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FrRMÅ, ÅNDAMÅL OCH

SÅrn

l§
För'eningens fitma är Bostadsrättsfiireningen Killingerr 38. Föreningen har till
ändamål att fränrja medlerr*rarnas ekonomiska intressen genou att i fiireningens
hus upplåta bostäder' åt nredlemrnarna
nyt§ande utan tidsbegränsning.
Medlerns rält fiileningen på grund av sädan upplåtelse kallas bostadsrätt.
M«lleiu som iurehar bostadsrått kallas bostEdsrättshavare.

till

i

Styrelsen har sitt säte

i Stockholurs

konrnrun.

.

MEDL§MSKÅP OCH ÖVTru,ÅTEL§E AV BO§TADSMT"
2§
Näir en bostadsrätt överlåtits eller övergåt till uy inaehavare ffir deune utöva
bostadsrätten och flytta in i lägemheten endast om han har antagits till uredlern i
fiireningen. Fön ärvaren skall ansöka om medlemskap i fiireningen på sätt
sty'elson bestämmer. Styelsen är s§ldig att srarasf, nonnalt dock inoru ffe
veckor fian det att ansökan our medlenrskap koru in till ftreuingen, pröva fi'ågan
onr medlanrskap. Som underlag fiir provningen har ftreningen råitt att ta en
kreditupplysning avseende sökanden.

3§

i

öreningen karr beviljas firsisk pefson eller juridisk person sorn
övettar bostadsrät i Sreningens hus eller är som hyresgäster i fastiglret vid
ombildning till bostadsrätt enligl reglerna i 2 kap bostad§'ättslagen. Olr en
bostadsrätt har övergått till en fircisk person f;ir denne inte vägras uredlonrskap i
fiireningen orn foreningen skäligen b& godta denne som bostadsrättshavarc.
Juriclisk psrson fär dock vägtus medlemskql. Onr det kan antas att förviirvaren ffir
egen del irrte penuaneut skall bosätta sig i bostadsrättslägenlrtea har fi)rer:iuget
rätt att vägra medlenrskap. Den sorn Lar förviirvat en andel i bostadsriitt flh.vägas
medlemskap i förerrirrgen om irrte bostadsrätten efter fiirvärvet in::ehas av lrakar,
rtgish'ernde partner eller sådana sambor på vilka lagen om samborr gemensamma
Medlemskap

hern skall tillämpas.
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M«llernskap {är inte vägras på glund av ras, hudfiirg, nationalitet el}er ehriskt
ur.spnng, religion, övertygeise eller sexuell läggniog.

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostaclsriitt överlåtits eller övergått
inte antas till medlenr i fiileningen.

till
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IN§ÄT§ OCH AVGIFTER MED MERA
4§
Insats, år'savgift och i forekomuraade fall upplåtelseavgift fastställs av sfyrelsen.
Föreningers löpande kostnaclor finaasieras genom att bostadsråttshavama betalar'
fu'savgift till fijreningen, Årsavgifterna fordelas på bostadsrättslägenhetema i

ftirhåIantie

till

lägelheteuras andelstal. Beslut
antlelstalsber äkning skall fattas av fijreningsstämma,

oln ändring av grund

for

Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pautsättningsavgift ffu tas ut eftsr beslut av
styclsen. Overlåtelseavgiften liir uppgå till högst 2,5 §/o och pantsättningsavgiften
till ltögst 7 Yo av det prisbasbelopp sorn gprligl Lagen orr. allmär {iirsåikring
(1962:381) gäller vid tidpunkten flor ansökan orll medlernskap respektive
tidpuukten fiir undeuättelse onr pantsättuiug.

Överlåtelseavgift betalas

av fiirvärvaren och

pantsättuingsavgift betalas av

pantsättaren.

Avgifteina skall betalas på det sätt styrelserl bestäurmer. Our iate avgifterna
betalas i rätt tid utgår dröjsnrålsränta enligtfäntelagen på den obetalda avgiften
fi€n fiirfallo-dagen till dess fiill betalning sker samt päninnelseavgift euligt
fiirordnhgen om ersättning ftir inkassokostnader ru nr.

