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FIRMA, ÄNDANIÅL oCH SÄTE

ls
Föreningens firma är BostadsrättsIöreningen Viktor Rydbergsgatan 46-

Föreni[gen har till ändamä an främja medlemmamas ekonomiska iolressen genom
ata i liireningens hr-rs upplåta bostäder åt medlemmama till nyttjaade utan
tidsbegränsning. Medlems rätt iliireningen på grund av sådan upplåtelse kallas
bostadsdtt. Medlem som innehar bosradsrät1 kallas bostadsrättshavare.

Styrelsen har sitr säte i Göteborgs kommun.

-\IEDLE.\TSI(AP OCH ö\ ERIÄTELSE AV BOST.{DSRÅTT

2$
N:i! en bostadsräit överlåtirs eller övergått till ny imehavare får denne utöva
bostadsd$en och fl,tta in i lägenheten endast om han har artagits till medlem i
Iöreningen. Fön'än'aren skall ansöka om medlemskap i ftrenlngen på sätt sryrelsen
best:immer. Styrelsen är skyldig att snarast, nonnalt dock inom tre veckor f.ån det att
ansökan om medlemskap kom in tili ftjreningen, pröva frågan om medlemskap. Som
underlag för prövningen har Iiireningen rätt att ta en keditupplysning avseende

sökanden.

3$
Nfedlemskap i föreningen kan bevi)jas fysisk person som övertar bostadsrätt i
föreninge$ hus. Den som en bostadsräti har övergått till iår inte vägras medlemskap
i Ibreningen om föreningen skäligen bör godta föryärvaren som bosladsrättshavare.

Om det kan antas att förvikvaren för egen del inte pemanent skall bosätta sig i

bostadsrättslågenheten har föreningen rätt att vägra medlemskap. Den som har

ftirväryat en andel i bostadsrätt får vägras medlemskap i föreningen om inte
bostadsrätten effer förvärvet irunehas av makar, regislrerade partner eller sådana

sambor på vilka lagen om sambors gemensamma hem skall tillämpas.
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lvlediemskap får inte vägras på grund av res, hudi:irg, nalianaljtet eller elniskt

ursprulg. religion, örertygelse eller s€xuell låggning.

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt ö\erlåtils eller övergått till inte

antas till medlem i öreningen

INSATS OCII AVGIFTER iII NI

4$
Insats, årsavgift och i förekommande fali upplåtelseavgift fastställs av styrelsen

Föreningens löpande kostnader finansieras genod att bostadsrättshavarna betalar

-, årsavgili till föreningen Årsavgiflema ftirdelas på bostadsrärtslägenheterna i
ftirhållande till lägenieternas andelstal. Beslut om ändriog av grund {ör

andelstalsberiikning skall fattas av fijreningsstiimma

Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får tas ut efter beslut av

styieisen. Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5 % och pantsäftningsavgiften till
högst I % av del prisbasbelopp som enli$ Lagen om allmlin försäking (1962:381)

gälier vid tidpunlten ör ansökan om medlemskap respektive tidpunkten Itjr
under.ältelse om Pantsältning.

Överlåtelseavgift betalas av förvänaren och pantsättningsavgift betalas av

pantsättaren.

Avgifterna skall betalas på det sätt styrelsen bestämmer- Om inte avgiffema betalas i
rätt tid ulgfu dröjsmålsränta enligt ränteiageo på den obetalda avgiften ftån förfallo-

-- dagen till dess full betalning sker samt påminnelseavgift enligt filrordningen om

ersättning för inkassokostnader m m.

!al:l

BOSTADSR/iTTSHAVARXTiS RiTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

5$
Bosradsrättshavaren skail pä egen bekostnad hålla lägedheten i gott skick D€tta

gäller även mark, Iiirråd, garage eller annat lägethetskomplement, som ingår i

upplåtelsen.

