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Stadgar for Bostadsrrittsforeningen Trasten 3 och 4

Firma och ?indamil

I $ Fdreningens firma iir Bostadsrdttsforeningen Trasten 3 och 4.

Fiireningen har till iindamfll att friimja medlemmamas ekoqomiska intressen
genom att i foreningens hus upplita liigenheter 6t medlemmama till nyttjande utan
begriinsning till tiden. Medlems riitt i foreningen pl grund av sidan upplf,telse
kailas bostadsriitt. Medlem som innehar bostadsr5tt kallas bostadsriittshavare.

Medlemskap

2 $ Medlemskap i foreningen kan beviljas den som erhiller bostadsrltt genom
upplitelse av fd,reningen eller som civertar bostadsrzitt i foreningens hus.

Nedanstiende ny lydelse och Andring av 2$ efter extra stlmmobeslut 2011-10-25 samt 2011-11-16

Juridisk person kan beviljas medlernskap vid upplitelse av bostadsrritt avseende
ya pa vind i fdreningens fastighet, i dvrigt fir juridisk person ej beviljas
medlemskap

tx
i

rastigheten sem f;ir fysiskper
esr medlemskap inem ett fu f"6*r fdreningens fastighetsfdrv$n' edr

ing€a'

3 $ Frigan om att anta en rnedlem avgdrs av styrelsen. Styrelsen ?ir skyldig att
snarast, normalt inom en minad frin det att skriftlig anseikan om medlemskap
kom in till foreningen, avgdra frigan om medlemskap.

Insats och avgifter

4 $ Insatg, irsavgift och i fdrekommande fall upplitelseavgift faststiills av
styrelsen. Andring av insats skall dock alltid beslutas av ftireningsstiimman.
Arsavgiften skall betalas senast sista vardagen fore varje kalendermflnads bdrjan
om inte styrelsen beslutat annat.

Foreningens ldpande kostnader och utgifter samt avsAtftling t111 fonder skall
fjnansieras genom att bostadsriittshavarna betalar firsavgift till fcireningen.
Arsavgiften fdrdelas pA bostadsrlittslligenheterna i forhillande till liigenheternas
insatser. I &rsavgiften ingiende konsumtionsavgifter kan beriiknas efter
ftlrbrukning eller ytenhet.

Registrerades av Bolagsverket 2012-01 -09
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Stadgar for Bostadsriittsforeningen Trasten 3 och 4

Om inte Arsavgiften betalas i riitt tid enligt forsta stycket utg[ldrdjsmilsriinta
enligt r[ntelagen pi den obetalda avgiften fren fdrfallodagen till dess full betalning
sker.

Uppl&te1s.eavgift", dverlitelseavgift och pantsdttningsavgift fir tas ut efter beslut av
styrelse. Overl6telseavgiften flr uppgi till hogst 2,5Vo ochpantsrittningsavgiften
till hcigst I7o av det basbelopp som giiller vid tidpunkten for ansokan om
medlemskap respektive tidpunkten for undernittelse om pantsiittning.

Overlitaren av bostadsrdtten svarar tillsammans med forviirvaren for att
overlitelseavgiften betalas. Pantsiittningsavgift betalas av pantsiittaren. Avgifterna
skall betalas pi det siitt styrelsen bestdmmer

Overgfing av bostadsriitt

5 $ Bostadsriittshavaren f6lr fritt civerlita sin bostadsriitt. Bostadsrdttshavare som
tiverlitit sin bostadsriitt till annan medlem skall till bostadsriittsfrlreningen inliimna
skriftlig anmdlan om 6verl6telse med angivande av riverlAtelsedag samt till vem
riverl8telsen skett.

Fdrviirvare av bostadsnitt skall skriftligen ansoka om medlemskap i
bostadsriittsforeningen. I ansokan skall anges personnummer och nuvarande
adress.

Styrkt kopia av forviirvshandlingen skall alltid bifogas anmiilan/ansokan.

