Stadgar för Bostadsrättsföreningen Rådmannen
Antagna den Ss/£i - £>4- 0^
§1 Bostadsrättsföreningensnamn
Föreningens namn ärBostadsrättsföreningen Rådmannen
§2Ändamåloch verksamhet

BostadsrättsfSreningen har till ändamål att fi-ämja medlemmarnas ekonomiska intressen
genom att i bostadsrättsföreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till

nyttjande och utan tidsbegränsning. Upplåtelsen far även omfatta mark som ligger i
anslutning till bostadsrättsföreningens hus, om marken ska användas som komplement till
bostadslägenhet eller lokal.

Bostadsrätt är den rätt i bostadsrättsföreningen som en medlem har på grund av
upplåtelsen.Medlem som inneharbostadsrättkallas bostadsrättshavare.
§3 Bostadsrättsföreningens säte

Bostadsrättsföreningensstyrelseharsittsätei Trelleborgskommun, Skånelän.
§4 Bostadsrättsföreningens organisation
Föreningens organisation består av:
Föreningsstämma
Styrelse
Revisor/er

Valberedning
§5 Insats och årsavgift

Styrelsen fastställerinsatsochårsavgiftförvarje lägenhet.Omeninsats skaändrasmåste
alltid beslut fattas av en fSreningsstämma. Årsavgifterna fördelas på bostadsrattslägenheterna utifrån andelstal. Årsavgiften betalas månadsvis och i förskott senast den

sista vardagen före varje ny månads början.

Styrelsen kan besluta att den del av årsavgiften som avser ersättning förvarje lägenhets
värme, varmvatten, elektrisk ström, renhållningeller konsumtionsvatten, samtkostnad för

TV, Internet eller annankommunikation kan beräknas efter fBrbrukning eller yta.
För TV, Internet, renhållning och liknande tjänster kan styrelsen även besluta om att
beräkningsgrunden f6r årsavgiften ska utgöra ett fast tillägg utifrån bostadsrättsföreningenskostnad f8rrespektive tjänst.

§6 Andra avgifter

BostadsrattsfSreningen kan ta ut upplåtelseavgift, överlätelseavgift, pantsättningsavgift
och avgift för andrahandsupplåtelse.

Upplåtelseavgift är en särskild avgift som bostadsrättsfBreningen kan ta ut tillsammans
med insatsen, när bostadsrätten upplåts första gången. Avgiftens storlek bestäms av
styrelsen.

För arbete vid övergång av en bostadsrätt far bostadsrättsföreningen av bostadsrätts-

havaren ta ut en öYeriåtelseavgift med ett belopp motsvarande högst 2,5 % av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (2010:110).

För arbete vid pantsättnmg av bostadsrätt far bostadsrättsföreningen av bostadsrättshaya ta ut pantsättningsavgift med högst l % prisbasbeloppet enligt 2 kap 6 och
ren

en

av

7 §§ socialfSrsäkringsbalken(2010:110).

Avgiften för andrahandsupplåtelse far for en lägenhet årligen uppgå till högst 10 % av
prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §<; socialfBrsäkringsbalken (2010:HO). Om en
lägenhet upplåts under en del av ett år, beräknas den högsttillåtna avgiften efter det antal
månader lägenheten äruthyrd.

om inte styrelsen beslutat annat ska det, vid försenad betalning av årsavgift eller övrig

förpliktelsemotbostadsrättsföreningen, utgådröjsmålsräntaenligträntelagen(1975:635)

på den obetalda avgiften iran förfallodagen till dess att full betalning"skw. Om inte
styrelsen beslutat amiatska,vid försenadbetakiing avårsavgift eller övrigförpliktelse mot
bostadsrättsf8reningen, bostadsrättshavaren även betala påminnelseavgift samt i
förekommande fall inkassoavgift enligt lag(1981:739) om ersättningförinkassokostnader
m. m.

BostadsrättsfSreningen far i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som
bostadsrättsfSrenmgen ska vidta med anledning av lag eller annan fiSrfattning. För

tillkommande nyttigheter, som utnyttjas endast avvissamedlemmar, såsomupplåtelse av

parkeringsplats, extraf5rrådsutrymme ochdylikt, utgårsärskildersättningsombestämsav
styrelsen.

§7 Medlemskap

Ansökan om medlemskap ska vara skriftlig. Fråga om medlemskap i bostadsrätts-

föreningen avgörs av styrelsen. Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad

fråndetattskriftligansökankomintill bostadsrättsföreningen,avgörafråganom
medlemskap. Som underlag för medlemskapsprövningen kan bostadsrättsfSreaingen

komma att begärakreditupplysning avseende sökanden.

