
BR.F
JAR.NALIDE,R.N

Kallelse till extra f6reningsstdrnma

Datum och t id: MAndag den 4 apri l  2016 kt.  1g:00
Lokal: Gemensamhetslokalen Arkeologviigen 57

Dagordning
1. Stdmmans dppnande
2. Godkdnnande av dagordning
3. Val av stdmmoordforande
4. Anmdlan av stdmmoordforandens val av protokollforare
5. Val av tvA justeringsmdn tillika rdstrdknare
6. FrAga om stdmman blivit i stadgeenligt ordning uilyst
7. Faststdllande av r6stldngd
8. Fyllnadsval ti l l valberedning
9. Motion 1: Nya foreningsstadgar
10. Motion 2: Tecknande av kollektivt bredbandsabonnemang
11. Stdmmans avslutande

Lund 2016-03-21

Styrelsen Bostadsrdttsforen i ngen Jdrn Aldern

Vdlkomna!

Motioner till ordinarie drsstdmma 2016-06-01 ska vara
styrelsen ti l lhanda senast 2016-05-01 ' 

Med vdnriga hdrsninsar
Styrelsen for Brf Jdrn6ldern/AB



BR.F
JAR]\ALfDER.N

STYRELSEMOTION TILL EXTRA FORENINGSSTANNUN
160404

Arende: Nya stadgar

Bakgrund: Foreningens nuvarande stadgar dr antagna 2005,

Det dr dags att uppdatera till nya stadgar efter modell fr6n Bostadsrdtternas
mdnsterstadgar. Fdrslag pA stadgar bifogas.

Fdrslaget behandlad.es forsta gAngen pA Arsstdm ma 2015-05-27 och godkaindes dA.Nu motion pA extrastdmma f6r att fastslA forslaget.

Styrelsen foreslAr stdmman foljande:

Uppdatering av fcireningens stadgar till nya enligt fiirslaget i motionen.

S6ledes dr styrelsens motion til l stdmman:
Infrirande av nya stadgar i Brf JdrnAldern.

Styrelsen for Brf JdrnAldern/ab
2016-03-14



STADGAR
for B ostadsriittsforeningen Brf Jiim6ldern

organisationsnummer 7 1 6407 -0994

OM FORENINGEN
I $ Namn, stite och dndamil
2 $ Medlemskap och dverlitelse
3 $ Medlemskapspr0vning - juridisk person
4 $ Medlemskapsprdvning - ffsisk person
5 $ Bostittningskrav
6 $ Andelsrigande
7 $ Insats, Arsavgift och uppl6telseavgift
8 $ Arsavgiftens beriikning
9 $ Overldtelse- och pantstittningsavgift samt avgift

fiir andrahandsupplitelse
l0 $ Owiga avgifter
11 $ Dr0jsmil med betalning

FORENINGSSTAMMA
12 $ F0reningsstiimma
13 $ Motioner
14 $ Extra fiireningsstEimma
15 $ Dagordning
16 $ Kallelse
17 $ Rtistrdtt
18 $ Ombud och bitrade
19 $ R0stning
20 $ Jriv
21 $ Resultatdisposition
22 $ Valberedning
23 $ Strimmans protokoll

STYRELSE OCH REVISION
24 $ Styrelsens sammansdttning
25 $ Konstituering
26 $ Stlrelsens protokoll
27 $ Beslutfiirhet och r0stning
28 $ Beslut i vissa fr6gor
29 $ Firmateckning
30 $ Styrelsens Aligganden
3l $ Utdrag ur liigenhetsftirteckning
32 $ Riikenskapsir
33 $ Revisor
34 $ Revisionsberiittelse

B O S TAD S R,qTTSFIRVARENS
R,qTTTCHETER OCH SKYLDIGHETER

35 $ Bostadsriittshavarens ansvar
36 $ Ytterligare installationer
37 $ Brand- och vattenledningsskador
38 $ Balkong, altan och takterrass
39 $ Felanmiilan
40 $ Gemensam upprustning
41 $ Vanvird
42 g 6wiga anordningar
43 $ Ombyggnad F0rdndring i liigenhet

ANVANDNING AV BO STADSRATTEN
44 $ Anviindning av bostadsriitten
45 $ Sundhet, ordning och gott skick
46 $ Tilltriidesriitt
47 $ Andrahandsuthy.ning
48 g Inneboende

FORVERKANDE
49 $ F0rverkandegrunder
50 g Hinder ft)r forverkande
51 $ Ersiittning vid uppstigning
52 $ Tvingsftrsiiljning

' 
}VRIGT

53 $ Meddelanden
54 $ Framtida underhill
55 $ Utdelning, uppkisning och likvidation
56 $ Tolkning
57 $ Stadgerindring
58 $ Stirskilt ft)r foreningar som inte iiger hus
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OM FORENINGEN

1 $ Namn, siite och iindamil
F0reningens namn iir Bostadsriittsforeningen
Jtirnildern. Styrelsen har sitt siite i Lunds kommun.