6verlfltelseavtalet

6 S Ett avtal orn iiverlfltelse av bostadsriitt genom kdp skall uppriittas skriftligen
och skrivas under av s[ljaren och kdparen. I avtalet skall anges den liigenhet som
6verl6.telsen avser samt kcipeskillingen. Motsvarande skall giilla vid byte eller
gflva. En d,verlfltelse som inte uppfyller dessa foreskrifter iir ogiltig.

7 $ Niir en bostadqriitt overlitits till en ny innehavare, fAr denne utdiva
bostadsrzitten och tilltriida ldgenheten endast om han har antagits till medlem i
foreningen.

Ett dodsbo efter en avliden bostadsrrittshavare fir utova bostadsriitten trots att
dtidsboet inte iir medlem i foreningen. Efter tre ir fran dodsfallet fir foreningen
rlocli aimaua riodsbost att i.rr<-rru scx nrlnader fril aruuaningcri v'isa alt
bostadsriitten ingitt i bodelningen eller arvskifte med anledning av
bostadsriittshavarens dOd eller att nigon, som inte fir vrigras intrlide i fdreningen,
fd,rviirvat bostadsriitten och sokt medlemskap. Om den tid som angetts i
anmaningen inte iakttas, tir bostadsriitten siiljas pi offentlig auktion f<jr dodsboets
riikning.
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Raft till medlemskap vid tivergfing av bostadsrlitt

8 $ Den som en bostadsriitt har overgfltt tiil fer inte vigras medlemskap i
ftireningen om frireningen skiiligen bdr godta fciwdrvaren som bostadsriittshavare.
Om det kan antas att forvrirvaren for egen del inte permanent skall bos[tta sig i
bostadsriittsllgenheten har fiireningen riitt att vrigra medlemskap.

En juridisk person som har forviirvat bostadsriitt till en bostadsliigenhet fAr inte
inneha medlemskap i frireningen.

Har bostadsriitt overgitt till make eller sambo pA vilka lagen om sambors
gemensamma hem skall tilliimpas fir medlemskap vrigras om frirv[rvaren inte
kommer att vara permanent bosatt i l[genheten efter fcjrviirvet.

Den som har forv:irvat andel i bostadsrhtt fir vligras medlemskap i fdreningen om
inte bostadsrritten efter fcirveirvet irurehas av makar eller sidana sambor pi vilka
lagen om sambors gemensalnma hem skall tilliimpas.

9 $ Om en bostadsriitt overgitt genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte
eller liknande forviirv och fdrviirvaren inte antagits till medlem ffu f6reningen
anmana forvdrvaren att inom sex mnnader frin anmaningen visa att n&gon, som
inte fflr viigras intriide i fdreningen, forviirvat bostadsriitten och s6kt medlemskap.
Iakttas inte den tid som angetts i anmaningen, fir bostadsr[tten siiljas pi. offentlig
auktion for forviirvarens rlikning.

10 $ En civerlitolse iir ogiltig om den som bostadsrdtten overli'tits till viigras
medlemskap i bostadsriittsfd'reningen.

Fiirsta stycket gii[er inte vid exekutiv fcirsiiljning eller offentlig auktion enligt
bestbmmelserna i bostadsrtittslagen. Har i sidant falL forviirvare inte antagits till
medlem, skall fdreningen losa bostadsriitten mot sk?ilig ersiittning.

B ostadsriittshavarens riitti gheter och skyldigheter

11 $ Bostadsriittshavaren,skall p6 egen bekostnad hilla liigenhetens irne med
tiilh<irande ovriga uffymmen i gott skick. Foreningen svarar fd,r husets skick i
dvrigt.

Bostadsr?ittshavaren svarar silunda for liigenhetens:

- vdggag golv och tak samt underliggande fuktisolerande skikt.