Bostadsråttshavare! svarar sålunda f<jr underhåll och reparationer av bland annat

- ledlingar för avlolp, \':irme, gas, el och vatten - till de delar dessa befinner sig

inne i lägenheten och inte tjlinar fler än en lägen-het

SBC Bostadsrä$sorsanisa!'onen
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- tili yterdörr hörande handiag, ringklocka, brevinkast och lås inklusire nlcklar;
bostadsrättshavare svarar även ibr ajl målning lörutom målning av \,1terdödens

}1telsida
- icke bärande innenäggar samt )'tbeläggning på rummens alla väggar, golv och

tak j:imte underliggande ltbehandling. som kävs för art anb nga

)lbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt:

- lister, foder och stuckature-r

- inrerdönar,säkerhetsgrindar

- elradiatorer; ifråga om vattenfyllda radjatorer svarar bostadsrättshavaren
endast ftir målning

- elektrisk goi,,-värme, som bostadsrät*havaren lijrsett lägenheten med

- eldstäder, dock ej tillhörande rökgargar

- varmvaitenberedare

- ventilertillventilationskanaler

- säkingsskåp och därifrån utgående elledningar i lägenleten, brfare, eluttag
och fasra arrnaturer

- brandvamare

- lijnster- och dörrglas och till fönster och dön höra:rde beslag och handtag samt
a1l målning ftjmtom utv:indig målning; motsvarade gälier för ba)kong- eller
altandörr

I badrum, duschrum eller annai våEum samt jWC svarar bostadsrättshavaren
därutöver bland annat även för

- till vägg eller golv hörande fuktisolerande skikt

- in-redning,belysningsarmaturer

- virvaror,sanitetsporslin

- golvbrunn in-klusive klämring

- rensning av golvbrunn

- tvättmaskin inklusive ledningar och anslutningskoppljngar på vattenledning

- kanar och avstängningsventiler

- ventiiationsfläkt

- elektriskhanddukstork.

I kök eller motsvarande utrymme svaiar bostadsrätlshavaren for all inredning och
utrustning säsom bland annat

SBC Bostadsrättsorganisationen
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vll\'arol
köksfl äkt. ventilationsdon

disk- och pättmaskin inklusive ledningar och anslLrtningskopplingar på

vartenledning

kanar och avstängningsventiier

Bostadsrättshavaren svarar inte for reparationer av ledningar fdr avlopp, viirme, gas,

elektricitet och vatten, om föreningen har fdrsett lägenheten med ledningama och

dessa tjänal fler än en lä8enhet. Delsamma gällel för ventilationskanaler.

För leparationer på grund av brand" eller vattenledningsskada svarar

bostadsränshavaren endast i begr2insad omfattniog i enlighet med bestämmelsema i
bostadsrättslagen.

Bostadsrättshavaren är skyldig att till föreningen anmäla l€i och brister isådan
lägenhetsut.ustning som foreningen svarar för enligt denna paragrai

Om lägenheten ?ir utrustad med baikong, ahan elier uteplats svaral

bostadsränshavaren endast för renhållning och snöskotlning. Om lägenheten iir
utrustad med taktefiass skall bostadsrätshavalen ävell se lil] att avrinning ftir
dagvatteo inte hindras.

Hör till lägen-heten förråd, garage elier

bostadsrättshavaren iaktta ordning, sundhet

uirymme.

6S

Om bostadsrättshavaten örsummar sitt ansvar för lägenheteos skick 1 sådan

utsträckning att annans säkerhet äventyras eller aft det finns risk för omfattande

skador på anr:ans egendom har Itireningen, efter råttelsea.maning, rätt att avhjälpa

bdsten på bostadsrättshavarens bekostnad.

7S

Bostadsrättshavaren svarar fiir sådana åtgärd€r i lägen-heten som har vidtagits av

tidigare innehavare av bostadsrätten, såsom reparationer, underhåll och installadoner

som denne utfiirt.

annat läger,hetskomplement skall
och gott skick i fråga om sådarl
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8$
Föreningsstämma kan i samband med gemensant underhållsåtgärd i fastighelen

besluta 
-om 

reparation och b)1e av iruedning och uttustning avseende de delar av

lägenheten som medlemmen s!arar för'

e5
Bostadsrättshayarenfårfijretaföråndringarilägenheten'väsentliglörändringfår

- dock ftjretas endast efter tillstånd av st]relsen och under {ijrutsätlning att

fijränd ngen inte är till påtaglig skada eller olägenhet för föreninged Förändringar

skall alltid utIörö på ett fackmannamässigl sätt

Ätgärd som käver b,vgglov eller bygganmälan, t ex ändring i bärande konsrluktion'
-"j anåring av befintliga ledningar för bland annat avlopp, värme, gas eller vatten utgör

al llid väsentlig för:indring

l0 s

Bostadsrattshavaren är skyldig att ntu han använder lägenlleten och andra delar av

fastigheten iaktta allt som lordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom

iu.,litt","n och rätta sig efter de sårskilda reglet som fi)reningen meddelar i

överlnsstiimmelse med oilens sed. Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tiilsyn

årer att detta också iakttas av den som hör till hals hushåll e1ler gästar honom eller

av någon anl]an som had inami i lägenheten eller som dar utfijr arbete för hans

räknirrg.