Fdreningens Zindamil dr att ftamja medlemmarnas
ekonomiska intressen genom att i ftireningens hus
upplAta bostiider ft)r permanent boende samt lokaler it
medlemmama ftir nyttjande utan tidsbegrtinsning.
Medlem som innehar bostadsrritt kallas
bostadsrtittshavare.

2 $ Medlemskap och dverlAtelse
En ny innehavare fbr ut6va bostadsrafien och flytta in i
Itigenheten endast om han eller hon antagits till
medlem i foreningen. Fdrvtirvaren ska ansOka om
medlemskap i foreningen pA stitt styrelsen bestiimmer.
Till medlemsansOkan ska fogas styrkt kopia p6
0verlAtelsehandling som ska vara underskriven av
kdpare och siiljare och innehilla uppgift om den
liigenhet som dverlitelsen avser samt pris.
Motsvarande g?iller vid byte och giva. Om
tiverldtelsehandlingen inte upp$rller formkraven iir
0verlitelsen ogiltig. Vid upplAtelse erhills medlemskap
samtidigt med upplitelsen.

Styrelsen ska s6 snart som mrijligt, normalt dock inom
en mflnad, fr6n det att ans0kan om medlemskap kom in
till foreningen, prriva frigan om medlemskap. En
medlem som upphdr att vara bostadsriittshavare ska
anses ha uttriitt ur ftireningen, om inte styrelsen medger
althan eller hon fbr sti kvar som medlem.

3 $ Medlemskapsprdvning - juridisk person
Juridisk person som ftirviirvat bostadsriitt till en
bostadskigenhet ftr viigras intrtide i ftireningen iiven
om nedan angivna fiirutsiittningar fiir medlemskap tir
uppffllda. En juridisk person som tir medlem i
foreningen fbr inte utan samtycke av styrelsen genom
6verl6telse ft)rvtirva ytterligare bostadsrtitt till en
bostadsltigenhet. Kommun och landsting fhr inte viigras
medlemskap.

4 $ Medlemskapsprovning - fysisk person
Medlemskap kan beviljas fsisk person som Overtar
bostadsrtitt i fiireningens hus. Den som en bostadsrlitt
har dverg6tt till fdr inte viigras medlemskap i
fbreningen om ftireningen sktiligen bOr godta
forviirvaren som bostadsriittshavare.

Medlemskap fhr inte viigras pA grund av kOn,
kdns0verskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhririghet, religion eller aman trosuppfattning,
funktionshinder eller sexuell kiggning. Overlitelsen iir
ogiltig om medlemskap inte beviljas.

5 $ Bos?ittningskrav
Om det kan antas att ftirviirvaren for egen del inte ska
bosiitta sig i bostadsriittsliigenheten har ftirenin gen rdtt
altvilgra medlemskap.

6 $ Andelsiigande
Den som har fiirviirvat en andel i bostadsrtitt ffir viigras
medlemskap i foreningen om inte bostadsriitten efter
ftirvtirvet innehas av makar, registrerade partner eller
s6dana sambor p6 vilka sambolagen tilliimpas.

7 $ Insats, Arsavgift och uppletelseavgift
Insats, Arsavgift och i fiirekommande fall upplitelse-
avgift faststiills av styrelsen. Andring av insatsen ska
alltid beslutas av foreningsstamma.

8 $ fusavgiftens beriikning
Arsavgifterna ftirdelas pi bostadsriittsliigenheterna i
ftjrhSllande till liigenheternas andelstal. Beslut om
iindring av grund ftir andelstalsbertikning ska fattas av
ftireningsstiimma. Om beslutet medftr rubbning av det
inb0rdes ftirhdllandet mellan andelstalen blir beslutet
giltigt om minst tre fiiirdedelar av de rristande p6
sttimman gitt med pi beslutet.

Styrelsen kan besluta att i Srsavgiften ingAende
ersiittning ftir taxebundna kostnader sdsom viirme,
varmvatten, renhAllning, konsumtions vatten, el, TV,
bredband och telefoni ska erliiggas efter fiirbrukning,
area eller per liigenhet.

9 $ Overl6telse- och pantsAttningsavgift samt
avgift for andrahandsupplAtelse
Overldtelseavgift och pantsiittningsavgift f6r tas ut efter
beslut av styrelsen. Overlitelseavgiften ffir uppg6 till
hdgst 2,5 0/o och pantstittningsavgiften till hdgst I o/o av
gtillande prisbasbelopp.