- inredning och utrustning - sisom ledningar och owiga installationer
frir vatten, avlopp, vrirme, gas, ventilation och el till de delar dessa befinner sig
inne i liigenheten och inte ?ir stamledningar; svagstromsledningar; i frfr.ga om
vattenfyllda radiatorer och stamledningar svarar bostadsriittshavaren dock endast
fdr milning; ifubga om stamledningar for el svarar bostadsriittshavaren endast frfln
och med kigenhetens undercentral (proppsk&p).
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v*
ci^)
cn\o
s'
rn
F'

C-l

c\

Stladgar for Bostadsriittsforeningen Trasten 3 och 4

- golvbrunnar, eldstzider, rokg6ngar', inner- och ytterdrirrar samt glas och
btigat, fdr miining av innersidorna av ytterdonar och ytterfonster;
bostadsriittshavaren svarar dock inte for mfllning av yttersidoma av ytterdcinar och
ytterfiinster.

Bostadsriittshavaren svarar for reparation i anledning av brand eller
varttenledningsskada i iiigenheten endast om skadan har uppkommit genom
bostadsriittshavarens eget villande eller genom virdsloshet eller frlrsummelse av
nilgon som tillhor hans hushill eller giistar honom eller av annan som han inrymt i
liigenheten eller som utfor arbete diir for hans riikning.

I friga om brandskada som bostadsriittshavaren inte sjiilv vAllat giiller vad som nu
sagts endast om bostadsrtittshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han bort
ia"ktta.

O:m ohyra forekommer i l?igenheten skall motsvarande ansvarsfordelning g[ila
som vid brand eller vattenledningsskada.

Ar bostadsrbttsliigenheten forsedd med balkong, terass, uteplats eller med egen
ingAng, skall bostadsr?ittshavaren svara for renhillning och snoskottning.

Bostadsrrittshavarer svarar for.Atgiirder i kigenheten som vidtagits av tidigare
bostadsrlittshavare s6som reparationer, underh&Il, installationer m.m.

121 $ Bostadsrzittshavaren fir inte gora nigon viisentlig foriindring i liigenheten
utan tillstind av styrelsen.

Enf,driindring fir aldrig innebrira bestiende oliigenhet for foreningen eller annan
medlem. UnderhSlls- och reparations&tgiirder skall utforas pfl ett
fackmaruramiissigt siitt, l

Som vdsentlig fdriindring riiknas bland annat alltid foriindringar som kriiver
bygglov eller innebiira iindringar av ledning for vatten, avlopp eller viirme.

Bostadsriittshavaren svarar fOr att erforderliga myndighetstillstand erhills.

1!t $ Bostadsriittshavaren iir skyldig att niir han anviinder llgenheten och andra
delar av fastigheten iaktta allt som fordras fdr att bevara sundhet, ordning och
skick inom fastigheten. Han skall riitta sig efter de s?irskilda regler som foreningen
meddelar i overensstrimmelse med ortens sed. Bostadsriittshavaren skali hi1la
lrogBrarm rillsyri river all detta ocksl iakttas av deu sour hor till lians hush&il eller
gZistar honom eller av nigon annan som han inryrnt i liigenheten eller som deir
utfdr arbete fcir hans riikning.

F<jrem&l som enligt vad bostadsriittshavaren vet iir eller med skiil kan misst?inkas
vma behiiftat med ohyra fir inte foras in i l[genheten.

14 $ Fdretriidare fdr bostadsriittsfdreningen har fi.ft att f& komma in i liigenheten
niir det behovs fdr tillsyn eller f<ir att utfora arbete som foreningen svarar ftlr.
Slcriftligt meddelande om detta skall liiggas i liigenhetens brevinkast eller ansl6s i
trappuppg&ngen.
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Bostadsrlittshavaren iir skyldig att tl1a s&dana inskrrinkningar i nyttjanderdtten som
ftjranleds av nddviindiga itgiirder f<ir att utrota ohyra i fastigheten, dven om hans
liigenhet inte besvZiras av ohyra.

