissa fall skall anmoda

bostadsrf,ttshavaren att vidta rlttelse innan fdreningen har rett att sega upp bostadsrf,tten Sker rdftelse kan

bostadsrdttshavaren inte skiljas frfrn lflgenheten.

1 4 $

om ftireningen s{ger upp bostadsrdttshavaren till avflynning har liireningen rett du ersilttning fitr skada

1 5 $

Har bostadsrattshavaren blivit skild fr6n lagenheten till luljd av uppsilgning skail bostadsratten tvangsfdrseljas.

Forseljningen f;lr dock anstA till dess att sfrdana brister som bostadsrrttshavaren warar for btivit Atgardade.

STYRELSEN

1 6 $

Sryrelsen bestAr av minst tre och hogst sju ledamoter med h6gst fie suppleanter.

styrelseledamdter och suppleanter vflljs av fiireningsstitmman ftir hogst hd fu. Till styrelseledamot och suppleant
kan ftinrtom medlem valjas 6ven make eller sambo till medlem samt narstiende som varaktigt sammanbor med

medlemmen.

styrelsen utser inom sig orrdftrande och andra firnktioniirer. Fdreningens firma tecknas fdrutom av styrelsen pa

det sdtt st5nelsen bestAmmer.

t 7 $

vid sryretsens sammantrilden skall det fdras protokoll, som justeras av ordftiranden och den ytterligare tedamot
som styrelsen utser.

1 8 $

Styrelsen iir bestutftir niir arfalet niirvarande ledamoter vid sammantr?ldet overstiger hrlften av samtliga



6

Iedamdter' som styrelsens beslut Sdller den mening fdr vilken mer fln halften av de niirvaftmde rostat eller vid
lika rostetal den mening som bitriids av ordfdranden. F6r gltigt beslut ndr f6r bestutflorhet minsta antalet
ledamdter f,r ndrvarande erfordras enhilfighet.

l e $

styrelsen eller firmatecknare f6r inte utan fiireningsst immans bemyndigande avh{nda foreningen dess fasta
egendom eller tomtrltt och inte heller riva eller ftireta vflsentlig till- eller ombyggnads6tgarder av sadan
egendom.

2 0 $

styrelsen skall i enlighet med bosadsrattslagans bestlimmelserltira medlems- och liigenhetsfdrteckning.
Bostadsrrtstravare har ratt att pe beg:iran fi utdrag ur litgenlretsfdrteckningen avseende sin bostadsrlttsldgenhet.

NATTMSKAPER OCH REVISION

2 l $

Fdreningens rf,kenskapsir omfattar kalenderir. Senast en minad frre ordinarie ftireningsstilmma skall sryrelsen
till revisorerna avllmna ftirvaltningsbersttelse, resultarakning och balansrakning.

2 2 5

Revisorerna skall vara minst en och hdgst tvi med minst en och hogst tv6 suppleanter. Rwisorer och
rarisorssuppleanterviiljs pi fdreningsstllmma ftir tiden fr6n ordinarie ftireningsstilmma fram tiu nasta ordinarie
fiireningssfilmma Re'isorerna behdver inte vara medlemmar

2 3 $

Revisorerna skall avge rwisionsberiittelse senast tve veckor innan ftiraningsstimman.

2 4 $

styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberfittelsen och s,tyrelsens forklaring dver av revisorerna giorda
anmarkningar skall hAllas tillggngliga frr medlemmarna minst en vecka fiire fdreningsstlimman.
FORENINGSSTAMN{A

2 5 $

ordinarie foreningsstlimma skall haltas arligen tidigast i mars och senast fdre juni menads ugeng.
2 6 $

Medlem som onskar Hmna ftirslag tiu $amma slcall anmeh detta senast 3l januari eller inom den senare
tidpunkt sfyrelsen kan komma aft bestflmma



6

2 7 5

Extra fdreningsstlimma skall lrallas rrflr styrelsen ellerrevisor finner skel till det eller nar minst l/10 av samttiga
rdstberrfiigade skriftligen begdr det hos styrelsen med angivande av f,rende som 6nskas behandlat p6 stemman.
2 8 $