Föremål som enligt vad bostadsrättshavaren vet är eller med skäl kan misstä!-l<as

vala behäftat med ohyra får inte iijms in i lägenieten'

1l s

Företrädare lor föreningen har rätt atl fä komma in i lägenheten när det behövs ör
iiilruo 

"11", 
ftlr att utftiia arbete som föreoingen svarar liir eller har rätt att utföra

enlät 6 $. Ntu bostadsrätten skall tvångsfdrsäljas är bostadsrättshavaren skyldig att

låta visa lägenieten på lämplig tid.

Om bostadsrättshavaren inie liimnar föreningen tilltråde till lägenlelen, när

föreningen har rätt till det, katr styrelsen ansöka om handdckring'

SBC Bostadsränsorganisationen
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12 $

En bostads!ältshavare ffu upplåta sin lägenhet i andra hand till aonan för

självstänCigt brukande om styrelsen ger sitl samtycke

Bostadsrättshavare skall skirtLigen hos styrelsen ansöka om samtycke till

;i;;1.;;. f uniol"n .tutt angeiskä1et till upplåtelsen, under vilken tid den skall

pig; samr ritt vem lägenhelen slall upplålds

Bostadsråttshavare få! inte i ymma utomstående penoner i lägenileten' om det kan

medföra men for löreningen eller aruan medlem

13 $

Bostadsrättshavaren fårr inte använda lägenieten för något aru1at ändamål än det

avsedda.

),1 5

N\4rianderdtten rilL en lägenher som innehas med bostadsrätt kan i enlighet med

bostadsr;ttslagens bes!ämmelser förverkas bland anna! om

bostadsrättshavalen dröjer med att betala årsavgift

lägenheten utan sa,'ntycke upplåts i andra hand

bostadsrättshavaren inrymmer utomstäende personer till men ör örening eller

annan medlem

lägenietet anviinds för annat iindamål än det avsedda

bostadsrättshavaren elier den, som lägenheten ulplåtits till i ardra. hand'

n.nom uåraslosher ui-r vållande lill alt del finns ohlra ilågenheten eller om

i"l"å.raittltu*"". genom all inle ulan oskäligt dröjsmål undenätta stlrelsen

å. uti a"t n*t ottvtu i lägenh€ten, bidrar till att ohlta:r sprids i fastigheten

bostadsrärtshavaren inte iakttar sundhet, ordning och gon sk-ick inom

iJigh"t"" €ller rättar sig efler de sZirskilda ordningsregler som fiireningen

meddelar

bosLadsrältshavaren inte lämna! tillträde till lägenhete! och han inte kan visa

giltig urslikt lör detla

SBC Bosradsråft sorganisålionen
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bostadsrättshavoren inte lullgör annan skyldighet och det måste anses vara av

synnerlig vikt lör föreningen atl skyldigheten fullgörs

iägenheten helt eller till väsenllig del an\änds ftjr näringsverksamhet eller
därmed likaftad verksamhet, vilken utgör eller i vilken lill en inte oväsentlig
del ingår brottsligt förfarande eLler liir tilJf;iltiga sexuella fijrbindelser mot
ersättning.

N),ttjanderätlen är inte förverkad om det som ligger bostadsrättshavaren till last är av

ringa betydelse.

ti $

Bostadsrättslagen innehåller best2immelser om att föreningen i vissa fall skall
anmoda bostadsrättshavaren att vidta råttelse innan föreningen har rätt att säga upp

bostadsrätten. Sker rättelse kan bostadsdltshavaren inte skiljas från lägenleter-.

t6 s

Om lbreningen säger upp bostadsrättshavaren lill avfl'ttning har ftjreningen rätt till
ersättring för skada.

17 $

Ha! bostadsrättshavareo biivit skild från iägenieten till iöljd av uppsägning skall
bostadsrätte! tvångsiijrsäljas. Försäljningen får dock anstå tili dess att sådana brister

som bostadsrättshavaren svarar itjr blivit åtgärdade.