Overlitelseavgift betalas av ftirviirvaren och pant-
siittningsavgift betalas av pantsaftaren.

Avgift fdr andrahandsupplitelse fir tas ut efter
beslut av styrelsen. Avgiften f6r Arligen uppg6 till
hogst 10 %o av gallande prisbasbelopp. Om en
l2igenhet upplAts under del av ett 6r, beriiknas den
hogsta tilltrtna avgiften efter det antal
kalenderminader som ltigenheten iir upplAten.
Upplitelse under del av kalenderminad riiknas
som hel mAnad. Avgiften betalas av
bostadsriittshavare som upplAter sin liigenhet i
andra hand.

10 g Ovrigaavgifter
Fdreningen fbr i 6wigt inte ta ut siirskilda avgifter fiir
dtgrirder som fiireningen ska vidta med anledning av
bostadsriittslagen eller annan frirfattning.

11 $ Dr<ijsmil med betalning
Arsavgiften ska betalas pi det stitt styrelsen beslutar.
Betalning fflr dock alltid ske genom postanvisning,
plusgiro eller bankgiro. Om inte drsavgiften eller
Owiga ftirpliktelser betalas i r?itt tid f6r fiireninsen ta ut
drdjsmilsriinta enligt rtintelagen pA det obetaldi
beloppet fr&n fiirfallodagen till dess full betalning sker
samt piminnelseavgift enligt fOrordningen om
ersiittning fbr inkassokostnader mm.
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FORENINGSSTAMMA

12 $ Fcireningsstiimma
Ordinarie fiireningssttimma ska hillas irligen senast
fdre juni minads utgeng.

13 $ Motioner
Medlem som dnskar fii ett tirende behandlat vid
fbreningsstiimma ska anmiila detta senast en m6nad
fore ftireningsstAmma eller inom den senare tidpunkt
styrelsen kan komma att besluta.

14 $ Extra ftireningssttimma
Exha ftireningsstamma ska hiltas niir styrelsen finner
skiil till det. S6dan foreningsstiimma ska iiven hillas
niir det ftir uppgivet rindamil skriftligen begiirs av
revisor eller minst l/10 av samtliga rdstberiittigade.

15 $ Dagordning
P6 ordinarie foreningsstdmma ska fiirekomma:
1. Oppnande
2. Godkrinnande av dagordningen
3. Val av stiimmoordforande
4. Anmiilan av stiimmoordftirandens val av

protokollforare
5. Val av tv6 justerare tillika rcistriiknare
6. Friga om stiimman blivit stadgeenligt utlyst
7. Faststtillande av rdstliingd
8. F<iredragning av styrelsens drsredovisning
9. F0redragning av revisorns beriittelse
10. Beslut om fastsfiillande av resultat- och

balansrtikning
I L Beslut om resultatdisposition
12. Beslut om ansvarsfrihet ftir styrelsen
I 3. Beslut om arvoden 6t styrelsen och revisorer fiir

niistkommande verksamhets6r
14,Yal av styrelseledamdter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen till sttimman hiinskjutna frAgor samt av

fiireningsmedlem anmiilt iirende
18. Avslutande

PA extra fiireningssttimma ska utOver punkt l -7 och 1 g
fiirekomma de tirenden fbr vilken stiimman blivit
utlyst.

16 $ Kallelse
Kallelse till ftreningsstiimma ska inneh6lla uppgift om
vilka iirenden som ska behandlas pi stiimman. Beslut
f6r inte fattas i andra iirenden tin de som tagits upp i
kallelsen.
Senast tvi veckor ftire ordinarie stiimma och en vecka
ftire extra stiimma ska kallelsen utftirdas, dock tidigast
ffra veckor fiire stiimman. Kallelsen ska utfiirdas
genom utdelning. Om medlem uppgivit annan adress
ska kallelsen istiillet skickas till medlemmen, Kallelsen
ska dessutom anslds pi kimplig plats inom ftireningens
hus eller publiceras p6 hemsida.

17 $ Rcistrritt
Vid foreningsstiimma har varje medlem en rOst. Om
flera medlemmar innehar bostadsrtitt gemensamt har de

dock tillsammans endast en rOst, Medlem som innehar
flera liigenheter har ocks6 endast en rdst.