BOSTAD§NÄTTSHNVARENS UNDERIIÅLLSÅNSVAR

s§'
Bostadsrättshavaten skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Detta
gåillet ävea mark, fin'åd, garage eller anr'tat lägenhetskornplement, som ingår i
upplåtelsen.

Bostadsrättshavaren svalar sålunda

Sr underlråll

och reparationer av bland annat

Ieduiugar for avlopp, vänue, gas, el och vatten - till de delar dessa befiil:er
sig imre i lägenheten och inte tjänar fler iin en lägenhet

till yttedön

hörande haudtag, ringklocka, brwiukast oclr lås inklusive
nycklar'; bostadsrättshavarc svarar även fiir all målning {iirutom lrålnirrg av
ytterdön'ens yttasida
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icke bärande innerväggar'sarnt ytbelägguing på rurnmens alla väggar, golv
och tak jtirlte urrderliggarrde ytbehaudling, som lsåvs för att anbringa
ytbeläggdngeu på ett faclouamramässigl sätt;
lister, foder och stuckaturEl

inna'dörtar, såikerhetsgrindar'
elradiatorerl ifråga onr vattenfyllda radiatorer svarat bostadsrättshavarcn
endast frr rnålning
elektrisk golwä:ne, son bostadsriitlshavaren Rirsett lägenheten med
eldstäder, dock ej tillhörancle rökgångar'
vaunvattenberedare

veatiler till ventilationskanaler
säkr{ngsskåp och därifi'ån utgåeude elleduingar
och fasta anrraturor

i liigenheteu, brytarg eluttag

brandvaruare

fiinster- och döuglas och till ffiuster och dön hörande besiag och handtag
sanrt all målning {ör'rtom uwändig urå}aing; motsvarade giiller fiir balkongeller altandön

I badrum, duschrum eller annat våi'nm sarnt
dä'utöver biand annat även Sr
till

i

WC svarar

bostadsrättsLavaren

vägg eller golv hörande fuktisolerånde skikt

inredniug belysrringsarmatur er
vitvarcr; sanitetsporslin
golvbrunn inklusive klärrring
r.eirsnilg av golvbnrm
tvättrnaskin inklusive leduiugar och anslutuilgskopplingarpå vattenledning
kmnar och avstängnin gsventiler

verrtilationsfläkt
elektrisk handdukstor{<.

I kök eller urotsvarande uhynnre svarar bostadsrättshavaren
utrrstning såsour bland annat

ftr all inledniug

och

vituaflil
köksfl iikt, ventilationsdon

disk- och tväthnaskin inklusive ledningar och ansluhringskopplingar på
vattenldning
hrnar och avstängningsveltiler'
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fiir

teparationer av ledniugar f?ir avlopp, väure,

gas, elektricitet och vatten! orn fiireningen har fiirsett lägenheteu med ledningatrra
och dessa §änar fler äu en lägenhet. Dotsamma gäller frr ventilationskanaler.

För

reparationer

på grlld av brand- ellet

vattenledniugsskada svarä'
bostadsrättshavar-en endast i begränsad ornfattning i enlighet med bestämrnelsema
i bostadsrättslagen.
Bostadsrättshavar'€n är skyldig att till fiireningen anmäla fel och brister
lägenhetsutrushring som foren ilgen svarar fi r enligt de,r:*a par agaf.

i

sådan

är

utrustad med balkong, altan eller uteplats svat?r
Om lägenheten
bostadsråittshavalel eudast f<ir renl:åilning oclr suöskottning. Our lägenhetel är
utrustad med taktei'rass skall bostadsrättshavaren även se till att avrinning fiir
r{agvatten inte hindras.

