
STADGAR
for Bostadsriittsforeningen Brf Jiirn6ldern

organisationsnummer 7 | 6407 -0984

OM FORENINGEN
I $ Namn, siite och {indamil
2 $ Medlemskap och 6verl6telse
3 $ Medlemskapsprtivning - juridisk person
4 $ Medlemskapspr0vning - ffsisk person
5 $ Bosiittningskrav
6 $ Andelsdgande
7 g Insats, &rsavgift ochupplitelseavgift
8 $ fusavgiftens beriikning
9 $ 0verl6telse- och pantsiittningsavgift samt avgift

ft)r andrahandsuppl6telse
10 $ Ovriga avgifter
11 $ Dr0jsm6l med betalning

FORENINGSSTAMMA
12 $ F0reningsstdmma
i3 $ Motioner
14 $ Extra fdreningssttimma
15 $ Dagordning
16 $ Kallelse
17 $ Rdstrritt
18 $ Ombud och bitrade
19 $ R<istning
20 $ Jav
2 I $ Resultatdisposition
22 $ Valberedning
23 $ Stiimmans protokoll

STYRELSE OCH REVISION
24 $ Styrelsens sammansiittning
25 $ Konstituering
26 $ Styrelsens protokoll
27 $ Beslutftirhet och rOstning
28 $ Beslut i vissa fr6gor
29 $ Firmateckning
30 $ Styrelsens iligganden
3l $ Utdrag ur ldgenhetsforteckning
32 $ Riikenskapsfrr
33 $ Revisor
34 $ Revisionsberdttelse

BOSTADSRATTSHAVARENS
NATTTCUETER OCH SKYLDIGHETER

35 $ Bostadsriittshavarens ansvar
36 $ Ytterligare installationer
37 $ Brand- och vattenledningsskador
38 $ Balkong, altan och takterrass
39 $ Felanm?ilan
40 $ Gemensam upprustning
41 $ Vanv6rd
42 $ Owiga anordningar
43 $ Ombyggnad F0riindring i liigenhet

ANVANDNING AV BOSTADSRATTEN
44 $ Anvtindning av bostadsriitten
45 $ Sundhet, ordning och gott skick
46 $ Tilltriidesrdtt
47 $ Andrahandsuthyrning
48 g Inneboende

FORVERKANDE
49 $ F6rverkandegrunder
50 g Hinder ftir forverkande
5l $ Ersiittning vid uppsiigning
52 $ Tvingsftrsdljning

ovRIcr
53 $ Meddelanden
54 $ Framtida underhill
55 $ Utdelning, upplOsning och likvidation
56 $ Tolkning
57 $ Stadgedndring
58 $ Siirskilt fiir fbreningar som inte 6ger hus

BostadsrAfiemas mdnsterstadgar 2014, version l.
Sida I av 7

Iw L



OM FORENINGEN

1 $ Namn, siite och tindamil
F0reningens namn tir Bostadsriittsforeningen
Jiirn&ldern. Styrelsen har sitt siite i Lunds kommun.

Ftireningens iindamil tir att friimja medlemmarnas
ekonomiska intressen genom att i foreningens hus
upplita bosttider for permanent boende samt lokaler 6t
medlemmama ftr nyttjande utan tidsbegriinsning.
Medlem som innehar bostadsriitt kallas
bostadsrtittshavare.

2 $ Medlemskap och 6verl6telse
lBn ny innehavare f6r utdva bostadsriitten och flytta in i
liigenheten endast om han eller hon antagits till
medlem i fiireningen. Fcirviirvaren ska anscika om
rnedlemskap i foreningen p6 siitt styrelsen bestiimmer.'Iill medlemsansdkan ska fogas styrkt kopia p6
Overlitelsehandling som ska vara underskriven av
l<Opare och stiljare och inneh6lla uppgift om den
liigenhet som dverlAtelsen avser samt pris.
Motsvarande gtiller vid byte och giva. Om
0verl6telsehandlingen inte uppff ller formkraven iir
0verlitelsen ogiltig. Vid upplttelse erhills medlemskap
samtidigt med upplitelsen.