Juridisk person kan beviljas inträde om styrelsen såbeslutar.

?m ?<rt. .a^as . att ftrvärvaren för egen del inte permanent ska bosätta sig i

bostadsrättslägenhefen, eller for en lokal, bedriva egen verksamhet i lokalen, har

bostadsrättsföreningen dock rätt att vägra medlemskap. Den som har förvärvat en andel i
en bostadsrätt fårvägras medlemskap i bostadsrättsföreningen om inte bostadsrätten efter
förvärvet innehas av makar, registrerad partner eller sambor på vilka

(2003:376) skatillämpas.

§8Ogiltighetvid vägratmedlemskap

En äverlätelse är ogildg om den som bostadsrätten övergått till vägras medlemskap i
bostadsrättsföreningen.

§9 Styrelse

Styrelsen skabeståavlägsttre ochhögstsjustyrelseledamöter med lägstenochhögsttre
styrelsesuppleanter, för en period om högst två år. Styrelseledamot "och suppieartkan

väljas om.

Styrelseledamot kan, vid majoritetsbeslut i stämman, även vara person som inte är

medem i bostadsrättsföreningen om personen i fråga kan uppvisa lämpliga
-YalifS,kat!,o"er'.. ^tyrel?ele<ia?°!e1' ^°m eiar medlem i bostadsrättsföreningen fir aldrig
varasåmångatill antalet att deinneharmajoritet i styrelsen.

Styrelsen utser inom sigordförande och eventuella andra funktioner. Om stämman särskilt

^,sl?ar<?etka?1fiulldiollerinomstyrelsenutsesavstämmani sambandmedröstningom

tillsättande av ledamöter och suppleanter.

Styrelsen arbeslutsför närfler änhälften avhelaantalet styrelseledamöter ärnärvarande.

onl. styr °s beslut 8äller.den inening de flesta röstandeförenarsig om och vM lika

röstetal denmening somordföranden biträder.Närminsta antalet ledamöterärnärvarande

krävsenhällighetförgiltigt beslut.
§10 Revisorer

För granskning^ av bostadsrättsföreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt
styrelsensförvaltning utsesjsn till två revisorer med högst'två revisorssuppleanter~av
OTdinarie föreningsstmuna f8r tiden fram till slutet av nästaorduiarie förenmgsstämma.
Revisorerna ska bedriva sitt arbete, så att revisionen är avslutad och revisioMberätteTse
avgiven senast fre veckor före stämman.

§11 Räkenskapsår

Bostadsrättsföreningens räkenskapsår ärkalenderår.

§12Årsredovisning

Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast sex veckor före ordinarie
?r^in, 8sst^???a' . Dem?a ska. bestå ay resultaträkning, balansräkning ochfflrvait ningsberättelse. Både årsredovisningen och revisionsberättelsen ska haffastiUgäneTieai för
medlemmarnasenasttvåveckorförestämman.
§13 Föreningsstämma

OrdinariefiSreningsstammahålls inom sexmånaderfrånräkenskapsåretsutgäng. Extra
foreningsstämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådan stämmiTska också

-l. -.?s-???. d? skriftliSe" begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga
röstberättigade.I begäranangesvilket ärendesom skabehandlas.
§14 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden

Styrelsen kallar till fSreningsstamma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en

uppgift om deärendensom skaförekomma.

Kallelsen ska utfärdas tidigast sex veckor före och senast tvä veckor före ordinarie
fSreningsstämma.

Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före extra

foreningsstämma^ Om Jragan på en extra föreningsstämma gäller stadgeändring,

likvidation eller fusion gällerdock sammatidsfrist som vid en ordinarie stämma.

Kallelse till föreningsstämma ska utfärdas genom en personlig kallelse till samtliga
medlemmargenomutdehiing,brevmedpostenellerviae-post.