Hör

till

lägenheten fön'åd, garage etl6' auuat lägenhetskomplernent skall
bostadsrättshavarer iaktta ordning, sundhet och gott skick fiåga om sådant
utrymme.

i

6§
Om bostadsrättshavalen fiirsummar sitf ansvar ftir lägenhetens skick i sådan
utsträcloriag att annans säkerhet äventlnlas eller att det firurs risk Itir omihttaode
skador pä annaus egendorn har fiireniagen, efter rättelsearunaning, rätt att avhjälpa
bristen på bostadsrättshavarens bekostnad.

7§
Bostadsrättshavaren svarar

tirligare irurehavare

fiir sädaua åtgärder i

lägerrheten som har vidtagits av

av bostadstätten, såsom repalationer, underhåIl

och

iustallationer sonl deuue utIört.

8§
Föreningsstiimma kan i sanrbaud med geureusarn uudErhållsåtgtird i fastigheten
besluta om reparatiou och byte av inreduing och utrustning avseende de delar av
1ägenheten som medlqnmen svarar fiir.

e§
Bostadsrättshavaren fär företa {iir'ändringar

i

lägenheten. Väseatlig fiirändring fär

dock fiiretas endast efter tillstånd av styrelsen och under frnrtsättning att
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fiirändringen

inte är ti1l pätaglig skada el1er olägenhet frr

foreniugen.

(n

Föriindringar skall alltid utfrras på ett faclananramässigt sätt.

ac

bygganmälan, t ex iinclring i bä'ande
konstruktion, ändring av befintliga ledningar fiir blaud annat avlopp, vänne, gas
eller vatten utgör alltid väseirtlig firäudriug.
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Åtgard som kläver bygglov

elle

ORDNING, SUNDHET OCH §KICK

l0§
Bostadsrättshavatel är skyldig att nåir han använder lägenheten och andra delar av
fastigheten iaktta allt som forclras for att bevara sundhe! ordning och gott skick
inom fastigheten och rätta sig efter de särskilda regler som $reniugeu raeddelar i
ör'elcnsstän:melse nred o$eus sed. 3ostadsrättshavaren skall hålla rogglann
tillsytt över a$ detta också iakttas av des som hör till hans hushålJ eller gästar
honom eller av rågon annan som han inrymt i lägenheten eller som diil utftir
arbete ör hans räkniug.

kal

Föreruål sour ealigt vad bostadsrättshavarergrrret är eller med skä
vara behäftat med ohyra frr inte foras in i lägenheten.

misstäukas

11§

fiir föreningen har rätt att Jä koruma in i lägenheten när det behövs ftir
tillsyr eller för att utfiiru albete som firenilges svalar fiir eller har rätt att ut6ra
enligt 6 §. När bostadsr'ä1ten skall tvångsforstiljas ä'bostaduättshavaren skyldig
För'etuädare

att låta visa lägenheten på lärnplig

tid.

I

Orn bostadsräfishavaren inte lämnar 6reuingen til1träde

till

lägenheteir, nä'

dbreningen har rätt ti1l det, kaa styrelsen ausöka om harrdräckning.

UTHYRNING I ÅNDRA IIAND

t2§
En bostadståttshavarc fär upplåta sin lägeirhet

i

andra hand

till

annan fiir

självstiindigt brukande oru s§nelsen ger sitt samtycke.
Bostadsrättshavare skall sktftligen hos styrelsen ansöka om samscke till
upplåtelsen. l ansökan skall anges skälet till upplåtelsen, under vilken tid da skall
pågä samt till vein lägenheten skall upplåtas.
Bostadsrättshaval'e får inte inrynua utomstående persorer
kal medfiira men fiir fireniagen eller annan medlem.

i

lägenheten, onr det

13§
Boshdsråttshavaren fllr inte använda lägenheten för något annat ärdau:ål än det
avsedda.
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Nydaude$ten till en lägenhet som innehas rned bostadsrätt kan i elliglret med

O

bostadsrättslagens bestäuurrelser forverkas bland aluat om
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bostadsrättshavarcn dröjer med att betala årsavgift