Styrelsen ska s& snart som m0jligt, normalt dock inom
en minad, fr6n det att ansdkan om medlemskap kom in
till foreningen, prOva frdgan om medlemskap. En
medlem som upphOr attvata bostadsriittshavare ska
anses ha uttriitt ur fiireningen, om inte styrelsen medger
att han eller hon fbr stA kvar som medlem.

3 $ Medlemskapsprcivning - juridisk person
.truridisk person som forviirvat bostadsrtitt till en
bostadsl2igenhet ffir vtigras intriide i ftireningen iiven
om nedan angivna fdrutstittningar ft)r medlemskap iir
uppfrllda. En juridisk person som iir medlem i
fbreningen fbr inte utan samtycke av styrelsen genom
tiverlitelse fiirvtirva ytterligare bostadsriitt till en
tlostadsliigenhet. Kommun och landsting fir inte viigras
rnedlemskap.

4 $ Medlemskapsprdvning - fysisk person
Medlemskap kan beviljas fusisk person som Oveftar
bostadsriitt i fbreningens hus. Den som en bostadsriitt
trar dverg6tt till f6r inte viigras medlemskap i
fbreningen om fiireningen skiiligen bOr godta
fbrviirvaren som bostadsriittshavare.

Medlemskap fbr inte viigras pi grund av k0n,
kOnsOverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhOrighet, religion eller annan trosuppfattning,
fUnktionshinder eller sexuell liiggning. Overlitelsen Ar
ogiltig om medlemskap inte beviljas.

5 $ Bosiittningskrav
Om det kan antas att fiirviirvaren fiir egen del inte ska
bosiitta sig i bostadsriittsl?igenheten har ftireningen rtitt
altvilgra medlemskap.

6 $ Andelsiigande
Den som har fOrvtirvat en andel i bostadsriitt fir vtigras
medlemskap i ftireningen om inte bostadsrtitten efter
ftirviirvet innehas av makar, registrerade partner eller
sddana sambor pi vilka sambolagen tilliimpas.

7 $ Insats, irsavgift och upplitelseavgift
Insats, 6rsavgift och i ftirekommande fall upplAtelse-
avgift faststtills av styrelsen. Andring av insatsen ska
alltid beslutas av foreningssttimma.

8 $ Arsavgiftens beriikning
Arsavgifterna fdrdelas p6 bostadsriittsliigenheterna i
ftjrh6llande till liigenheternas andelstal. Beslut om
tindring av grund fiir andelstalsberiikning ska fattas av
foreningsstiimma. Om beslutet medfiir rubbning av det
inbOrdes fbrhillandet mellan andelstalen blir beslutet
giltigt om minst tre fiiirdedelar av de r0stande pA
sttimman gift med pi beslutet.

Sfrelsen kan besluta att i Srsavgiften ingdende
ersiitfiring ftir taxebundna kostnader s6som viirme,
varmvatten, renhAllning, konsumtionsvatten, el, TV,
bredband och telefoni ska erliiggas efter ftirbrukning,
area eller per liigenhet.

9 $ Overl6telse- och pantsAttningsavgift samt
avgift fcir andrahandsupplitelse
Overlitelseavgift och pantsiittningsavgift fbr tas ut efter
beslut av styrelsen. Overl6telseavgiften fir uppgi till
hOgst 2,5 7o och pantstittningsavgiften till hOgst | %o av
giillande prisbasbelopp.

Overldtelseavgift betalas av forvdrvaren och pant-
siitfiringsavgift betalas av pantstittaren.

Avgift for andrahandsupplitelse fir tas ut efter
beslut av styrelsen. Avgiften f6r Arligen uppg6 till
hogst l0 o/o av gallande prisbasbelopp. Om en
liigenhet upplAts under del av eIt ilr, beriiknas den
hogsta tillitna avgiften efter det antal
kalenderminader som liigenheten ?ir upplAten.
UpplAtelse under del av kalenderminad riiknas
som hel m6nad. Avgiften betalas av
bostadsr2ittshavare som upplAter sin ldgenhet i
andra hand.