STYRELSEIi
t8 $

Styrelsen bestar av minst tre och högst sju ledamöter med högst tre supplealter.

Sr].relseledamöter och suppleanter väljs av lijleningsstämman för högst två år.

Till styrelseledamot och suppleant kan ldrulom medlem väljas även make,

registrerad parlner eller sambo till medlem samr närslående som varaktigt

sammanbor med medlemmen och är bosatt i lijreningens hus.

Styrels€n utser inom sig ordförande och andra funktionäer' Föreningens firoa
tecknas - förutom av styrelsen - av tYå sly.elseledamöle! i ftjrenin8.

SBC Bostadsrånsorganisalionen
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19 $
Vid stvrelsens sammanträden skall protokoll löras, som justeras av orCföranden och

a".r literlieare ledamot som st)reisen utser' Protokollen ska11 förvaras på ett

berrl igande satr och fdras r nummerlöl-d

20s
Sta.relsen:tbeslutförntuantaletnäflarandeledamötervidsammanträdetöverstiger
iiin"" "" 

samtliga ledamöter' Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken

-"i an fratn"n a-v de närvarande röstat eller vid lika röstetai den mening som

oiåfi't-a"n biträder. För giltigt beslut erfordras enhällighet niir för beslutslörhet

rhinsra antalet ledamöler ar niin arMde

21 5

Stwelsen eller {itmatecknare får idte ulan löreningssiänrnans bedyndigande

uu't iir'rAu traning.n aess lasla egendom eller tomträtt och inte heller riva eller företa

v2isentliga tiil- eller ombyggnadsåtgärder av sådan egendom

Stvrelsen skall i enlighet med bostadsrättslagens bestämmelser föra medlems- och

åä"J*fån*ni"g Styrelsen har rätt att behandla i föneckningama ingående

peisonuppgifter på säfi som avses i personuppgiftslagen'

Bostadsdttshavare har rätt att på beg'iran få utdrag ur lägenh€tslorteckningen

avseende sin bostadsrättsiäget-het

R,ÄKE NSI'APER OCH RIVISION

23$
Föreningens räkenskapsår omfattar kalend€rar' Senast en månad fiire ordinarie

iit.*iig'tt,a*.u skall styrelsen till revisorema avlämna handlingar i enlighet med

a.r."doiirniogtlag"ns allmänna beståmmelserom årsredovisningens Celar'

245
Föreningstämma skall vliJja minst en och högst två revisorer med högst två

;;;;1;;;r. Rerisorer oci re! isorssuppleanter väljs för tiden från ordinarie

SBC BostadYåtlso.ganisationen
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föreningsstdmma fram till nästa ordinarie föreningsstämma Revisorema behör'er inte

rara medlemmar i fdreningen

Revisorema skall avge r€visionsberätlelse tiil styrelsen senast två veckor före

löreningsslzimman.

26 $

St!rclsens redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och stFelsens förklaring

dver av revisorema gjorda anrnärkningar skall hållas tiilgängliga för medlemmama

.,! minst en vecka fiire fijleningsst:imman

FöRET-I]'TGSSTÄM},IA

)? Ä

Ord'inarie fi;reningsståftma skall hållas årligen tidigast den I mars och senast fö'e
juni måtads utgång.

28$
N{edlem som önskar anmäla ärenden till stämma skall anmäla detta senast den 1

februari eller inom den senare tidpunkt stlrelsen bestämmer'

29$
Extraöreningsstäm&askallhållasnärstltelsenellerrevisorfimerskä]ti]ldete]ler
nzir minsr tlf-O av samtliga röstberätdgade skiftligen begär det hos styrelsen med

angivande av ärende som önskas behandlat på stämman

30 s
På ordinarie fiireningsstiimma skall förckomma:

1. Öppnande
2. Godkinnande av dagordningen

3. Val av stzimmoordliirande

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

5. Val av tvåjusteringsmän tiilika rösträknare

6. Fråga om stämman blivit isndgeenlig ordning utlyst

?. Fastställarde av röstlängd

SBC Bosiadsrällsorganisatioten
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8. FjredrJgning a\ stJ relsenr årsredovisning