O

ö{

lägenheten ntan saurtycke upplåts
bostadsrättshavaren

i

andra hand

inqrmner utomståeude perconer

till

rneu

fiir fiirening

eller annan medlam
Iägenheten används ftir annat iindaruål än det avsedda

bostadsrättshavarer eller den, soru lägenheten upplåtits till i a:dra h.and,
genom vår'dslöshet iir vållande till att det fiuns oh;aa i lägenheten eller om
bostadsrättshavareu, geuom att inte6trtan oskäligt dr§srnål underätta
styrelsen om att dst finns ohyra i lägonheten, bidrar till att ohyran sprids i
åstigheten
bostadsrättshavaren inte iakttar sundhet, orclning och gott skick inorn
fastigheten eller rättar sig efter de såirskilda ordningsreglu'som fiireningen
meddelar
bostadsrättshavaren

inte lärnnar tillträde

till

lägenheten och Lan inte kan

visa giltig ursåikt fiir detta
bostadsrättshavaren inte ftllgör annån s§ldiglret och det
av syunerlig vikt fiir föreniugen att skyldigfreten firllgörs

råste

anses vara

till väsentlig del anv?inds {iir näringsvelksamhet eller
vsrksanrhet, vilken utgör eller i vilken lill en inte or'ässrtlig

lägenheten helt eller
dåinued likartad

del ingår brottsligt fiirfarande eller'fiir tillfiilliga sexuella fiirbindelser nrot
er§ättnixg.

Nyttjanderätteu är inte fiirverkad om det som ligger bostadsrättshavaren
av ringa betydelse.

till last ä'

ls§

i

Bostadsriittslagen innehåIler betännrelser om att foreningen vissa fall skall
annroda bostadsrättshavaren att vidta rättelse innan ftreningen har rätt att säga
upp bostadsrätten. Sker råttelse kan bostadsriittshavaren inte ski§as fiän
lägenheten.
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Om foreninger sägä'upp bostadsrättshavaleu

till

ersäthritlg

fiir

till avflyttning har foreningen

rätt

skada.
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TvÅNcsFÖnsÄurxnc
17§
Hat bostadsrättshavalen blivit skild fi'ån lägeuheten till filjd av uppsägning skall
bostadsrätten tvångsfiirsäljas. Försäljningen fär dock anstå till dess att sådana
brister son: bostadsrättshavaren svarar fiir blivit åtgär'dade.

STYREL§ENS SAM]UANSÅTTNING

i8

§

Styrelseu består av tuinst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter.
Styrelseledamötet ocL suppleantel väljs av fiipnirrgsstämnrau fiirhögst två år.

Titl styrelseledaurot och suppleant kan fii:utonr me{lenr väljas även make,
rcgisherari partner eller sambo till nredlern sanrt närstående som vamktigt
sarnnranbor med medlemmen osh ä'bosatt i fiireaiagens hus.
Styrelsu utser inom sig ordfiirande och andra funktionärer. Föreningens finna
techras - förutom av styrelscn - av två stp'$lseledauröter i ftirening,

STYRELSEPROTOKOLL

le§
Vid sty'elsens

saillmantråideu skall protokoll {iiras, som justeras av ordftirauden

och den ytterligale ledamot som sfyrelsen utser. Protokollcn skall fiirvaras pä ett
be§yggande sätt och firus i numrnerflo§d.

BESLUT§TÖRIIET
20§
Styrelsen är beslutsfir när antalet närvarande ledarnöter

vid saurmanhäclet
överstiger hälffen av sarutliga ledaruötEr. Som styrelsens beslut gäller den ruening
6r vilken mer än hälften av de närvarande röstat cller vid lika röstetal den mening
som oldftiranden biträder. För giitigt beslut srfordras enhåilligh* nåir frr
beslutsfiiuhet miusta antalet ledaruöter' är nåvalande.

e (r4)
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Styrelsel eller finlateckna'e frir inte utan foreningsstämmans benrytrdigando
avhända ftirerringen dess fasta egendonr eller tomffitt och inte heller dva eller
fiireta väserrtliga till- eller onrbyggladsåtgåirder av sådan egeudom.