18 g Ombud och bitrade
Medlem f6r utOva sin rOstriitt genom ombud. Ombudet
ska viisa upp en skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten
ska uppvisas i original och gtiller htigst ett 6r fr6n
utftirclandet. Ombud fbr ftirehtida h0gst tv6 (2)
medlemmar. Pi ftireningssttimma f6r medlem medfora
hdgst ett bitriide. Bitriidets uppgift dr attvara
medlermmen behj alplig.
Ombr.Ld och bitriide fAr endast vara:
. annan medlem
o medlemmens make/maka, registrerad partner eller

sambo
r ftirtildrar
. syskon
o myndigt barn
. an_nan nlirst6ende som varaktigt sammanbor med

medlemmen i fiireninsens hus
o god man

Om medlem har ft)rvaltare fiiretriids medlemmen av
fiirvaltaren. Underirig medlem ftirehiids av sin
ftirmyndare.

Ar medlem en juridisk person fhr denne fbretrtidas av
legal stiillftiretrtidare, mot uppvisande av ett
registreringsbevis som iir h6gst ett 6r gammalt.

19 $ JRcistning
F0reningsstdmmans beslut utgdrs av den mening som
fitt mer iin htilften av de avgivna rOstema eller vid lika
rdstetal den mening som stiimmans ordfbrande bitrader.
Blankr0st iir inte en avgiven r6st.

Vid val anses den vald som har fatt flest r6ster. Vid
lika rOstetal avg0rs valet genom lottning om inte annat
beslutas av stiimman innan valet fiirriittas.

Stiimmoordftirande eller foreningssfiimma kan besluta
att slut,en omrdstning ska genomfiiras. Vid personval
ska dock sluten omrdstning alltid genomfiiras p6
begtiran av r0stbertittigad.

Fdr vissa beslut kriivs siirskild majoritet enligt
best?immelser i bostadsrtittslasen,

20 $ Jriv
En mecllem filr inte sjtilv eller genom ombud r0sta i
fi6ga om:
1. talan mot sig sj?ilv
2. befrielse fr6n skadest6ndsansvar eller annan

ftirpliktelse gentemot fiireningen
3. talan eller befrielse som avses i 1 eller 2betriiffande

annaul, om medlemmen ifrhgahar ett viisentligt
intresse som kan strida mot ftireningens intresse

21 $ R.esultatdiposition
Det river- eller underskott som kan uppsti i fiireningens
verksamhet ska balanseras i ny r?ikning.

Bostadsraftemas monsterstadgar 2014, version L
Sida 3 av 7



22 $Yalberedning
Vid ordinarie fiireningsstiimma fbr valberedning utses
for tiden fram till och med n2ista ordinarie fiirenings-
sttimma. Valberedningens uppgift dr att Iamna ftirslag
till samtliga personval samt forslag till arvode.

23 $ Stammans protokoll
Vid ftireningsstAmma ska protokoll ftiras av den som
stiimmans ordfiirande utsett, I friga om protokollets
inneh6ll giiller:
1. att rOstlangden ska tas in i eller biltiggas protokollet
2. att stiimmans beslut ska ftiras in i protokollet
3. att om omr0stning skett ska resultitet av denna

anges i protokollet
Protokollet ska senast inom tre veckor hillas
tillgangligt ftir medlemmarna. Protokollet ska ftirvaras
p6 betryggande siitt.

STYRELSE OCH REVISION

24 $ Styrelsens sammansattning
Stlrelsen bestir av minst tre och hdgst fem ledam0ter
med htigst $rra suppleanter.

Sty'elsen viiljs av fiireningsstiimman. Ledamot och
suppleant kan utses ftir en tid av ett eller tv6 6r.

Till ledamot eller suppleant kan fiirutom medlem iiven
viiljas person som tillhcir medlemmens familjehushill
och som tir bosatt i foreningens hus. Stiimma kan dock
vtilja en (1) ledamot som inte uppfl'ller kraven i
fiiregiende mening.

25 $ Konstituering
Styrelsen utser inom sig ordfiirande och andra
funktiontirer.

26 $ Styrelsens protokoll
Vid styrelsens sammantriiden ska fiiras protokoll som
justeras av ordforanden och den ytterligare ledamot
som styrelsen utser. Protokollen ska ftirvaras ob
betryggande stitt och fiiras i nummerftljd. Sryielsens
protokoll iir tillgringliga endast for ledamOter,
suppleanter och revisorer.

27 $ Beslutftirhet och rcistning
Styrelsen rir beslutflor nar antaletn?irvarande ledamdter
Overstiger hrilften av samtliga ledamdter. Som
styrelsens beslut gtiller den mening for vilken mer iin
hiilften av de niirvarande rcistat eller vid lika rdstetal
den mening som ordfiiranden bitrlider. Fdr giltigt beslut
kriivs enhtillighet niir fdr beslutftirhet minsta artalet
ledamciter iir niirvarande. Ar styrelsen inte fulltalig ska
de som rcistar ftir beslutet utgdra mer iin en tredjedel av
he la antalet styrelseledamOter. Suppleanter tj iinstgOr i
den ordning som ordftirande bestiimmer om inte annat
bestiimts av ftireningsstbmma eller fiamgdr av
arbetsordning (beslutad av styrelsen).

