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FTRMA, ANneuAL ocH sArr

1 $
Foreningens firma iir B ostadsriittsfdreningen Vigskiv an 22.

Fdreningin har till 6n^damil att frtir4ja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i
foreningens hy1upplita bostiider och lokaler flt medlemmarna till nyttjande itan tids-
begr?insning. Medlems rtitt i foreningen pi grund av sfldan upplitelse [a[as bostadsriitt.
Medlem so m innehar bostadsriitt kallas bo stadsriittshavare.

Styrelsen har sitt sitte i Stockholm.

IvTEDLEMs KAp o cE Ovnnr,Arnt,sn A v B o srADsn,irr

2 $
Niir en bostadsriitt 6verl6tits till en ny innehavare, flr denne utova bostadsr2itten och fl,1ta in i
ltigenheten endast om han har antagits till medlem i fdreningen. F6rviirvare av bostadsriitt skall
ansOka om medlemskap i frreningen pi siitt styrelsen bestiirnmer.

3 S
Medlemskap i foreningen kan beviljas fysisk eller juridisk person som erhfrller bostadsriitt
gel9m upplltelse av foreningen eller som overtar bostadsiatt i foreningens hus. Bostadsriitt
uulfltes skiftligen i enlighet med bostadsriittslagen, Den som en bostadiriitt har 6vergitt till far
inte vdgras medlemskap i foreningen om fdreningen skiiligen bor godta fbrviirvaren som
bostadsrtittshavare. Om det kan antas att fdrviirvaren for-egen definte permanent skall bosatta
sig i bostadsriittsliigenheten har foreningen riitt att vagra medlemskap. ben rom har forviirvat
en andel i bostadsr2itt fir viigras medlemskap i foreningen om inte bostadsritten efter forviirvet
innehas av makar eller sidana sambor pi viiica lagen oir sambors gemensamma hem skall
tilliirnpas.

En dverlttelse ?l.r ogiltig om den som en bostadsrlitt overtitits till inte antas till medlem i
foreningen.

;^'^r,an!4rys dvgrensslEmmelsg
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2(8)

INSATS OCH AVGIFTER M M

4 S
Insats, irsavgift och i forekommande fall upplitelseavgift fastst?ills av styrelsen. Fdreningens
kostnader finansieras genom att bostadsrtittshavama bitalar irsavgift tilf foreningen.
Arsavgiften fordelas p6, bostadwiittsligenheterna i forhillande tiU IJ"s" riuag3t-61fogut
andelstal. Arsavglften fordelas efter fordelningstalet, fdrutom en fast del om Z:So 1g1 per
liigenhet och m&nad.

lPPlitelseavgift, dverlfltelseavgit och pantsiittningsavgift far tas ut efter beslut av styrelsen.
Overl&telseavgiften firuppgi till hogst 2,3Yo ochpantsiittningsavgiften till hogst yyo av det
basbelopp som giiller vid tidpunkten for ansdkan om medlemikap respektive tldpunkten for
underriittelse om pantsdttning.

Overlitelseavgift betalas av forvOrvaren och pantsflttningsavgift betalas av pantsiittaren.

. Avgifterna skall betalas pfl det siitt sfielsen bestiimmer. Om inte avgifterna betalas i r4tt tid utg6r
drojsmalsriinta enligt riinlglagen pfl den obetalda avgiften fr&n Iiirfaliodagen till dess full betalnilg
sker samt piminnelseavgift enligt forordningen om irsilttning for inkasso-kostnader m m.

BOSTADSN:TTSEAVARENS NATTTCNNTER OCII SKYLDIGHETER

5 $
Bostadsrdttshavaren skall pi egen bekostnad hilla liigenheten i gott skick och svara frr
liigenhetens samtliga funktioner. Bostadsriittshavaren svarar foidet ldpande och periodiska
underhf,llet utom vad avser reparation av stamledningar for avlopp, viirme, gas, "i och vatten
som foreningen forsett llgenheten med.

Bostadsrittshavarens ansvar flor l[genhetens underhill omfattar sdlunda bland annat

- egna installationer

- rummens vziggar, tak och golv med underliggande fuktisolerande skikt

- inredning och utrustning i ktth badrum och 6wiga rum och utrymmen tillh6rande liigenheten

- ledningar och ovriga installationer for avlopp, viirme, gas, el och vatten - till de delar dessa inte
iir stamledningar

- golvbrunnar; svagstromsanliiggningar; milning av vattenryllda radiatorer och starnled-
ni19ar; elledningar fr6n liigenhetens undercentral och till eisystemet hdrande utrustning
inklusive undercentral; ventilationsanordningar, eldstiider mrd tillhorottde r6kging*; dorr*;
glas och bigar i fonster; dock ej m8lning av yttersidorna arr dorrar och fonste;

- till liigenheten hbrande mark

F:t^tnpians 6veren ssldmmelsg
ti. _* .,,r,.,*lit iniygas;

@sBc L998 {e1"//^'-



Bostadsrittshavaren svarar endast fdr renhlllning och snoskottning av till liigenheten horande
balkong, terrass eller uteplats.