Ctm bostadsr[ttshavaren inte ltimnar foreningen tilltriide till l?igenheten, ndr
ftireningen har rdtt til1 det, kan beslutas om handriickning.

15 $ En bostadsrrittshavare fflr uppiita hela sin liigenhet i andra hand endast om
styrelsen ger sitt samtycke.

16 $ Bostadsrrittshavaren fir inte inrymma utomstiende personer i kigenheten,
o:m det kan medfora men for fdreningen eller n&gon annan medlem i foreningen.

1'7 $ Bostadsriittshavaren fir inte anvzinda lzigenheten for nigot annat ?indam6l ?in
d,et avsedda. Foreningen fir dock endast iberopa avvikelse som dr av avsevdrd
betydelse for foreningen eller nAgon annan medlem i. foreningen.

1.B $ Om bostadsrdttshavaren inte i riitt tid betalar insats eiler upplitelseavgift
som skall betalas innan liigenheten fir tilltrhdas och sker inte heller riittelse inom
en minad frin anmaning fir foreningen hiiva upplfltelsqavtalet. Detta giiller inte
o.m liigenheten tilltriitts med styrelsens medgivande.

Ctm avtalet h?ivs har fdreningen r?itt till skadestind.

119 $ Nyttjanderdtten till en l[genhet som innehas med bostadsriitt och som
tilltrittts iir med de begriinsningar som foljer nedan forverkad och foreningen
siiledes berflttigad att sAga upp bostadsreittshavarex till avflyttning:

1 om bostadsriittshavaren drojer med att betala insats eller
uppl&telseavgift utover tvi veckor frin-det att frireningen efter forfallodagen
anmanat honom att fullgdra sin betalningsskyldighet eller om bostadsrdttshavaren
drrijer med att betala flrsavgift utover tv6 vardagar frin forfallodagen,

2 om bostadsriittshavaren utan behrivligt samtycke eller tillst6nd
uppliter liigenheten i andra hand,

3 om liigenheten anviinds i strid med 16 $ eller 17 $,

4 om bostadsrdttshavaren eller den, som liigenheten uppl&tits till i andra
hand, genom virdsloshet iir villande till att det firu:s ohyra i liigenheten eller om
bostadsrtittsiravaron gcrorrr att intc, ellcr oshliligt drdjt mcd aLt, ha uridciii{"ttrt
styrelsen om att det finns ohyra i liigenheten bidrar till att ohyran sprids i
fastigheten,

5 om lligenheten pi annat sltt vanv&rdas eller om bostadsriittshavaren
eller den, som liigenheten upplitits till i andra hand, &sidostitter n&got av vad som
shall iakttas enligt 13 $ vid l2igenhetens begagnande eller brister i den tilisyn som
e.nligt sarnma paragraf iligger en bostadsrdttshavare,

6 om bostadsrdttshavaren inte liimnar tillftede fill l?igenheten enligt 14 $
och han inte kan visa giltig ursiikt fdr detta,
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Stadgar for Bostadsrzittsforeningen Trasten 3 och 4

7 om bostadsr[ttshavaren inte fullgor annan skyldighet och det mflste
anses vara av synnerlig vikt for fdreningen att skyldigheten fuilgors, samt

8 om liigenheten helt eller till vdsentlig del anviinds ftjr
niiiingsverksamhet eller diirmed lika*ad verksamhet, vilken utgor eller i vilken till
e:n inte oviisentlig del ingir brottsligt forfarande eller for tillfiilliga sexuella
fOrbindelser mot ersdfining.

Ntyttjanderiitten iir inte forverkad om det som ligger bostadsriittshavaren till last iir
av ringa betydelse.

2,0 $ Uppsiigmng som avses i 19 $ fclrsta stycket 2,3 elTer 5-7 ftr ske endast om
b,ostadsrzittshavaren liter bli att efter tillsiigelse vidta rrittelse utan drdjsmil. I friga
o.m en bostadsliigenhet fAr uppsiigning p& grund av forhillanden som avses i 19 g
fOrsta stycket 2 inte heiler ske om bostadsriittshavaren efter tillsiigelse utan
drcijsmAl ansciker om tillstand till upplAtelsen och fir ansrikan beviljad.