10 g Ovriga avgifter
F0reningen fbr i dvrigt inte ta ut siirskilda avgifter ftir
ifigiirder som foreningen ska vidta med anledning av
bostadsriittslagen eller annan fOrfattning.

11 $ Drcijsmil med betalning
Arsavgiften ska betalas pi det siitt styrelsen beslutar.
Betalning f6r dock alltid ske genom postanvisning,
plusgiro eller bankgiro. Om inte Arsavgiften eller
Owiga forpliktelser betalas i r?itt tid f6r fiireningen ta ut
drOjsmilsriinta enligt riintelagen p6 det obetalda
beloppet fr6n forfallodagen till dess full betalning sker
samt piminnelseavgift enligt fdrordningen om
ersiittning fiir inkassokostnader mm.
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FORENINGSSTAMMA

12 $ Foreningsstiimma
Ordinarie foreningsstiimma ska hillas irligen senast
ftre juni minads utg6ng.

13 $ Motioner
Medlem som iinskar fi ett tirende behandlat vid
foreningsstiimma ska anmbla detta senast en minad
fore ftireningsstamma eller inom den senare tidpunkt
styrelsen kan komma att besluta.

14 $ Extra ftireningsstiimma
lBxtra foreningsstiimma ska hillas niir styrelsen finner
skal till det. Sidan foreningsstiimma ska liven hillas
ntir det for uppgivet iindamfll skriftligen begiirs av
revisor eller minst lll0 av samtliga r0stberiittigade.

15 $ Dagordning
Pi ordinarie fiireningssttimma ska ftirekomma:
1. Oppnande
2. Godkiinnande av dagordningen
il. Val av stiimmoordftirande
4. Anmiilan av stiimmoordfiirandens val av

protokollfiirare
5. Val av tvA justerare tillika rcistrtiknare
6. Frhga om stdmman blivit stadgeenligt utlyst
7. Faststiillande av rdstliingd
8. F0redragning av styrelsens irsredovisning
9. FOredragning av revisorns bertittelse
t0. Beslut om faststdllande av resultat- och

balansrdkning
.t 1. Beslut om resultatdisposition
12. Beslut om ansvarsfrihet ftir styrelsen
13. Beslut om arvoden 6t styrelsen och revisorer ftir

niistkommande verksamhets8r
14.Yal av styrelseledamOter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen till stiimman htinskjutna frhgor samt av

ftireningsmedlem anmEilt lirende
18. Avslutande

P6 extra fiireningssttimma ska utOver punkt 1-7 och l8
lbrekomma de tirenden fiir vilken stiimman blivit
utlyst.

16 $ Kallelse
Kallelse till ftireningsstiimma ska inneh6lla uppgift om
vilka tirenden som ska behandlas pi stiimman. Beslut
fbr inte fattas i andra iirenden tin de som tagits upp i
kallelsen.
Senast tv6 veckor fore ordinarie sttimma och en vecka
fbre extra stiimma ska kallelsen utf?irdas, dock tidigast
fyra veckor fore stdmman. Kallelsen ska utftirdas
genom utdelning. Om medlem uppgivit annan adress
ska kallelsen istdllet skickas till medlemmen. Kallelsen
ska dessutom ansl6s pi ldmplig plats inom ftireningens
hus eller publiceras pi hemsida.

117 $ R<istriitt
Vid fdreningsstAmma har varje medlem en r0st. Om
flera medlemmar innehar bostadsriitt semensamt har de

dock tillsammans endast en rdst. Medlem som innehar
flera liigenheter har ocksi endast en rdst.

18 $ Ombud och bitrade
Medlem f6r ut0va sin rristriitt genom ombud. Ombudet
ska visa upp en skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten
ska uppvisas i original och giiller hdgst ett 6r frin
utftirdandet. Ombud f6r ftiretriida hOgst tvi (2)
medlemmar. PA fiireningsstiimma fAr medlem medfiira
hdgst ett bitrtide. Bitriidets uppgift dr allvara
medlemmen behjalplig.
Ombud och bitrdde fir endast vara:
. annan medlem
o medlemmens make/maka, registrerad partner eller

sambo
o fiirtildrar
' sYskon
o myndigt barn
. annan niirstiende som varaktigt sammanbor med

medlemmen i foreninsens hus
o god man

Om medlem har fiirvaltare foretriids medlemmen av
forvaltaren. Underdrig medlem foretriids av sin
formyndare,

Ar medlem en juridisk person fbr denne ftiretriidas av
legal stiillforetriidare, mot uppvisande av ett
regisheringsbevis som iir hOgst ett 6r gammalt.