Andra meddelanden till medlemmarna anslås på lämplig plats inom bostadsrättsföreningens fastighet, skickas ut som brev eller viae-post.
§15 Motion till stämma

Medlem som önskar anmäla ärenden att tas upp på ordinarie stämma ska anmäla detta
senastden l februari eller inom densenaretidpunkt styrelsen bestämmer.
§16Ärendenpåordinarieföreningsstämma
Vid ordinarie foreningsstämma skaföljande ärenden behandlas:

l. val av ordförande vid foreningsstämman och anmälanav stämmoordförandens val av
protokollförare

2. godkännande av röstlängden

3. val aven ellertvåjusteringsmäntillika rösträknare

4. fråganom fSreningsstämman blivit udyst i behörig ordning
5. fastställandeav dagordningen
6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur
vinstenellerförlustenenligtdenfastställdabalansräkningenskadisponeras
8. beslutom ansvarsfrihetåtstyrelseledamöterna
9. fråganom arvodentill styrelseledamöternaoch revisorerna

10.beslutomantaletstyrelseledamöter ochstyrelsesuppleanter somskaväljas
11.val avstyrelseledamöter ocheventuella styrelsesuppleanter
12.val avrevisorer ocheventuella revisorssuppleanter
13.val av valberedning

H. öyriga ärenden som ska tas upp på »reningsstSmman enligt kallelsen, lag om
ekonomiskaföreningarellerbostadsrättsföreningensstadgar

Påstämmafarintebeslut fattasi andraärendenänvadsomangivitsi kallelsen.
§17 Medlems röst

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar mnehar en
bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. Innehar medlem flera

bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen endast en röst. Röstberättigad är
endastdenmedlem som fullgjort sinafflrpliktelser mot bostadsrättsföreningen.

Enmedlemsrättvid foreningsstämmautövasavmedlemmen personligen elierdensomär
medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ett ombud ska visa upp en
skriftlig, daterad fullmakt. Fullmakten gällerhögstett år fi-åndet att den utfärdades^ Ett

ombud får bara fSrettäda en medlem. En medlem fe ta med högst ett biträde på
föreningsstämman. För en fysisk person gäller att endast en annan medlem eller

medlemmens make, sambo, föräldrar, syskon eller barn farvarabiträdeeller ombud.

Alla omröstningar vid förenmgsstämma sker öppet, om inte närvarande röstberättigad
medlem begär sluten omröstning.

§18 Beslut vid föreningsstämma

Föreningsstämmansmeningardensomharfitt meränhälftenavdeangivnarösternaeller
vid likaröstetaldenmeningsom stämmoordflörandenbiträder.Vidval ansesdenvald som
fåttdeflestarösterna. Vidlika röstetal avgörsvalet genom lottning om inte annat beslutats

avföreningsstämmaninnanvaletförrättas.Förvissabeslutkrävs"särskildmajoritet enligt

bestämmelsernai bostadsrättslagen.

Föreningsstammaa far besluta att den som inte ärmedlem, ombud eller biträde ska harätt
att närvara eller påaimat sätt följa förhandlingarna vid fBreningsstämman. Ett sådantbeslut

ärgiltigtendastomdetbiträdsavsamtligaröstberättigadesomärnärvarandevid
fSreningsstämman. Den som ärinte medlem, ombud eller biträde hartrots det rätt att
närvaravid fSreningsstämman om inte stämman fattar beslut om att denne inte fårnärvara.
§19Valberedningen

Vid ordinarie föreningsstämma kan utses valberedningen för tiden intill dess nästa

ordinarieföreningsstämmahållits.Enledamotutsestill sammankallandei valberedningen.

Valberedningen ska föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag till vilka förrättas
fSreningsstämma.

§20 Stämmoprotokoll

Ordföranden vid förenmgsstämman ska se till att protokoll SK. l fråga om protokollets
innehåll gäller att röstltogden ska tas in i eller bifogas protokollet, fBreningsstämmans

beslut ska foras in i protokollet, samt att om röstning har skett ska resultatet anges i

protokollet

Protokollet ska undertecknas av stänunoordfBrmden och av valda justerare. Senast tre

veckor efter fdreningsstämfflan ska det justerade protokollet hållas tillgängligt hos
bostadsrattsföreningen förmedlemmarna. Protokoll skaförvaras betryggande.
§21 Bostadsrättshavarens ansvar

Bostadsrättshavaren skapåegenbekostnad,till detinre,hållalägenhetenmedtillhörande
ovngautrymmen i gott skick. Detta innebaratt bostadsrättshavarenansvarar och bekostar

drift, underfiåll och reparation av lägenheten. Bostadsrättshavarens ansvar omfattar även

mark> °"1 sidan ingår i upplåtelsen. Bostadsrättshavaren är också skyldig att f61ja
bostadsrättsföreningensregler ochbeslut som rörskötselnavmarken.