21 $ Ar nyttjanderiitten forverkad p6 grund av forhi.llande som avses i 19 $ fdrsta
stycket 1-3 eller 5-7 men sker riittelse innan foreningen gjort bruk av sin riitt till
uppsiigning, kan bostadsriittshavaren inte d[refter skiljas frin lligenheten pi den
grunden. Detsamma gflller om fcireningen inte har sagt upp bostadsr[ttshavaren till
a'rflytning inom tre minader frAn den dag fdreningen fick reda pi fijrhflllande som
a'rses i 19 $ fcirsta stycket 4 eller 7 eller inte inom tvfl minader fran den dag dfl
ftireningen fick reda pi fcirhillanden som avses i 19 $ fdrsta stycket 2 sagt till
b,ostadsnittshavaren att vidta r[ttelse.

2:2 $ En bostadsriittshavare kan skiljas frin liigenheten pi grund av forhillanden
som avses i 19 $ f6rsta stycket 8 endast om fdreningen har sagt upp
b,ostadsriittshavaren till avflyttning inom tvi minader fran det att foreningen fick
reda pfl forhillandet. Om den brottsliga verksamheten har angetts till [tal eller om
fcirundersdkning har inletts inom samma tid har foreningen dock kvar sin rett till
uppsiigning intill dess att tvi mflnader har g&tt fran det att domen i brottmilet har
vunnit laga kraft eller det riittsliga frirfarandet har avslutats pi n6got annat sett.

2:3 $ Ar nyttjanderiitten enligt 19 $ fcirsta stycket 1 fdrverkad pA grund av
d:rojsmil med betalning av irsavgift, och har frireningen med anledning av detta
sagt upp bostadsriittshavaren till avflyttning, f6r denne pi grund av drojsmilet inte
slciljas frfln liigenheten om avgiften betalas senast tolfte vardagen frin
qppsiigningen.

I vtintan ph att bostadsrrittshavaren visar sig ha fullgjort vad som fbrdras f'or att fi
tillbaka nyttjanderiitten ffu beslut om avhysning inte meddelas forriin efter fiorton
vardagar frfln den dag di bostadsrdttshavaren sades upp.

24 $ S[gs bostadsriittshavaren upp till avflynning av nigon orsak som anges i 19
$ i fdrsta stycket 1,4-6 eller 8 iir han skyldig att flytta genast, om inte annat fdljer
a'v 23 $. Siigs bostadsriittshavaren upp av nigon annan i 19 $ frirsta stycket
angiven orsak, fir han bo kvar till det manadsskifte som intrffiar ndrmast efter te
rntnader fran uppsiigningen, om inte riitten il[gger honom attflytta tidigare.
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25 $ Om foreningen siiger upp bostadsrdttshavaren till avflyttning, har foreningen
riitt till skadestand.

26 $ Har bostadsriittshavaren blivit skild fr&n liigenheten till foljd av uppsiigning i
fall som avses i 19 $, skall bostadsrritten siiljas pi offentlig auktion s6, snart det
kan ske om inte ftireningen, bostadsrlittshavaren och de kiinda borgeniirer vars riitt
berors av fdrstiljningen kommer civerens om nSgot annat . Forsiiljningen fir dock
ansti tili dess att brister som bostadsriittshavaren svarar fijr blivit itg:irdade.

Offentlig auktion skall hillas av en god man som pi fdreningens begiiran
forordnas av tingsriitten.

Styrelse och revisorer

2? $ Styrelsen bestAr av minst tre och hogst sju ledamtjter med minst en och
hdgst tre suppleanter.