19 $ Rcistning
F<ireningsstiimmans beslut utgdrs av den mening som
f6tt mer iin hiilften av de avgivna rOsterna eller vid lika
rdstetal den mening som stiimmans ordfiirande bitriider.
Blankrdst iir inte en avgiven r0st.

Vid val anses den vald som har f6tt flest rOster. Vid
lika rOstetal avgdrs valet genom lottning om inte annat
beslutas av stAmman innan valet forriittas.

Strimmoordftirande eller fbreningssttimma kan besluta
att sluten omrOstning ska genomfiiras. Vid personval
ska dock sluten omrOstning alltid genomftiras pi
begiiran av r0stberiittigad.

FOr vissa beslut kriivs siirskild majoritet enligt
bestiimmelser i bostadsriittslasen.

20 $ Jriv
En medlem ffir inte sjiilv eller genom ombud rdsta i
fr6ga om:
l.Ialan mot sig sjtilv
2. befrielse fr6n skadestindsansvar eller annan

forpliktelse gentemot foreningen
3. talan eller befrielse som avses i I eller 2 betrtiffande

anral, om medlemmenifrhgahar ett viisentligt
intresse som kan strida mot f0reningens intresse

21 $ Resultatdiposition
Det 0ver- eller underskott som kan uppsti i foreningens
verksamhet ska balanseras i ny rtikning.
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22 $Yalberedning
Vid ordinarie fiireningsstiimma fbr valberedning utses
ftir tiden fram till och med niista ordinarie fiirenings-
stiimma. Valberedningens uppgift dr aIt liimna ftirslag
till samtliga personval samt fiirslag till arvode.

23 $ Stiimmans protokoll
Vid ftireningsstiimma ska protokoll foras av den som
sttimmans ordforande utsett. I fr6ga om protokollets
inneh6ll griller:
1. att rdstliingden ska tas in i eller biliiggas protokollet
2. att sttimmans beslut ska foras in i protokollet
3. att om omrdstning skett ska resultatet av dema

anges i protokollet
Protokollet ska senast inom tre veckor hflllas
tillganghgt fiir medlemmarna. Protokollet ska ftirvaras
pa beuyggande slitt.

STYRELSE OCH REVISION

24 $ Styrelsens sammansiittning
iStyrelsen bestir av minst tre och hrigst fem ledamriter
rned hOgst fna suppleanter.

lltyrelsen viiljs av foreningsstiimman. Ledamot och
suppleant kan utses fiir en tid av ett eller tvi 6r.

lfill ledamot eller suppleant kan ftirutom medlem tiven
vtiljas person som tillhrir medlemmens familjehushdll
och som 5r bosatt i foreningens hus. Stiimma kan dock
viilja en (1) ledamot som inte upp$zller kraven i
fbregiende mening.

25 $ Konstituering
Styrelsen utser inom sig ordforande och andra
firnktioniirer.

26 $ Styrelsens protokoll
Vid styrelsens sammantr?iden ska fiiras protokoll som
justeras av ordforanden och den ytterligare ledamot
som styrelsen utser. Protokollen ska forvaras pi
betryggande stitt och fiiras i nummerftljd. Styrelsens
protokoll iir tillgZingliga endast ftir ledamOter,
suppleanter och revisorer.