Bostadsriittslagen innehiller bestiimmelser om begriinsningar i bostadsriittshavarens ansvar for
reparationer i anledning av vattenlednings- eller brandskada.

6 $
Fdreningsstiimma kan i samband med gemensam underhillsfltgiird besluta om reparation och
byte av inredning och utrustning avseende de delar av lagenheten som medlemmen svarar frr.

7 $
Bostadsr8ttshavaren filr foreta fortindringar i ltigenheten. Vasentlig foriindring filr dock foretas
endast efter tillstlnd av styrelsen och under forutsattning att forii.ndringen inte medfor men fbr
fdreningen eller annan medlem.

s $
Bostadsriittshavaren Ar skyldig att niir han anviinder ltgenheten och andra delar av fastigheten
iaktta allt som fordras for att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten och ritta sig
efter de siirskilda regler som fbreningen meddelar i Overensstiimmelse med ortens sed.
Bostadsrtittshavaren skall hilla noggrann tillsyn 6ver att detta oclsi iakttas av den som hdr till.
hans hushflll eller gtistar honom eller av nirgon annan som han inrymt i ldgenheten eller som diir
utfbr arbete for hans rflkning.

F6rem6l som enligt vad bostadsritttshavaren vet iir eller med skiil kan misstinkas vara behiiftat
med ohyra fEr inte foras in i hgenheten.

e s
Foretr[dare frr foreningen har rhtt attfr komma in i liigenheten niir det beh6vs for tillsyn eller
for att utfbra arbete som frreningen svarar for. Nir boJtadsrtitten skall saljas genom wingr-
forsdljning, 1r bostadsrEttshavaren skyldig att lita visa lagenheten p& liimpiig tla

Om bostadsrlttshavaren inte lflmnar foreningen tilltrade till liigenheten, ndr foreningen har r6tt
till det, kan styrelsen ansdka om handr6ckning

1 0 s
En bostadsrtittshavare fir upplita hela sin liigenhet i andra hand om styrelsen ger sitt samtycke.

Bostadsrtittshavare som dnskar upplita sin liigenhet i andra hand skall pi s5tt styrelsen bestiimmer
ansOka om samtycke till upplfltelsen.

1 1  $
Bostadsriittshavaren f6r inte anvinda ltigenheten for nigot annat dndamfrt iin det avsedda.

lc;lirgrSns. dveransstAm mersemcJ ortg;n let Jnlygas;
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1 2 $
Nyttjandertitten till en liigenhet som innehas med bostadsr6tt kan i enlighet med bostadsrfltts-
lagens bestiimmelser forverkas bland annat om

1) bostadsrtittshavaren drojer med att betala trsavgift,

2) liigenheten utan samtycke uppl8ts i andra hand,

3) bostadsriittshavaren inrymmer utomstflende personer till men for forening eller medlem,

4) lttgenheten anvtinds frr annat lndamd,l tin det avsedda,

5) bostadsrdittshavaren eller derq som ldgenheten upplitits till i andra hand, gsnom vlrdsl6shet
iir villande till att deldnry ohy.ra i ltigenheten elier om bostadsrflttshavarJn, genom att inte
utan oskiligt drdjslnil underraiita styrelsen om att det finns ohyra i tagenhete;, bidrar till att
ohyran sprids i fastigheten,

6) bostadsriittshavaren inte iakttar sundhef ordning och skiok inom fastigheten eller rtittar sig
efter de siirskilda ordningsregler som fdreningen meddelar,

7) 
lost.adsrattshavaren inte lEmnar tillffade till liigenheten och han inte kan visa giltig ursiikt
IOr Oetta-

8) bostadsrlittshavaren inte fullgOr annan skyldighet och det miste anses vara av synnerlig vikt
fbr fdreningen att skyldigheten fullgdrs,

9) ltgenheten helt eller till viisentlig del anviinds for niiringsverksamhet eller dti;nned likartad
verksamhet, vilken utgdr eller i vilken till en inte ovasentlig del ing&r.brottsligt forfarande
eller for tillftilliga sexuella fbrbindelser mot ersiittning.

Nfijanderiitten air inte forverkad om det som ligger bostadsrtittshavaren till last iir av ringa
betydelse.

l s $
Bostadsriittslagen innehiller besttmmelser om att foreningen i vissa fall skall anmoda
bostadsriittshavaren att vidta rllttelse innan fdreningen har riitt att s6ga upp bostadsriitten. Sker
rlttelse kan bostadsriittshavaren inte skiljas frin lagenheten.