Bostadsrättshavaren är skyldig att teckna försäkring som omfattar bostadsrättshavarens

underhålls- och reparationsansvar som följer av lag och dessa stadgar. Om bostadsrättsföreningen tecknat en motsvarande fSrsäkring till förmån för bostadsrättshavaren svarar

bostadsrättshavaren i förekommande fall för självrisk, kostnaden för åldersavdrag och

övriga eventuella kostnader. De åtgärder som bostadsrättshavaren vidtar i lägenheten ska
alltid utföras fackmässigt.

Utöver det inre såsvararBostadsrättsföreningen i övrigtforhusets underhåll.
Till det inre räknas:

. Ledningarföravlopp,värme,gas,elochvatten- till dedelardessabefinnersiginne i
lägenheten och inte tjänar fler an en lägenhet.

Säkringsskåp och därifrån utgående elledningar i lägenheten, brytare, eluttag och
fasta armaturer.

Ytterdörrar, samt till ytterdörr hörande handtag, ringklocka, brevinkast och lås

inklusive nycklar; bostadsrättshavaren svararävenförall målning,förutommålning
av ytterdörrensyttersida.

. Icke bärande innerväggar samt ytbeklädnad pärummens alla väggar, gotv och tak
jämteunderliggandeytbehandling, som krävsf8r att anbringaytbeläggningenpåett
fackmannamSssigt sätt.

.

Lister, foder och stuckaturer.

.

Inneidörrar, säkerhetsgrindar.

. Elradiatorer; ifräga om vattenfyllda radiatorer som bostadsrättsföreningen försett
lägenhetenmedsvararbostadsrättshavaren endast förmålning.

*

Elektrisk golwänne.

.

Eldstäderochtillhörande rökgmgar.

.

Varmvattenberedare.

*

ye ntiler

c":h futer tiu

ventilationskanaler,

samt fläkt

lägenheten.

.

om

denna befinner

sig inne i

Brandvaraare.

. Pönsterfoder och döirglas och till fönster och dörr hörande karmar beslag och
handtagsamtallmålningförutomutvändigmålning;motsvarande gällerförbalkongeller altandörr.

. 0m lägenheten ärutmstad med balkong, uteplats eller trädgårdsvarar bostadsrättshavaren förrenhållning och snöskottning. Om lägenheten ärutrustad med takterrass
ska bostadsrättshavaren även se till att avrinning för dagvatten inte hindras. Vidare
svararbostadsrättshavaren förbalkonggolvens eller takten-assens ytskikt fram till och

medtätskiktetochinsidanavsidopanier,frontersamttak.Föruteplatsellerträdgård
svarar bostadsrättshavaren för plattsättning, samt eventuella avskiljande staket eller

annan inredning. Bostadsrättshavaren ansvarar även för skötsel av eventuell mark
som ingåri upplåtelsen.

' Hör tm lägenheten förråd, garage eller annat lägenhetskomplement ska
bostadsrättehavaren iaktta ordning, sundhet och gott sidck i fråga om sådant
utrymme. Bostadsrättshavarenansvarari dessautrymmen fflrbyteavlampor.

Bad/duschrum/WC:

*
.
.
.
.

Väggar,golv ochtak inklusive fuktisolerande skikt.
Inredning,belysningsarmaturer.
Vitvaror och sanitetsporsiin.
Golvbrunn inklusive klämring.
Rensning av golvbrunn.

Tvättmaskin och torktumlare inklusive ledningar och anslutningskopplingar på
vattenledning och avlopp fram till den punkt där dessa ledningar ansluts till
fastighetens gemensamma vatten- och avloppsnät.
Kranar, blasdare och avstängningsventiler.
Ventilationsfläkt.
Elektrisk handdukstork.

Kök:
.

Vitvaror.
Köksflakt och ventilationsdon.

Disk- och tvättmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning och avlopp fram till den punkt därdessa ledningar ansluts till fastighetens
gemensammavatten- och avloppsnät.
Kranaroch avstängningsventiler.

Bostadsrättshavaren svarar för sådana ätgärder i lägenheten som har vidtagits av
bostadsrättshavaren, ellertidigareinnehavareavbostadsrätten,såsomreparationer,
underhåll och installationer som denne utfört.

denna stadgebestämmelse eller enligt lag.

Bostadsrättsföreningen svarar vidare for underhåll ochreparationer av täljande:

. ledningar f5r avlopp, värme, gas, elektricitet ochVatten, om bostadsrättsfSreningen
har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjäna fler än en lägenhet (så
kallade stamledningar).