27 $ Beslutfcirhet och rdstning
Styrelsen tir beslutfor niir antalet niirvarande ledamdter
0verstiger hiilften av samtliga ledam0ter. Som
s'lyrelsens beslut giiller den mening ftir vilken mer tin
hiilften av de niirvarande rOstat eller vid lika rOstetal
den mening som ordfiiranden bitriider. Fdr giltigt beslut
kriivs enhtillighet nAr for beslutforhet minsta arfialet
ledamOter iir ntirvarande. Ar styrelsen inte fulltalig ska
de som rdstar fdr beslutet utgOra mer iin en tredjedel av
hela antalet styrelseledamdter. Suppleanter tjiinstgdr i
den ordning som ordforande bestiimmer om inte annat
besttimts av fiireningssthmma eller framgir av
arbetsordning (beslutad av styrelsen).

28 $ Beslut i vissa fr6gor
Beslut som innebiir viisentlig fdriindring av ftireningens
hus eller mark ska alltid fattas av fiireninesstiimma.

Om ett beslut avseende om- eller tillbyggnad innebiir
att medlems ltigenhet foriindras ska medlemmens
samtycke inhiimtas. Om bostadsriittshavaren inte ger
sitt samtycke till iindringen, blir beslutet iindi giltigt
om minst tva ftedjedelar av de rostande p6 stiimman
har gifit med p6 beslutet och det dessutom har godkrints
av hyresntimnden.

29 $ Firmateckning
F0reningens frma tecknas - fiirutom av styrelsen - av
minst tvi ledam0ter tillsammans.

30 $ Styrelsens Aligganden
Bland annat Aligger det styrelsen:
o att svara fiir foreningens organisation och

fiirvaltning av dess angeliigenheter
. alt avge redovisning fiir ftrvaltning av fiireningens

angeliigenheter genom att avllimna irsredovisning
som ska innehilla beriittelse om verksamheten
under 6ret (ftirvaltningsberiittelse) samt redog0ra
fiir fbreningens intiikter och kostnader under 6ret
(resultatriikning) och ftir dess sttillning vid
riikenskapsirets utg6ng (balansriikning)

. att senast en mdnad fiire ordinarie fbrenings-
stiimma till revisorerna avltimna irsredovisningen

. att senast en vecka ftire ordinarie fbreninssstiimma
h6lla irsredovisningen och revisionsberaiehen
tillgangtg

o att fora medlems- och kigenhetsforteckning;
fiireningen har rtitt att behandla i filrteckningarna
ingAende personuppgifter p6 stitt som avses i
personuppgiftslagen

31 $ Utdrag ur liigenhetsfcirteckning
Bostadsriittshavarehar ralt aIt p6 begiiran ft utdrag ur
l?igenhetsftirteckningen avseende sin bostadsrtitt.

32 $ Rrikenskapsir
Fdreningens riikenskaps6r iir kalenderir.

33 $ Revisor
F0reningsstiimma ska vtilja minst en och hiigst tvi
revisorer med hiigst tvi suppleanter. Revisorer och
revisorssuppleanter viiljs ftir tiden frin ordinarie
ftireningssttimma fram till och med ntista ordinarie
fiireningssttimma. Revisorer behdver inte vara
medlemmar i ftireningen och beh0ver inte heller vara
auktoriserade eller godkiinda.

34 $ Revisionsberiittelse
Revisorema ska avge revisionsberiittelse till sty'relsen
senast tvi veckor ftire ftireningsstiimman.

BOSTADSRATTSHAVARENS
RATTIGH ETER OCH SKYLDIGHETER

35 $ Bostadsrtittshavarens ansvar
Bostadsriittshavaren ska pi egen bekostnad h61la det
inre av liigenheten i gott skick. Detta gtiller iiven mark,
ftirr6d, garage och andra ltigenhetskomplement som
kan ing6 i upplitelsen.
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Bostadsrrittshavaren svarar silunda ftir rurderhill och
reparationer av bland annat:
o ytbeldggning pi rummens alla vaggar, golv och tak

jiimte underliggande ytbehandling, som kravs for
aIl anbrtnga ytbeliiggningen p6 ett fackmama-
miissigt siitt

o icke biirande innerviiggar
o till fonster h0rande tritningslister samt all milning

forutom utviindig milning och kittning av fiinster
n till Werd0rr och eventuellt garage hOrande l6s

inklusive nycklar, handtag, ringklocka och
postl6da; all milning med undantag ftir milning av
ytterddrrens utsida; motsvarande giiller ftr balkong-
eller altandorr