9. Föredragning av revisoms be!ättelse

I0 Beslut om fastställande av resultat- och balansr?ikning

I 1. Beslut om resultatdisposition

12. Fråga om ansvarsfrihet för st)-reiseledamölerna

13. Beslut om anoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommailde

verksamhetsåt

ll. Valav stlrelseledamöter och supplean:er

15. Val av tevisorer och tevisorssuppleant

16. Valav valberedling
I'7. Av styrelsen till stiimman hänskjutna frågor samt av loreningsmedlem atmält

ärende
18. Avslutande

3l $

Kallelse tilL öreningsstiimma skall irLnehålla uppgift om vilka ärenden som skail

behandlas på stämman. Kallelse skall utfiirdas personligt till samtliga medlemmar

genom utdelning eller genom postbefordran senast två veckor löre ordinarie och en

iecka lijre extra föreningsstämma, dock tidigast fyra veckor lbre stiimman'

32$
Vid föreningssiämma har vade medLem en röst. Om flera medlemmar innehar

bostadsråtl gemensamt har de dock tillsammans endast en rösl Rösl!ätt har €ndast

den medlem som fullgjort sina åtaganden mot öreniogen enligt dessa stadgar eller

. - enligt lag

33 $

.. Medlem får utöva sin röst!ätt genom ombud Endast aruran medlem' make'

r€gistrerad partner, sambo elier nårstående som varaktigt samma']bor med

medlemmen får vara ombud Ombudet lår inle loreträda mer iin en medlem'

Ombudet skall förete en skiftlig, dagtecknad fulimakt. Fullmakten gäller högst ett år

från utiiirdandet Fullmakten skall uppvisas i original

Medlem fir på föreningsstämma medltlra högst eft biträde Endast medlemmens

make, registrerad palher, sambo, aman närstående eller aman medlem lår vara

biträde.

Athålls lörcni4sslåmrfla Jiirc det a Jiircnihgen fönarrdl och tilllr.ilt lnslighet
kaa tivei ntirslåenrle som inle sammqnbot med medlemmen vata ombud' Omhudet
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får vid sådan Jöreniagsstdftfia Jiirctriidd ell obegftinsat anlal tnedlemmaL

Som närstående tili medlemmen enligl föregående stlcke anses även den som är

syskon eller släkting iIält upp- eller nedstigande led till.medlemmen eller är

besvågrad med honom eller henne i rält upp- eller nedstigande led eller så ati den ene

är gift med den aldres sYskon

' 31 5

FöreningsstämmalN beslut utgörs av den mening som fåii mer än hälften av de

avgivna-röstema eller vid lika röstetal den mening som ordlöranden biträder' Vid val

ans'es den vald som har få1t flest tösler. Vid lika röstelal avgörs valet genom lottning
-o om inte annat beslutas av stämman innan valel föffättas

För vissa beslut erfordras särskild majoritet enligt bestämmelser i bostadsrättslagen

35 $

Vid ordinarie löreningsstämma utses valberedning lör tiden intill dess nästa ordinarie

iiireningsst2imma hålLits.

36 $

Protokoll från Iijteningsstämman skall hållas tillgängligt för medlemmada senast tre

veckor efter stämman.

NIEDDELANDEN TILL NIEDLENI TAR,\A

37 $
lvleddelanden delges genom anslag i fiireningens fastighet eller genom utdelning'

FONDER

38 $

Inom fiireningen skall bildas följande fonder:

- fond för 1'ffe underhåll.

Tiil fonden skall årligen avsättas elt belopp motsvarande minst 0,3 % av fastighetens

taxeringsvärde.

SBC Bostads.iittsorganisationen
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att uppkommen vinst skail delas ut skall vinsten

i ftjrhållande till lägenheternas årsavgifter för det

Patrik Johansson
il^ "U'(

I-ina lvloldn

F..pj*..€,
Fredrik Tömvall

SBC Bostadsräft sorga.isationen
Uts 2004-05. Eftenryck lbrbjLrdes
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Om föreningen har uPprättat underhålisplan skall avs:ittning till fonden göras erligr

planen.

VINST
3e s
Om foreningsstämman beslutar

fördelas mellan medlemmama

senaste räkenskaPsåret

UPPLöSNINC, LIKVIDATION ]!I M

40$

Om {tireningen upplöses skall behälna tillgångar tillfalla medlemmama i förhållande

till lägetheterlas insatser.

övRIGT
41 S

För ftågor som inte legleras idessa stadgar gäller bostadsrättslagen' lagen om

ekonomiska föreninga! samt övrig lagstiftning

Ovanstående stadgar har antagits vid möte jiir ftireningens bildande den 26

september 2006.

'h.f 
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