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FIRMA, ANOAMAL OCH SATESORT

Foreningens firma Mr BostadsrSttsfdreningen Viirdtornet 15

FGreningen har tiil andam^l att framja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i foreningens hus
upplSta bostader och lokaier M medlemmama tiil nyttjande utan tldsbegrdnsning. Medlems ratt 1 fOreningen
pa grund av sSdan uppiatelse kallas bostadsratt. Medlem som innehar bostadsratt kallas bostadsrdttshavare.

Styrelsen har sitt sate i Stockholm.

MEDLEMSKAP

Medlemskap 1 fOreningen kan beviljas den som erhailer bostadsratt genom uppiatelse av fOreningen eller
som Overtar bostadsratt 1 foreningens hus. Annan juridisk person Sn kommun eller ett landsting som
fdrvSrvat bostadsratt till bostadsiagenhet f^r vSgras medlemskap.

FrSgan cm att anta en medlem avgOrs av styrelsen.

Styrelsen ar skyidig att snarast, normalt inom en mOnad frSn det att skriftlig ansOkan cm medlemskap kom
in till fOreningen, avgOra frSgan om medlemskap.

INSATS OCH AVGIFTER MM

Insats, Orsavgift och i fOrekommande fall uppiatelseavgift faststails av styrelsen. Andring av Insats skall
dock alltid beslutas av fOreningsstamman.

Foreningens lOpande kostnader och utgifter samt avsattning till fonder skall finansieras genom att
bostadsrattshavarna betalar Srsavgift till fOreningen. Arsavgifterna fOrdelas pS bostadsrattsiagenheterna
fOrhaiiande till lagenheternas andelstal. i Orsavgiften ingiende kostnader fOr varme och varmvatten, el
renhailning eller konsumtionsavgifter kan i frSga om lokal beraknas efter fOrbruknlng eller ytenhet.

Arsavgiften skall betaias senast sista vardagen fOre varje kalendermSnads t>Orjan om inte styrelsen
beslutar annat.

FOr tillkommande nyttigheter som utnyttjas endast av vissa medlemmar s^som uppiatelse av
parkeringsplats, extra fOrradsutrymme o dyl iitg^r sarskiid ersattning som bestams av styrelsen.

UpplStelseavgift, Overiatelseavgift och pantsattningsavgift fSr tas ut efter beslut av styrelsen.
Overiatelseavgiften fSr uppgS till hOgst 2,5% och pantsattningsavgiften till hOgst 1% av det basbelopp
som gailer vid tidpunkten for ansOkan om medlemskap respektlve tidpunkten fOr underrattelse om
pantsattning.

Overiataren av bostadsratten svarar tillsammans med fOrvarvaren for att OverlStelseavgiften betaias. \
Pantsattningsavgift betaias av pantsattaren.
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