LÄGENHf,TSTÖRTECKNING
22§
Styrelsen skall i euligbet med bostadsrättslagens bestiirmrelser fom medlerns- och
lägenhetsfiitteckning, §tyrelsen har rätt att behandla i frrteckniugalua iugående
personuppgifter på sätt soru avses i personuppgiftslagen.
Bostadsrätshavarp har rätt att på begäran
avseende sin bostadsrättslägenhet.

få utdtag ur lägenhetsfiirteckuingen

MreNs«EPsÅR ocu ÅnsRnpovrsNrNc
23§

il+

Föreningens räkenskapsår omfattal kalenderår. Senast en urånad Sre ordiuarie
fiireningsstämma skall styrelsen till revisorema avlåiruha handlingar enlighet
med år'sredovisniagslagens alimåinna bestäninrelser oln årsredovisningens delar'.

i

REVISORE,R

24§

t

För'enilgstätuma skall vä§a nrinst en och högrst två revisorer med högst två
suppleanter. Revisorer och revisorssuppleanter väljs ftir tiden från ordinarie
fiireningsstiitnma fi'aur till nästa ordilarie foreningsstäimma. Revisorema behöver
inte vam uredlemmar i fiireningen.

R§VI§ION§§ERÅTTELSE
2s§
Revisorerna skall avge revisionsberättelse

till

styrelsen senast två veckor fiire

fui'enringsstäurman.

26§
Sty'elsens redovisningshandlingar', revi§ousberättelseu och styrelsens för*laring

övq av revisorerna

gjorda anmätkningar skall hållas tillgängliga fiir

nredlemnrama minst en vecka

fiirc fireningsstäurmau.
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27§
Ordinarie fiineningsstäuma skall hållas fuligen tidigast den
iuni nrånads utgång.

I

mars och setast fiire

MoTIoNER
28§
Mecllern som önskar anmiila ärenden till stämma skall anrnäla detta senast den
1 februari eller inom den senare tidpunkt styrelseu bestänrnrer.

MlNORITETSSKYDD
2e§
Extra fiireuingsstäruma skall hå1las näl styrelsen eller revisor fitner skäl till det
eller nä'urinst l/10 av sarutliga röstberättigade s1«iftligen begär det hos styrelseir
rned angivaude av är'ande som öuskas behandlatpå stämman.

.+t
DAGORDNING VID TÖR§NING S§TÄUUTA
30§
På ordinade foreningsstämma skall

föreko$ma:

1. Oppnande
2, Godkännande av dagolduiugen i
3. Val av stäuuuoordfi)ralde
4. Anmåilau av ståimrroordforandeas val av protokollffirare
5. Val av två justeringsmän tillika r'östräknare
6. Fråga our stämuran blivit i stadgeenlig ordning utlyst
?. Fastställaude av röstlärgd
8.' För'edragningavstyrelseas årsredovisaing
9. Föredragning av revisoras berättelse
10. Beslut om fastståillande av resultat- och balansrtikning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Ftäga om arlsvarsf ihet fiir styrelseledamöterna
13. Beslut onr arvoden åt styrelseledanröter oclr revisorer fiirnästkornmande
verksaruhetsår
Val av styrelseledanröter och suppleanta'
Val av revisorer och revisorssuppleant
Val av valbeiedning

14.
15.
16.
17,

Av sty:clsen till

18.

anrnält iireode
Avslutande

stäruman håins§utna frågor

sal:t av fiireningsuredlem

1
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§

till

föreningsstämma skall innehålla uppgift om vilka ärqrden som skall
behandlas på stämntan. Kallelse skall utfiirdas personligt till sanrtliga medlsmmar
genou utdelning ellet gerorn postbefordran senast två veckor frre ordinar.ie och
en vecka fiire extm {iireniugsstärnrna, dock tidigast {yra veckor fiire stämman.