o innerdOrrarochstikerhetsgrindar
r lister, foder och stuckaturer
r i fr6ga om vattenffllda radiatorer svarar

bostadsriittshavaren endast for milning
r golvviirme, som bostadsriittshavaren ftirsett

liigenheten med
. ledningar for vatten och avlopp till de delar dessa iir

6tkomliga inne i ldgenheten och betjiinar endast
bostadsrdttshavarens ltigenhet

r undercentral (stikringsskip) och dtirifrin utgiende
el- och informationsledningar (telefon, data med
mera) i ltigenheten, brytare, eluttag och fasta
aflnaturer

r ventiler och luftinsltipp, dock endast milning
r brandvarnare

I badrum, duschrum eller annat vitrum samt i WC
svarar bostadsriittshavaren diirut0ver bland annat iiven
ltir:
r fuktisolerande skikt
. inredningochbelysningsarmaturer
r vitvaror och sanitetsporslin
r klZimring till golvbrunn
. rensning av golvbrum och vattenlis
r tviittmaskin inklusive ledningar och

anslutningskopplingar pA vattenledning
o kranarochavst?ingningsventiler
r elektriskhanddukstork

I kdk eller motsvarande ufiymme svarar bostadsriitts-
havaren ftr all inredning och utrustning s6som bland
affiat:
o vitvaror
+ allmiin skritsel av kOksfliikt
o rensning av vattenlis
r diskmaskin inklusive ledningar och

anslutningskopplingar p6 vattenledning
o kranarochavstiingningsventiler

36 $ Ytterligare installationer
Ilostadsriittshavaren svarar tiven for alla installationer i
kigenheten som installerats av bostadsrtittshavaren eller
tidigare innehavare av bostadsriitten.

37 $ Brand- och vattenledningsskador
FOr reparationer p6 grund av brand- eller
vattenledningsskada svarar bostadsriittshavaren endast i

begriinsad omfattning i enlighet med bestiimmelserna i
bostadsriittslagen.

38 $ Balkong, altan och takteffass
Om liigenheten iir utrustad med balkong eller altan
svarar bostadsriittshavaren endast for renhillning och
snoskottning samt ska se till att avledning fiir dagvatten
inte hindras.

39 $ Felanmiilan
Bostadsrtittshavaren 2ir skyldig att till ftireningen
anmala fel och brister i sidan ltigenhetsutrustning som
ftireningen svarar fiir i enlighet med bostadsriittslagen
och dessa stadgar.

40 $ Gemensam upprustning
Frireningsstiimma kan i samband med gemensam
underhSllsfltgrird i huset besluta om reparation och byte
av inredning och utrustning avseende de delar av
liigenheten som medlemmen svarar fbr.

41 $ Vanvird
Om bostadsriittshavaren fiirsummar sitt ansvar fiir
liigenhetens skick i sidan utstriickning att annans
siikerhet iiventyras eller att det finns risk for omfattande
skador pi annans egendom har foreningen, efter
riittelseanmaning, riilt att avhltilpa bristen pi
bostadsriittshavarens bekostnad.

42 g Ovriga anordningar
Anordningar sisom luftviirmepumpar, markiser,
balkonginglasning, belysningsarmaturer, solskydd,
parabolantenner etc. ftr siittas upp endast efter
styrelsens skrift liga godkiinnande. Bostadsrtittshavaren
svarar ftir skOtsel och underhill av s6dana anordningar.
Om det behtivs for husets underhill eller ftir att
fu llgOra myndighetsbeslut iir bostadsriittshavaren
skyldig att, efter uppmaning fr6n styrelsen, demontera
sidana anordningar pi egen bekostnad.