28 $ Beslut i vissa frigor
Beslut som innebtir viisentlig ftriindring av fiireningens
hus eller mark ska alltid fattas av foreninssstiimma.

Om ett beslut avseende om- eller tillbyggnad innebtir
att medlems ltigenhet ftriindras ska medlemmens
samt)/cke inhiimtas. Om bostadsrtittshavaren inte ger
sitt sarmtycke till iindringen, blir beslutet iind6 giltigt
om minst fta fedjedelar av de r0stande p6 sfiimman
har giltt med pA beslutet och det dessutom har sodkiints
av hyresniimnden.

29 $ Firmateckning
F0reningens firma tecknas - forutom av styrelsen - av
minst tvi ledamdter tillsammans.

30 $ Styrelsens iligganden
Bland annat 6ligger det styrelsen:
o atl; svara ftr ftireningens organisation och

fiirvaltning av dess angeliigenheter
. att avge redovisning fiir ftirvaltning av foreningens

angeliigenheter genom a|t avliimna Arsredovisning
som ska innehdlla bertittelse om verksamheten
under 6ret (forvaltningsberlittelse) samt redogdra
for fiireningens intiikter och kostnader under 6ret
(resultatrtikning) och ft)r dess strillning vid
riikenskapsirets utgang @alansr?ikning)

. aft senast en m6nad fiire ordinarie foreninss-
stlimma ti ll revi s orern a avliimna 6rsre dovi-sningen

o att senast en vecka ftire ordinarie foreninssstiimma
hilla drsredovisningen och revisionsberaiehen
tillgiinglig

. att fbra medlems- och lligenhetsftirteckning;
ftireningen har rtitl att behandla i forteckningarna
ingiende personuppgifter p6 stitt som avses i
personuppgiftslagen

31 $ lUtdrag ur ltigenhetsfrirteckning
Bostaclsriittshavare har rAft aIt pi begiiran fi utdrag ur
liigenhetsftirteckningen avseende sin bostadsriitt.

32 $ Jkikenskaps6r
F0reningens riikenskapsir iir kalenderdr.

33 $ llevisor
Fdreningsstiimma ska vtilja minst en och hOgst tv6
revisorer med hcigst tv6 suppleanter. Revisorer och
revisorssuppleanter viiljs fdr tiden fr6n ordinarie
foreningsstiimma fram till och med niista ordinarie
fiireningsstiimma. Revisorer behdver inte vara
medlernmar i fiireningen och behdver inte heller vara
auktoriserade eller godkiinda.

34 $ I{evisionsberattelse
Revisorerna ska avge revisionsberiittelse till styrelsen
senast fvi veckor ftire fiireninssstAmman.

BOSTADSRATTSHAVARENS
RATTIGH ETER OCH SKYLDIGHETER

35 $ Elostadsriittshavarens ansvar
Bostadsriittshavaren ska p6 egen bekostnad h6lla det
inre av liigenheten i gott skick. Detta giiller iiven mark,
ftirr6d, garage och andra kigenhetskomplement som
kan ingd i upplitelsen.
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Bostadsriittshavaren svarar silunda ftir underhill och
reparationer av bland annat:
r ytbeliiggning pi rummens alla vdggar, golv och tak

jtimte underliggande ytbehandling, som kriivs ftir
att anbringa ytbeliiggningen p6 ett fackmama-
massigt satt

o icke biirande innerviiggar
o till ldnster hOrande ttitningslister samt all milning

ftirutom utvlindig m6lning och kittning av fonstei
o till ytterddrr och eventuellt garage hrirande l6s

inklusive nycklar, handtag, ringklocka och
postleda; all milning med undantag ftir m&lning av
ytterdonens utsida; motsvarande gtiller ftr balkong_
eller altandcirr

o innerd0rrar och stikerhetsgrindar
o lister, foder och stuckaturer
. i fr6ga om vattenf,illda radiatorer svarar

bostadsrtittshavaren endast ftr mdlning
o golvvdrme, sombostadsriittshavarenftjrsett

liigenheten med
o ledningar ftir vatten och avlopp till de delar dessa iir

Stkomliga inne i liigenheten och betjtinar endast
bostadsrtittshavarens l[genhet

r undercentral (siikringsskip) och diirifrin utgiende
el- och informationsledningar (telefon, data med
mera) i liigenheten, br5ttarc, eluttag och fasta
armaturer

o ventiler och luftinsltipp, dock endast milning
o brandvarnare

I badrum, duschrum eller amat vdtrum samt i WC
svarar bostadsrtittshavaren diirutdver bland annat tiven
TOr:
o fuktisolerande skikt
o inredningochbelysningsarmaturer
. vitvaror och sanitetsporslin
o kliimring till golvbrunn
. rensning av golvbrunn och vattenlis
o tviittmaskin inklusive ledningar och

anslutningskopplingar pi vattenledning
o kranarochavstiingningsventiler
o elektriskhanddukstork