Kallelse

O

ö!

nösrn:irr

vrD ronmvrncssrÄMMA

32§

Vid fiireningsstänuna har varje uredlem en röst. Onr flera nredlemmar innehar
bostadsrått gemensatnt har de dock tillsammans endsst en röst. Röshätt har endast
den nredlem sorn full§ort siua åtagantlen rnot filrenirtgeu enligt dessa stadgar eller

enligt Iag.

OMBUD

''$

33§
Medlem

är utöva sin rösfiätt gerom orabud. Endast anrlarl medlem,

make,

registrerad pafiner, sanrbo eller närstående som varaktigt sammanbor n:ed
n:edlemmen fri vara ombud. Ombudet fär iute fiireträda msr än en rldlen:.
Onrbudet skall frrete en skriftlig, dagtecknad fulhuakt. Fullrrrakten gäller högst ett
år fi'årr ut{iirdandet. Fullmakteu skall uppvi$as i original.

Medlenr får'på frreningsstämura rnedfiira högst ett bitrade. Endast ruedlenrmens
nrake, r'egistrerad pafiner; satnbo, ailrau närstående eller annan r::edlenr får vara
bihäde.
Sorn närståefide till nredlemmeu enligt foregående stycke anses även den som ä.
syskon eller slåiktiug i rätt upp- eller ncdstigande led till ruedleurmen eller är
besvågrad med honom eller henne i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den
ene ä'gift rned deu andres syskon.

Avhålls lör'eningsstämman fiire det att foleningen 6lväwat fastigheten kan äveir
r:ästående som inte samruanbor med rnedlemmen vara ombud. Vid stiirnma frr
beslut onr fiirviirv av fast egendom i enlighet msd 9 kap. 19 § bostadsättslagen
ellq'vid stämua för beslut orn örvärv av aktier i bolag som äger fastighet i ett led

att ftirvärva fastigh* fär ombud, med awikelse fi'an vad som ovan

stadgats

fiirebäda ett obegriinsat antal ruedlemmar.

34§
Föreningsstäurmans beslut utgörs av den mening son: fiitt nrer än hälten av cle
avgivna rostenra eller vid lika röstetal den urening som ordfrimrden bitr.åder. Vid

12
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val anses den vald som har'fiitt flest r'öster. Vid lika r'östetal avgörs valet genonr
Iottning om inte amrat beslutas av stäruman iman valet for:ättas.

För vissa beslut erfordras stirskild rnajoritet enligt

bestämmclser i

bostadsrättslagen.

vALBEREDNING
35§
Vid ordinalie foreningsstärmna utses valbq'edning frr tiden

intill

dess nåista

ordinade fiireningsståim:na hållits.

§TÅMMOPROTOKOLL
36§
Protokoll ftån foreningsstäuunan skall hållas tilgängligt Sr medlerumarn& senast
tre veckar efter stämruan.

,s

MEDDELANDEN TILL MEDLEMMARNÅ
37§
Meddelanden delges g€xrolrl auslag i fiileuingens fastighet eller gcnonr utdelning.
i

FONDER
38§
lnour fiireningen skall bildas följande fonder:

- fond fiir yth'e underhåll.
Till folden skall fu{igel

avsättas ett belopp motsvatarrde miust 0,1 Ya av

fastighetens taxeringsvärde eller ett belopp enligl upprtittad underhållsplan.

Onr fiireningeir har upprättat underhållsplan skall avsäthring
edigt planeu,

till

fonden göras

VINST
3e§
Om filreningsstiluman bsslutal att uppkommen vinst skall delas ut skall vinsten
fijrdelas rnellan medlemmar:ra i forhållande tiil lägenhetenas årsavgifter frr det
sen aste riikenskapsår'd.

r3 (r4)
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§
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40§

H

Orn flirenilgen .rpffiro skall behållna tillgåugar tillfalla medlernmarna i
ftrhållande till lägenhetemas insatser.

n

övnrcr

fr
o

R

4r§
För frägor sonr inte rtgleras i dessa stadgar gäller bostadsräfislagen, lagen om
ekonomiska fiireningar samt ör,rr{g lagstifuiing.
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