43 $ Fcirrindring i liigenhet
Bostadsriittshavaren ffir ftireta fiiriindringar i
Itigenheten. F0ljande itgiirder f6r dock inte foretas utan
styrelsens tillstind:
l. ingrepp i biirande konstruktion,
2, dndrngav befintlig ledning fiir avlopp, viirme,
bredbandlkabel-TV eller vatten, eller
3. annan vtisentlig ftriindring av liigenheten

Styrelsen fbr endast vrigra tillstind om itgiirden rir till
pdtaglig skada eller oliigenhet fiir ftireningen eller
annan medlem. Bostadsriittshavaren svarar ftir att
erforderliga myndighetstillst6nd erhills. Fdriindringar
ska alltid utforas p6 ett fackmannamiissigt siitt.

ANVANDNING AV BOSTADSRATTEN

44 $ Anviindning av bostadsriitten
Bostadsriittshavaren fbr inte anvanda ltigenheten fiir
ndgot annat iindamil iin det avsedda. F0reningen f6r
dock endast 6beropa awikelser som iir av avseviird
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betydelse fiir ftireningen eller nigon annan medlem i
fiireningen.

45 $ Sundhet, ordning och gott skick
Bostadsriittshavaren iir skyldig iaktta allt som fordras
ftir att bevara sundhet, ordning och gott skick inom
eller utom huset samt riitta sig efter fdreningens
ordningsregler. Detta giiller iiven fiir den som hrir till
hush6llet, giistar bostadsriittshavaren eller som utftir
arbete for bostadsriittshavarens riikning.

H<ir till liigenheten mark, forr6d, garage eller annat
Itigenhetskomplement ska bostadsriittshavaren iaktta
sundhet, ordning och gott skick iiven ifrhgaom sidant
utrymme.

Ohyra f6r inte fiiras in i ltigenheten.

46 $ Tillftadesriitt
F0retriidare fiir ldreningenhar rdll att f6 komma in i
liigenheten ntir det behOvs for tillsyn eller fiir att utftira
arbete som ftireningen svarar ftir eller har rAtI altutftira.

Om bostadsrtittshavaren inte liimnar ftireningen
1;illtriide till ldgenheten, ndr fiireningen har rritt till det,
kan styrelsen ansrika om stirskild handrrickning hos
Iaonofo gdemyndigheten.

47 $ Andrahandsuthyrning
En bostadsrtittshavare fbr uppl8ta sin liigenhet i andra
hand till annan ftir sjiilvstiindigt brukande endast om
styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Bostadsriitts-
havare ska skriftligen hos styrelsen ans0ka om
samtycke till upplitelsen. I ansOkan ska skAlet till
rpplitelsen anges, vilken tid den ska pig6 samt till vem
kigenheten ska upplitas. Tillst6nd ska liimnas om
bostadsrtittshavaren har skril fcir upplitelsen och
fbreningen inte har n6gon befogad anledning att v'agra
samtycke. Styrelsens beslut kan Overpr0vas av
hyresntimnden.

48 $ Inneboende
Elostadsriittshavare f6r inrymma utomstiende personer i
liigenheten, om det inte medfiir men ftir fcirenineen
eller annan medlem.

FORVERKANDE

49 $ Fdrverkandegrunder
Nlyttjanderiitten till en liigenhet som innehas med
bostadsrtitt kan forverkas och foreningen kan siiga upp
bostadsriittshavaren till avflyttning i bland annat
ftiljande fall:
o bostadsriittshavaren drcijer med att betala insats,

uppldtelseavgift irsavgift eller avgift for
andrahandsupplitelse

o ltigenheten utan samtycke upplfits i andra hand
o bostadsrlittshavaren inrymmer utomst6ende

personer till men for ftirening eller annan medlem
o lligenheten anviinds ftir amat rindamil tin vad den

iir avsedd fiir och avvikelsen iir av viisentlis
betydelse for fiireningen eller nigon medlern

o bostadsriittshavaren eller den, som liigenheten
upplitits till i andra hand, genom v6rdsl0shet iir
villande till att det finns ohyra i liigenheten eller
om bostadsriittshavaren, genom att inte utan
oskdligt drOjsm6l underriitta styrelsen om att det
finns ohyra i liigenheten, bidrar till att ohyran sprids
i huset

o bostadsriittshavaren inte iakttar sundhet, ordning
och gott skick eller riittar sig efter de siirskilda
ordningsregler som fiireningen meddelar

o bostadsrtittshavaren inte liimnar tilltriide till
liigenheten och inte kan visa giltig ursiikt fiir detta

o bostadsriittshavaren inte fullgcir annan skyldighet
och det miste anses vara av synnerlig vikt ftr
fiireningen att skyldigheten fullgiirs