I kiik eller motsvarande utrymme svarar bostadsriitts-
havaren ftir all inredning och utrustning s6som bland
annati
o vitvaror
o allmtin skOtsel av k<iksfliikt
. rensning av vattenlAs
o diskmaskin inklusive ledningar och

anslutningskopplingar pd vattenledning
r kranarochavstiingningsventiler

36 $ Ytterligare installationer
Bostadsriittshavaren svarar iiven ftir alla installationer i
liigenheten som installerats av bostadsriittshavaren eller
tidigare innehavare av bostadsriitten.

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

begriinsad omfattning i enlighet med besfiimmelserna i
bostadsriittslagen.

38 $ Balkong, altan och taktenass
Om liigenheten iir utrustad med balkong eller altan
svarar bostadsriittshavaren endast fiir renh8llning och
snriskottning samt ska se till att avledning for dagvatten
inte hindras.

39 $ Felanmtilan
Bostadsrtittshavaren dr skyldig att till fiireningen
anmala fel och brister i sidan liigenhetsutrustning som
ftireningen svarar for i enlighet med bostadsrtittslagen
och dessa stadgar.

40 $ Gemensam upprustning
Fdreningsstiimma kan i samband med gemensam
underhillsitgtird i huset besluta om rep--aration och byte
av inredning och utrustning avseende de delar av
liigenheten som medlemmen svarar fiir.

41 $ Vanvard
Om bostadsrtittshavaren liirsummar sitt ansvar fiir
liigenhetens skick i sidan utstriicknine att arulans
siikerhet iiventyras eller att det finns rlrt tti. omfattande
skador p6 annans egendom har fiireningen, efter
riittelseanmaning, riitt att avhldlpabristen pA
bostadsriittshavarens bekostnad.

42 $ Ovriga anordningar
Anordningar sisom luftviirmepumpar, markiser,
balkonginglasning, belysningsarmaturer, solskydd,
parabolantenner etc. fEr sdttas upp endast efter
styrelsens skrift liga godktinnande. Bostadsriittshavaren
svarar fiir skOtsel och underhill av sidana anordningar.
Om det beh0vs ftir husets underhdll eller for att
fullgOra myndighetsbeslut tir bostadsrtittshavaren
skyldig att, efter uppmaning fr6n styrelsen, demontera
sidana anordningar p6 egen bekostnad.

43 $ Fcirtindring i ltigenhet
Bostadsriittshavaren ffir foreta for?indrinsar i
liigenheten. Ftiljande Atgiirder ffir dock iite frretas utan
styrelsens tillstand:
f . ingrepp i btirande konstruktion,
2. iindrngav befintlig ledning ftir avlopp, viirme,
bredband/kabel-TV eller vatten, eller
3. annan viisentlig ftiriindring av l?igenheten

Styrelsen fEr endast vrigra tillst6nd om Atglirden iir till
pitaglig skada eller oltigenhet fbr fbreningen eller
annan medlem. Bostadsrtittshavaren svarar for an
erforderliga myndighetstillstind erh6lls. F0rtindrinear
ska alltid utforas p6 ett fackmannamdssigt stitt.

ANVANDNING AV BO STADSR,{TTEN

44 $ Anvrindning av bostadsriitten
Bostadsriittshavaren fbr inte anviinda liisenheten ftir
n6got annat iindamtitin det avsedda. Fdreninsen fiir
dock endast iberopa awikelser som lir av avs-evArd
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betydelse fiir fiireningen eller nigon annan medlem i
fbreningen.

45 $ Sundhet, ordning och gott skick
Bostadsrtittshavaren iir skyldig iaktta allt som fordras
fiir att bevara sundhet, ordning och gott skick inom
eller utom huset samt riitta sig efter fiireningens
ordningsregler. Detta giiller riven for den som hOr till
hushillet, giistar bostadsriittshavaren eller som utfiir
arbete for bostadsrtittshavarens rrikning.

Hrtr till ltigenheten mark, fiirr6d, garage eller annat
liigenhetskomplement ska bostadsriittshavaren iaktta
sundhet, ordning och gott skick iiven i fr6ga om sidant
utrymme.

Ohyra fir inte ftiras in i liigenheten.