Pn ordinarie fiireningsstilmma skall fdrekomma:

1) Oppnande

2) GodlOnnande av dagordningen

3) VaI av stftnmoordftirande

a) Anmalan av sfirmmoordftirandens val av protokoilfdrare

5) Val av tvA justeringsndn tiUika rdstrlknare

6) Fraga om s&rmman blivit i stadgeenlig ordning uflyst

7) Fasts&tllande av rdstlf,ngd

8) Fiiredragning av styrelsens irsredovisning

9) F6redragning av revisorns beriittelse

l0) Beslut om fastst illande av resultat- och balansrakning

1l) Beslut om resultatdisposition

12) Frilga om ansnarsfrihet frir styrelseledamciterna

13) Beslut om arvoden it st5nelseledamdter och revisorer ftir niistkomnumde verksamhetsar

14) Val av styrelseledamdter och suppleanter

15) Val av reyisorer och revisorszuppleant

16) VaI av valberedning

17) Av styrelsen till stemman hiinskjutna frflgor samt av fiireningsmedlem anm:ilt drende
l9) Avslutande

2 e $

Kallelse tilt ftireningsstilmma sl€Il innetrilla uppgift om vilka f,renden som skall behandlas pa sutmman. Kallelse
skall uffilrdas personligt tilt samtliga medlemmar genom utdelning eller genom postbefordran senast tva veckor
fore ordinarie och en vecka ftire exta ftireningsstiimma dock tidigast ffra veckor ftire stlimman.
3 0 $

vid ftireningsstlimma har va{e medlem en rost. orn flera medlemmar innehar bostadsren gemensamt har de
dock tillsammans endast en rost. Rostriitt har endast den mdlem som fullgiort sina ataganden mot ftireningen



7

enligt dessa stadgar eller enligl lag.

-31 $

Medlem fAr utdva sin rdstrtitt genom ombud. Aven aruurn fln medlem, make, sambo eller nilrstAende som

varaktigt sammanbor med medlemmen fir vara ombud. Ombud f;lr furte fiiretrltda mer f,n en medlem- Ombudet

skall fiirete en slrriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten gfller h6gst ett f,r frAn utfdrdandet.

Medlem ft pe f0reningsstilnuna medfiira hdgst ett bitriide. Aven aruutn iin medlemmens make, sambo, aruum

nlirstAende eller annan medlem fiir vara bitriicle.

3 2 $

Foreningsstilmmans beslut utg6rs av den mening som filtt merdn trlilften av de avgivna rcisterna ellervid lika

rdstetal den mening som ordfiiranden bitrflder. Vid val anses den vald som har filtt flest r6ster. Vid lika rostetal

avgdrs valet genom lottning om inte armat beslutas av stitmman innan valet fttrreftas

3 3 $

Vid ordfuurie ftireningsstilmma utses valberedning fiir tiden intill dess nasta ordinarie foreningsstiimrna l1llits.

3 4 $

Protokoll frAnftireningsstilrnman skall hfillas ti[giingligt ftir medlenmuuna senast tre veckor efter stjimrnan.

MEDDELANDEN TILL MEDLEMMARNA

3 5 $

Meddelanden delges genom anslag i ftireningens fastighet eller genom utdelning.

FONDER

3 6 $

Inom ftreningen skall bildas fdljande fonder:

. Fond fOr ynre underlrAll.

. Dispositiondond.

Till fond frr ynre underlrill skall Arligen avsittas ett belopp motsvarande minst g,3yoav fastighetens

taxeringwdrde.

UPPLOSNING, LIKVIDATION M M

3 7 $



I

Om fOreningen rpplOses skall beheilna tillgAngar tillfalla medlemmarna i fiirhfrilande till lflgenhetemas insatser.

Om fiireningsstilmman beslutar att uppkommenvinst skall delas ut skall vinsten fdrdelas meuan medlemmarna i

ftirhfrllande till lflgenheternas firsavgifter lbr det senaste rtikenskapsAret.

Ornlcr

Fdr frflgor som inte regleras i dessa stadgar giiller bostadsrduslagerq lagen om ekonomisls ftireningar samt 6wig

lagstiflning.