1 4 $
Om foreningen sdger upp bostadsriittshavaren till avflyttning har foreningen rltt till ersiittning
for skada.

l s s
Har bostadsrittshavaren blivit skild frfln liigenheten till foljd av uppsdgning skall bostadsriitten
tvingsfors6ljas. Fdrstiljningen flr dock ansti till dess att sldana Uristei rom bo*tadsrilttshavaren
svarar f6r blivit &tgardade.

Fotokoplans 6verens$Ammdse

@sBC L998 rncil originalet intygas;
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STYRELSEN

16-S
Styrelsen best8r av minst tre och hOgst sju ledamdter med minst en och hrigst tre zuppleanter.

Styrelseledamdter och suppleanter udlir av fOreningsstiimman frr hogst tv& tr.
Till styrelseledamot och suppleant kan fOrutorn medlem vflljas iiven make eller sambo till
medlem samt narstaende som varaktigt sammanbor med medlemmen.

Valbar iir endast den som iir bosatt i fdreningens fastighet.

Styrelsen utser inom sig ordforande och andra funktioniirer. Foreningens firma tecknas
- forutom av styrelsen - av tv6. styrelseledamOter i fOrening.

1 7 $
Vid styrelsens sammantriiden skall protokoll foras, som justeras av ordforanden och den
ytterligare ledamot som styrelsen utser.

1 8 $
Styrelsen iir beslutfor ntir antalet nii,rvarande ledamOter vid sammantrlidet 6verstiger htilften av
samtliga ledam6ter" Som styrelsens beslut glller den mening for vilken mer 6n hahen av d.e
ntirvarande rdstat eller vid lika rdstetal den mening som bitrlds av ordfbranden. For giltigt
beslut niir for beslutsforhet minsta antalet ledamdter iir niirvarande erfordras enh6ilig[et.-

r e $
Styrelsen eller finnatecknare f6r inte utan foreningsstlmmans bemyndigande avhiinda
foreningen dess fasta egendom eller tomtriitt och inte heller riva eller fOreta viisentliga till- eller
ombyggnadsitgiirder av sd.dan egendom.

2 0 $
Styrelsen skall i enlighet med bostadsriittslagens bestlimmelser fora medlems- och lttgenhets-
forteckning. Bostadsrdttshavare har rtitt att pl,begiiran ffl utdrag ur liigenhetsfortecliingen
avseende sin bostadsrEittslflgenhet.

nrircnnsxepnR ocu REVrsroN

21 $
F0reningens rikenskaps&r omfattar kalender8r. Senast en minad fore ordinarie
foreningsstiimma skall styrelsen till revisorerna avliimna fd,rvaltningsberflttelsg resultatrtikning
och balansrdkning.

2 2 $
Revisorerna skall vara minst en och h6gst tv& med minst en och hogst tvi suppleanter.
Revisorer och revisorssuppleanter vlljs pl foreningsstiimma for tiden fiin ordinatie
foreningsstiimma fram till niista ordinarie fbreningsstlmma. Av revisorerna - vilka inte behover
vara medlemmar - skall minst en vara auktoriserad eller godk6nd.

Fotokopiaqs ovsrensst{mmelgo
m;d origllalet ir{Ygas:@sBc 1998



2 3 S
Revisorerna skall avge revisionsberflttelse senast Wi veckor fore foreningsstEimman.

2 4 $
Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberiittelsen och styrelsens forklaring over av
reyisorerna gjorda anmiirkningar skall hillas tillgAngliga fdr medlemmarna minst en vecka fore
foreningsst?imman.

F6RENnltGSSTAMMA

2ss
Ordinarie foreningsstti,mma skall hillas Srligen tidigast den I mars och senast fore juni m6nads
utging.

2 6 $
Medlem som Onskar liimna fOrslag till stiimma skall anmiila detta senast den 3 t januari eller
inom den senare tidpunkt styrelsen kan komma att bestamma.

2 7 9
Extra foreningsstiimma skall hillas nitr styrelsen eller revisor finner sket till det eller niir minst
l/10 av samtliga rOstber[ttigade skriftligen beglir det hos styrelsen med angivande av tirende
som Onskas behandlat pi stiimman.