. lAgenheten helt eller till viisentlig del anvtinds for
niiringsverksamhet eller deirmed likartad
verksamhet, vilken till en inte oviisentlig del ingir i
brottsligt fiirfarande eller fdr tillftilliga sexuella
ftirbindelser mot erstittning

50 $ Hinder f<ir frirverkande
Nyttjanderiitten tir inte fiirverkad om det som ligger
bostadsriittshavaren till last iir av liten betydelse. I
enlighet med bostadsrdttslagens regler ska fdreningen
normalt uppmana bostadsriittshavaren att vidtartittelse
innan fiireningen har rtitt saga upp bostadsrtitten. Sker
riittelse kan bostadsriittshavaren inte skilias fr6n
bostadsriitten.

51 $ Ersiittning vid uppsagning
Om ftireningen sliger upp bostadsrtittshavaren till
avflyttning har {breningen r6tt till skadestAnd.

52 $ Tvangsforstiljning
Har bostadsriittshavaren blivit skild fr6n liieenheten till
ftljd av uppsiigning kan bostadsratten kom-ma att
tvingsfiirstiljas av kronofogden enligt reglerna i
bostadsriittslagen.

ovrucr
53 $ Meddelanden
Meddelanden anslis i ft)reningens hus, p6 ft)reningens
webbplats, genom e-post eller utdelning.

54 $ Framtida underh6ll
Inom fiireningen ska bildas fond ftir yttre underhAll.

Till fonden ska Srligen avsiittas ett belopp motsvarande
minst 0,5 o/o av fastighetens taxeringsviirde. Om
ftireningen har en underh6llsplan kan istrillet avsdttning
till fonden gOras enligt planen.

55 $ Utdelning, uppldsning och likvidation
Om ftireningsstiimman beslutar att uppkommen vinst
ska delas ut ska vinsten ftirdelas mellan medlemmarna
i ftirh6llande till kigenheternas drsavgifter for det
senaste riikenskapsAret.
Om ftireningen upplOses eller likvideras ska beh6llna
tillgingar tillfalla medlemmarna i forh8llande till
lligenheternas insatser.

Bostadsrlttemas mdnsterstadgar 2014, version I
Sida 6 av 7 d, /::



56 $ Tolkning
FOr frigor som inte regleras i dessa stadgar giiller
bostadsriittslagen, lagen om ekonomiska ftireningar och
iiwig lagstiftning. Fdreningen kan ha utftirdat
ordningsregler ftir ftirrydligande av innehillet i dessa
stadgar.

57 $ Stadgeiindring
Fdreningens stadgar kan dndras om samtliga
r0stberEittigade 6r ense om det. Beslutet iir iiven giltigt
om det fattas av tvi pA varandra fdljande
ftireningsstiimmor. Den fbrsta stiimmans beslut utgOrs
av den mening som har ffitt mer tin h?ilften av de
avgivna rtisterna eller, vid lika rOstetal, den menins

som ordfriranden bitrdder. P6 den andra stiimman kriivs
att minst fte fiedjedelar av de rdstande har gAtt med p6
beslutet. Bostadsrtittslagen kan fbr vissa beslut
ftireskriva hOgre maj oritetskrav.

58 $ Srirskilt ftir ftireningar som inte iiger hus
Avhills foreningssttimma frre det att fdreningen
ftirvtirvat och tilltriitt huset kan tiven ndrstAende som
inte sammanbor med medlemmen vara ombud,
Ombudet fbr vid sidan ftireningsstdmma ftiretriida ett
obegrdnsat antal medlemmar.

Brf Jafljlaldam / 2015-04-28

ovanstiende stadgar har antagits vid tva pi varandra fciljande stiimmor

den27 maj 2015

och

den 4 WriI20l6

Lund2016-04-04

Bostadsrtittsf<ireningen Jdrn6ldern

*il>^
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