46 $ Tilltradesriitt
F0retriidare fbr ftireningen har rtitt att f6 komma in i
liigenheten niir det behdvs ftir tillsyn eller fiir att utftira
arbete som fiireningen svarar f6r eller har rAftafiutfiira.

Om bostadsriittshavaren inte liimnar ft)reninsen
tilltriide till liigenheten, niir frreningen har ritt till det,
kan styrelsen anscika om stirskild handriickning hos
kronofogdemyndigheten.

47 $ Andrahandsuthyrning
En bostadsriittshavare fbr upplAta sin liigenhet i andra
hand till annan fiir sjtilvsttindigt brukande endast om
styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Bostadsrtitts-
havare ska skriftligen hos styrelsen anscika om
samtycke till upplitelsen. I ansdkan ska skiilet till
upplitelsen anges, vilken tid den ska p6g6 samt till vem
liigenheten ska uppldtas. Tillstand ska liimnas om
bostadsriittshavaren har skiil fOr upplitelsen och
fiireningen inte har nigon befogad anledning att viigra
samtycke. Styrelsens beslut kan 6verpr0vas av
hyresntimnden.

48 $ Inneboende
Bostadsriittshavare far inrymma utomstiende personer i
liigenheten, om det inte medfiir men for ftireningen
eller annan medlem.

FORVERKANDE

49 $ Fdrverkandegrunder
Nyttjanderlitten till en liigenhet som innehas med
bostadsriitt kan ftrverkas och foreningen kan siiga upp
bostadsriittshavaren till avflyttning i bland annat
ftiljande fall:
o bostadsrdttshavaren drdjer med att betala insats,

uppl8telseavgift, arsavgift eller avgift ftir
andrahandsupplAtelse

o liigenheten utan samtycke upplits i andra hand
o bostadsriittshavaren inrymmer utomst6ende

personer till men fiir fdrening eller annan medlem
o liigenheten anvtinds for annat iindamil iin vad den

iir avsedd fdr och awikelsen iir av viisentlie
betydelse ftir frreningen eller nSgon medlel

o bostadsrtittshavaren eller den, som liigenheten
upplAtits till i andra hand, genom vArdsltishet tir
villande till att det finns ohyra i ltigenheten eller
om bostadsriittshavaren, genom att inte utan
oskriligt drdjsm6l underriitta styrelsen om att det
finns ohyra i liigenheten, bidrar till att ohyran sprids
I nuset

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

o bostadsriittshavaren inte ltimnar tilhade till
liigenheten och inte kan visa giltig ursiikt for detta

o bostadsrtittshavaren inte fullgtir annan skyldighet
och det miste anses vara av synnerlig vikt ftir
ftireningen att skyldigheten fullgOrs

o l5genheten helt eller till viisentlig del anviinds fiir
niiringsverksamhet eller diirmed likartad
verksamhet, vilken till en inte ov?isentlie del ins6r i
brottsligt fiirfarande eller frr tillftilliga ixuella-
fiirbindelser mot ersiittning

50 $ Hinder fcir fcirverkande
Nftjandertitten iir inte forverkad om det som ligger
bostadsrtittshavaren till last tir av liten betydelse. I
enlighet med bostadsriittslagens regler ska fiireningen
normalt uppmana bostadsrdttshavaren aIt vidtariittelse
innan fiireningen har riitt siiga upp bostadsrlitten. Sker
rtittelse kan bostadsrtittshavaren inte skilias fr6n
bostadsriitten.

51 $ Ersiittning vid uppsagning
Om fiireningen stiger upp bostadsriittshavaren till
avflyttning har ftireningen riitt till skadestAnd,

52 $ Tvingsfcirsiiljning
Har bostadsriittshavaren blivit skild fr6n kieenheten till
ftljd av uppsrigning kan bostadsrdtten komta an
tvingsftrsiiljas av kronofogden enligt reglerna i
bostadsrlittslagen.

0vRlcr
53 $ Meddelanden
Meddelanden anslfls i fiireningens hus, p6 ftireningens
webbplats, genom e-post eller utdelning.

54 $ Framtida underhill
Inom fbreningen ska bildas fond f<ir ythe underhill.

Till fonden ska drligen avsiittas ett belopp motsvarande
minst 0,5 oh av faslighetens taxeringsvtirde. Om
ftireningen har en underhillsplan kan istiillet avsiittning
till fonden gciras enligt planen.