. av vattenradiatCB-er och vännelednmgar i lägenheten som bostadsrättsföreningen
försett lägenheten med, med undantag förmålning av dessa.

. för rokgångar (ej rökgångar i kakelugnar) och ventilationskanaler, inkluderat hela
ventilationssystemet inklusive ventilationsdon samt även för spiskäpa/köksfläkt som
utgör del av husets ventilation.

För reparationer på grund av brand- och vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren

endast om skadan uppkommit genom eget vållande eller genom vårdslöshet eller

fSrsummelseavnågonsomhörtill hanshushållellergästarhonomelleravnågonannansom
han iiuymt i lägenheten eller som därutförarbete förhansräkning. Detta gäller i tillämpliga
delar även om det förekommer ohyra i lägenheten. I fråga om brandskada som

bostadsrättshavaren själv inte vallat gällervad som sagtsnu endast om bostadsrättshavaren
bmstit i denomsorg ochtillsyn somhanborde iakttagit.
Bostadsrättsforenuigen får äta sig att utföra sådana underhållsåtgärder, som bostadsrättshavaren ska svara för. Beslut om detta ska fattas på föreningsstämma och fir endast avse

åtgärdersom utförs i samband med omfattande underhåll eller ombyggnad av bostadsrättsföreningenshus, somberörbostadsrättshavarenslägenhet.

Om bostadsrättsföreningen vid inträffad skada blir ersättningsskyldig gentemot bostadsrättshavare för lägenhetsutrustning eller personligt lösöre ska ersättningen beräknas utifrån
fSrsäkringsvillkoren.

Företrädare for föreningen har rätt att fa komma in i lägenheten närdet behövs för tillsyn
eller för att utföra arbete som föreningen svarar för.Närbostadsrätten skall säljasgenom
tvängsförsäljning,ärbostadsrättshavarenskyldigattlåtavisalägenhetenpålämpligtid.
om. bostadsrättshaval'e" inte lämnarföreningentillträde till lägenheten, närföreningenhar

rätttill det, kanstyrelsen ansökaomhandräckning
§ 22 Upplåtelse I andra hand

En bostadsrättshavare fir upplåta sin lägenhet i andra hand till annan f5r självständigt
brukande endast om styrelsen ger sitt Skriftliga samtycke. Tillstånd ska lämnas, om

bostadsrättshavarenharskälförupplåtelsenochf&reningeninteharnågonbefogadanledning

att vägra samtycke. Vägrar styrelsen att ge sitt samtycke till en andrahandsupplåtelse fm

bostadsrattshavaren ändå upplåta sin lägenhet i andra hand, om hyresnämnden lämnar

tillstånd till upplåtelsen.

§ 23 Förändring i lägenhet

Bostadsrättshavaren farinte utanstyrelsens tillstånd, i lägenheten, göraingrepp i bärande
konstruktion, ändring i befintliga ledningar föravlopp, vmne, gas, ventilation eller vatten
eller mnan väsentlig fBrändring av lägenheten. Styrelsen fårinte vägra att ge tillstånd om
inteåtgärdenartill påtagligskadaellerolägenhetf5rbostadsrättsföreningen.
§24 Underhåll

Styrelsen ska upprätta en undeAållsplan för genomförande av underhållet av

bostadsrättsföreningens hus och årligen upprätta en budget för att kunna fatta beslut om
ärsavgiftens^ storlek och säkerställa behövliga medel f8r att trygga underhållet av

bostadsrättsföreningens hus sunt varje år i lämplig omfattning besiktiga bostadsrättsföreningens egendom.
§ 25 Fonder

faom bostadsrättsföreningen ska bildas en fond for yttre underhäll och en

dispositlo"sf('"<LAvsät?mgti11fonde"Jöryttreunderhållskaskei enlighetmedantagen
underhållsplan enligt §24. Omunderhållsplan saknas skaavsättnmg görasmed mmst0,3

av. fastlghete"/fastighetemas taxeringsvärde per räkenskapsår. Deöverekott som kan
uppståpåbostadsrättsföreningensverksamhetskabalanserasi nyräkning.
§ 26Upplösningavbostadsrättsföreningen

Om^bostadsrättsföreoingen upplöses ska behållna tillgångar tillfalla medlemmaraa i

förhållande till lägenheternas insatser.

§ 27 Övrigt

Förfrågor som inte regleras i dessastadgar gäller bostadsrattslagen, lagen omekonomiska
föreningarsamtövrigatillämpliga författningar.
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