Styrelseledamriter gch suppleanter viiljs av foreningsst[mman for h<igst tvi 6r.
Ledamot och suppleant kan omviiljas. Till styrelseledamot och suppleant kan
forutom medlem viiljas iiven make till medlem och niirstiende som varaktigt
sammanbor med medlemmen. Valbar iir endast myndig person som rir bosatt i
ftireningens fastighet. Om fdreningen har statligt bostadslin kan en ledamot och
en suppleant utses i enlighetmed villkor for linets beviljande.

28 $ Styrelsen har sitt siite i Stockholm.

Styrelsen konstituerar sig sjiilv. Styrelsen iir beslutsfdr ndr antalet ndrvarande
ledamoter vid sammantriidet civerstiger hZilften av samtliga styrelseledamoter. Som
styrelsens beslut g?iller den mening for vilken mer iin h?ilften av de niirvarande
nistat eller vid li[<a rostetal den mening som bitriids av ordforanden, dock fordras
f<ir giltigt beslut enhiillighet niir for beslutsfdrhet minsta antalet ledamciter iir
niirvarande.

Foreningens firma tecknas f<irutom av styrelsen av den eller dem som styrelsen
utser.

29 $ Ftjreningens riikenskapsir omfattar tiden 01-01 - 12-31. Ftire april minads
utgang varje 6r skall styrelsen till revisorema avldmna frirvaltningsberdttelse,
resultatriikning samt balansr?ikning.

30 $ Styrelsen eller firmatecknare f6r inte utan fiireningsstrimmans bempdigande
avhiinda fdreningen dess fasta egendom eller tomtr?itt och inte heller riva eller
fiireta mer omfattande till- eller ombyggnads&tgtirder av sidan egendom.

31 $ Revisorerna skall vara minst en och htigst tre samt minst en och hiigst te
suppleanter. Revisorer och revisorssuppleanter v:iljs pi foreningsstrimma f6r tiden
frin ordinarie fdreningsstamma fram till niista ordinarie f6reningsstiimma. Om
foreningen har statligt bostadsltn kan en ordinarie revisor och en suppleant utses i
enlighet med villkor for lanets beviljande.
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32 $ Revisorerna skall bedriva sitt arbete si att revision rir avslutad och
revisionsberiittelsen avgiven senast 30 maj. Styrelsen skall avge skiftlig
fdrklaring till ordinarie foreningsstdmma over av revisorema eventuellt gjorda
anmrirkningar. Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberiittelsen och
styrelsens forklaring 6ver av revisorerna gjorda anmiirkningar skall hillas
tillg?ingliga for medlemmama minst en vecka fore den fiireningsstiimma pi vilken
tirendet skall fcirekomma till behandlins.

Foreningsstdrnma

33 $ Ordinarie foreningsstiimma skal1 hflllas irligen frire juni m6nads utging. For
att visst iirende som medlem tinskar f6. behandlat pi foreningsstzimma skall kunna
anges i kailelsen till denna skal1 iirendet si<riftligen anmiilas till styrelsen senast
fore april minads utglng eller den senare tidpunkt som styrelsen kan komma att
bestZimma.

34 $ Extra fdreningsstiimma skall hlllas niir styrelsen eller revisor finner skiil till
det eller niir minst 1/10 av samtliga rostberiittigade skriftligen begiir det hos
styrelsen med angivande av iirende som rinskas behandlat pi stiimman.

35 $ Pe ordinarie foreningsstiimma skall frjrekomma:

1

2

3

4

5

6
-

8

9

10

1 1

L2

13

T4

15

1 6

T7

Stdmmans irppnande. . .'

Godkiirurande av dagordningen.

Val av stdmmoordfdrande.

Anrniilan av strimmoordfdrandens val av protokollforare.

Val av tvfl justeringsmiin tillika rostriiknare.

Friga om stiimman blivit utlyst i stadgeenlig ordning.

Fastst[llande av riistkingd.

Foredragning av styrelsens irsredovisning.

Foredragning av revisoms beriittelse.