55 $ Utdelning, upplcisning och likvidation
Om ftireningsstiimman beslutar att uppkommen vinst
ska delas ut ska vinsten ft)rdelas mellan medlemmarna
i ftjrhdllande till liigenheternas irsavgifter fiir det
senaste rtikenskapsaret.
Om ftireningen uppldses eller likvideras ska behdllna
tillglngar tillfalla medlemmarna i ftrhillande till
liigenhetemas insatser.
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56 $ Tolkning
FOr frigor som inte regleras i dessa stadgar griller
bostadsrtittslagen, lagen om ekonomiska ftireningar och
Owig lagstiftning. F0reningen kan ha utftirdat
ordningsregler ftir fdrfydligande av innehillet i dessa
stadgar.

57 $ Stadgetindring
Fdreningens stadgar kan iindras om samtlisa
rristberiittigade iir ense om det. Beslutet iir-iiven giltigt
om det fattas av tvi p& varandra ftiljande
foreningsstiimmor. Den fiirsta stiimmans beslut utgdrs
av den mening som har f6tt mer tin hiilften av de
avgivna r0sterna eller, vid lika rtistetal, den menins

som ordfbranden bitrtider. p6 den andra stiimman kriivs
att minst tvi tredjedelar av de rOstandehar ghttmed p6
beslutet. Bostadsriittslagen kan fiir vissa beslut
fbreskriva hOgre maj oritetskrav.

58 $ Sdrskilt fcir fcireningar som inte iiger hus
Avhills fiireningsstiimma fore det att fiireninsen
forviirvat och tilltriitt huset kan iiven niirstien-cle som
inte sammanbor med medlemmen vara ombud.
Ombudet f6r vid sidan fbreningsstiimma ft)retrtida ett
obegrdnsat antal medlemmar.

Brf Jamildem / 2015-04-29

ovanstdende stadgar har antagits vid tve phvarandra ftiljande stammor

den27 maj2015

och

den 4 april20I6

Lund2016-04-04

Bostadsriittsft)reningen Jiirnildem

Anita Brinck

Ingela Dahldn

Sebastian Akesson

Martin Meeuwisse
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Brf Jdrn&ldern: 201 6-03-l 4

Motion till extrastdmma 2016-04-04 angAende tecknande av kollektivt
bredbands abonnemang (forslag 1) alternativt kollektivt bredbands och
digital-TV abonnemang (forslag 2).

Motiondr. Styrelsen Brf JdrnAldern

Bakgrund
De flesta medlemmar har idag individuella avtalfor bredband (internet).
Foreningen har idag kollektivt analogt bas TV abonnemang (1b kanaler), samt digitaltgrundutbud (8 kanaler).

Motivering
Kostnaden for ett kollektivt tecknade av bredband medfor vdsenligt ldgre kostnader.
Per ldgenhet motsvarar kostnadsminskningen 6ver 3000 kr per 6ilunjefdr en
m6nadsavgift mindre om Aret).
Ett gruppavtal pA bredband gor aven att vi fdr ett ldgre pris pA v6rt nuvarande service
och distributionsavtal fdr analogt och digitalt tv. Detta avtal dr en torutsai,ttnlnffor att
y ska ha tv via vaggkontgkten i varje tdgenhet (som vi har idag).
Ett gruppavtal for digital-TV gor att vi fAr mojlighet till beittre tv-mottagning (nAgot som
en del medlemmar har problem med idag via det analoga nditet).

Uud anledning av ovanstdende yrkar vi att stdmman vdljer ndgot av
fdrslag 1 eller 2.

Fdrslaq 1

Kollektivt tecknande av Gruppavtal p6 Com hem med overforingshastighet S0/10
MbiUs.
Kostnad per ldgenhet (vid medrdknande av ldgre kostnad for befinfligt
service/distributionsavtal) 49,40 kr per ldjgenhet och m6nad inkl. momr
Somjeimfore|sekostaret t indiv idue| | tavta| fd@rmAnad,dvs
en besparing pd 3235 kr per 6r.

Om hogre hastighet onskas individuellt gAr detta att ordna ti l l  rabatterat pris.
Normalt pris for t.ex. 100/10 abonnemang dr 349kr. Rabatt utg6r pA 250 kr och
m6nadspriset for detta abonnemang ar 9-9 kr extra (4g,40+gg[r totalt).

Forslaq 2

Samma som ovan, men med ti l leigget att vi fdr alla 18 tv-kanaler digitalt. ldag har vi
endast 8 kanaler, ett sd kallat startutbud. Gruppavtalet gdller dA for-basutbudet
(ytterligare 1 0 kanaler).
Kostnad 49,40+87,50=137,g0 kr per mAnad och ldgenhet.
Besparing jamfort med individuellt avtal. ((319-49,4J +(79-87 ,SO))x12=4333 kr per 6r
och ldgenhet. Fler kanaler dn de 18 i basutbudet kan bestaii las individuellt.

For styrelsens rdkning:
Niclas MArtensson
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