2 8 $
P[ ordinarie fdreningsstiimma s kall fo rekomma:

1) Oppnande
2) Godkannande av dagordningen
3) Val av sttimrnoordforande
4) Anmiilan av stiimmoordforandens val av protokollfbrare
5) Val av wfl jtrsteringsmiin tillika rostritknare
6) Frflga om $arnman blivit i stadgeenlig ordning ut$st
7) FaststiiJlande av rostliingd
8) F0redragning av styrelsens irsredovisning
9) F0redragning av revisorns ber?ittelse

10) Beslut om faststiillande av resultat- och balansr6kning
1i) Beslut om resultatdisposition
12) Frtga om ansvarsfrihet fdr styrelseledamoterna
13) Beslut om arvoden it styrelseledamrjter och revisorer for nlstkommande verksamhetsfrr
14) Yal av styrelseledamdter och suppleanter
15) Val av revisorer och revisorssuppleant
16) Val av valberedning
17) Av styrelsen till stdmman hii,nskjutna fr&gor samt av foreningsmedlem anmdlt iirende
l8) Avslutande

f,.,^r.,- airng 6vorqns${nrrnelsa
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2es
Kallelse till fdreningsstiimma skall innehf,lla uppgift om vilka irenden som skall behandlas p&
stlmman. Kallelse skall utftirdas personligt till samtliga medlemmar genom utdelning eller
genom postbefordran senast tvfl veckor fdre ordinarie och en vecka fbre extra fdrenings-
sttimma, dock tidigast fyra veckor fore stZimman.

3 0 s
Vid fdreningsstamma har varje medlem en rost. Om flera medlemmar innehar bostadsrfltt
gemensamt har de dock tillsammans endast en rdst. Rdstrhtt har endast den medlem som
fullgjort sina fltaganden mot fdreningen enligt dessa stadgar eller enligt lag.

31 $
Medlem fiir utOva sin rOstriitt genom ombud. Endast annan medlem, makg sambo eller niir-
stiende som varaktigt sarnmanbor med medlemmen fEr vara ombud. Ombudet flr inte
frretriida mer dn en medlem. Ombudet skall forete en skriftlig dagtecknad fullmakt-
Fullmakten gnller h6gst ett 6r frin utftirdandet

IVledlem fEr pfl foreningsstflmma medfora hdgst ett bitrade. Endast medlemmens make, sambo,
anna.n ndrst&ende eller annan medlem fiir vara bitrade.

3 2 $
F6reningsstdmmans beslut utg6rs av den mening sorn fttt mer in halften av de avgivna
rOsterna eller vid lika rdstetal den mening som ordforanden bitrader. Vid val anses den vald
som hzir fltt flest r6ster. Vid lika r0stetal avgors valet genom lottning om inte annat beslutas
av sllimman innan valet fdrriittas.

FOr vissa beslut erfordras siirskild majoritet enligt bestdmmelser i bostadsrattslagen.

3 3 $
Vid ordinarie fdreningsstiimma utses valberedning for tiden intill dess ntista ordinarie
foreningsstiimma hillits.

3 4 $
Protokoll frAn foreningsstamman skall hillas tillgengiigt for medlemmarna senast tre veckor
efter stimman.

MEDDELANDEN TILL MEDLEMMARNA

3 s $
Meddelanden delges genom anslag iforeningens fastighet eiler genom utdelning.

Fotokopians 0verensstammslgs
n.::l o;iginalet lntl,gas;
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.F'ONDER

3 6 S
Inom fdreningen skall bildas foljande fonder:

. Fond for yftre underhf,ll.

. Dispositionsfond.

Till fond for yttre underh&ll skall flrligen avsaftas ett belopp motsvarande minst 0,3 Yo av
fastighetens taxeringsviirde.

UPPLOSNING, LII(VIDATION M M

s 7 $
Om foreningen upplOses skall behfrllna tillgingar tillfalla medlemmama i forhillande till
ldgenheternas insatser.

Om fdreningsstiimman beslutar att uppkommen vinst skall delas ut skall vinsten fordelas mellan
medlemmarna i frrhillande till lagenheternas irsavgifter frr det senaste rakenskapsiret.

Ovnrcr

FOr frflgor som inte regleras i dessa stadgar gflller bostadsriittslagen, lagen om ekonomiska
foreningar samt owig lagstiftning.

Ovanstielde stadgar har antagits vid extra fioreningsstlimma den 6 mars 2002 med iindringar i
$ 4 med bilaga till stadgarna vid stimmor den 18 februari 2003 samt den 13 mars 2003.

.r) n /l
f t f u { L - -
P^* 0u. A*J.*,*r*.., k^\,b€/
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Bifaga till stadgar i Brf Vigsklvan 22

Fdrelnin gstSl fOr Arsavgift:

Lgh Yta

1
2
3
4
5
6
7
8

. 9
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
2A
21
22
23
24
25

1863 100,00

Fdrdelnlngstal

77 4,13
40 2 ,15
40 2 ,15
86 4,62
65 3,49
69 3,70
77 4,13
34 1,83
64 3,44
87 4,67
66 3,s4
69 3,7O
78 4 ,19
34 1 ,83
65 3,49
g7 4,67
65 3,49
69 3,70
78 4 ,19
34 1 ,83
64 3,44
E7 4,67
65 3,49
69 3,70

294 '15,79

Foii iicpians ovsronsstammglso
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