Beslut om faststiillande av resultat- och balansriikning.

B eslut om resultatdisposition.

Fr6ga om ansvarsfrihet fiir styrelseledamciterna.

Fr6.ga om arvoden it styrelseledamdter och revisorer fdr
niistkommande verks amhets flr.

Val av styrelseledamoter och suppleanter.

Val av revisorer och revisorssuppleant.

Val av valberedning.

Av styrelsen till sthrnman hlinskjutna frigor samt av fdreningsmedlem
anmiilt 2irende enligt 33 $.

18 Stiimmans avslutande.
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co Pi extra fdreningsstdmma skall utover drenden enligt punkt l-7 ovan endast
g fdrekomma de rirenden for vilka stiimman blivit utlyst och vilka angetts i kallelsen
Y
x tul starnman.
rl) '^

I 36 $ Kalielse till foreningsstryrmat skall inneh&lla uppgift om vilka iirenden som
R skall behandlas pi stdmman. Aven iirende som anmllts av styrelsen eller
1. f<ireningsmedlem enligt 33 $ skall anges i kallelsen. Denna skall utfiirdas genom
X personlig kallelse til1 samtliga medlemmar genom utdelning eller genom

postbefordran senast tvi veckor fdre ordinarie och en vecka fore extra
f<ireningsstdmma, dock tidigast fyra veckor fore s&imman.

Andra meddelanden till medlemmama anslis pfl liimplig plats inom foreningens
fastighet elier genom utdelning eller postbefordran av brev.

37 $ Vid foreningsst6mman har varje medlem en rost. Om flera medlemmar
innehar bostadsrfltt gemensamt har de dock tillsammans endast en rost.

Medlem fir utrjva sin rosftatt genom ombud. Ombudet skall f<irete en skriftlig,
dagtecknad fullmakt, ej iildre iin ett ir. Endast annan medlem, make eller
nlirst6ende, som varaktigt sammanbor med medlemmen flr vara ombud. Ingen fir
sisom ombud fdretr[da mer lin en medlem 

,
Rdstberiittigad Er endast den medlem som fullgjort sina Staganden mot fdreningen
enligt dessa stadgar eller enligt lag.

38 $ Det justerade protokollet frin foreningsstiimman skall h6.llas tillglingligt ftir
medlemmarna senast tre veckor efter strimman.

39 $ Inom foreningen skall bildas fciljande fonder:

Fond for yttre underhill.

Dispositionsfond.

Till fond for yttre underhlll skall flrligen avsattas ett belopp motsvarande minst
0,37o av fastighetens taxetingsv[rde.

Det overskott som kan uppsti pi foreningens verksamhet skall avsattas tiil
dispositionsfond eller disponeras pi arnat satt i enlighet med fdreningsstammans
beslut.

Vinst

40 $ Om foreningsstrimman beslutar att uppkommen vinst skall delas ut skall
vinsten fdrdelas mellan medlemmarna i ftirhflllande till liigenheternas insatser.

Uppldsning och likvidation

41 $ Om foreningen upplcises skall behillna tiilgangar tillfalia medlemmama i
ftirhillande till liigenheternas insatser.
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Stadgar for Bostadsrzittsforeningen Trasten 3 och 4

Ovrigt

Ftir frigor som inte regleras i dessa stadgar giiller bostadsriittslagen, lagen orn
ekonomiska fcireningar samt ovrig lagstiftning.

Ovanstflende stadgar har antagits vid fdreningstiimma 28 mars 1994

Tomas Rahm, styrelsesuppleant Thomas Fjellstrom, styrelseledamot

Till?igg / iindring

Andring av text I 2 $ stadgar ftir Bostadsriittsf<ireningen Trasten 3 och 4 efter extra
f<ireningsstiimmor 20Il-L0-25 resp. 2011-11-16 utfdrda av ordftirande Bo
Eliasson.

december 2011

.tAlA---

Stadgar 28 mars 1994, sidan 10 (10)


