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STADGAR FOR B OSTADSRATTSFORENINGEN EKNASTET

Ftireningens Firma

$ l
Friren i n gens fi rma 6r B o stad sr?ittsftireningen Ekn?istet.

Andamil och verksamhet

.Q,h,Q 5" ?**", " ",, . re gi sfrera d e s
stad gar, stadge*ind+iag av
Fatent och registu'eringsverke!
tsclagsavdelningen

$2
Fdreningen har till Sindamil att fr?imja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i
ftireningens hus_upplita l?igenheter 6t medlemm€una till nyttjande utan begraisning i tiden.
Medlems riitt i ftireningen pi grund av sidan upplAtelse kallis bostadsriitt. trrt.Ot"* so1n innehar
bostad srlitt kal las bostad sriittshavare.

Medlemskap

$3
Frigan om att anta en medlem avgdrs av styrelsen. Styrelsen iir skyldi g attsnarast, normalt inom
en minad fren det att skriftlig anscikan om medlemskap kom in till ftirLningen, avgdra frtgan om
medlemskap.

$4
Medlemskap i ftireningen kan beviljas en ffsisk person som erhiller bostadsriitt av ftireningen
eller som <ivertar bostadsriiff i ftireningens hus. En juridisk person som fiirviirvat bostadsrtitt till
bostadsltigenhet fiir vEigras medlemskap.
En ftirening som har, eller som avser att fiirvEirva ett hus fiir ombildning av hyresr6tt till
bostadsriitt, fiir inte vegra en hyresgAst (ffsik person) i huset medlemskup i fdreningen. Detta
under foruts?ittning att hyresgiisten ansdkt om medlemskap inom ett 6r frfln ftireninlens fiirviirv
av huset och att hyresftirhflllande ftirelig vid tiden ftir ombildningen.

Insats och avgifter

$s
Insats, firsavgift och i fiirekommande fall upplitelseavgift faststiills av styrelsen. Andrin g av
irsavgift skall dock alltid beslutas av ftireningsstiimman. Arsavgiften skall betalas senast sista
vardagen ftire varje kalenderkvartals bdrjan om inte styrelsen bJslutat annat.

Fdreningens ldpande kostnader och utgifter samt avsiithring till fonder skall finansieras genom att
bostadsriittshavarna betalar &rsavgift till ftireningen. Arsavgiften ftirdelas p& bostadsriittJ-
llgenheterna i ftirhillande till liigenheternas andilstal. I ersavgiften ingiende
konsumtionsavgifter kan beriiknas efter ftirbrukning eller ytenhet.
Om inte irsavgiften betalas i r6ft tid enligt ftirsta stycket utgir dr<i.jsmilsriinta enligt riintelagen pe
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den obetalda avgiften fran ftirfallodagen till dess full betalning sker.

VppHtetseavgift, dverlAtelseavgift och pants[tfiringsavgift fltr tas ut efter beslut av styrelsen.
pvgrtftelseavgiften fttr uppgi till hOgst'2,syooctr fantsEuningsavgiften till h6gst lYo-av det
basbelopp som g[ller vid tidpunkten fdr ansdkan om medlemskap respektive tidpunkten ftir
underrtittelse om pants?ittning. Overl&taren av bostadsr6tten svarar tillsammans med ftirvlirvaren
ftir att dverlitelseavgiften betalas. Pantsfittrringsavgift betalas av pantsiittaren.

Overging av bostadsrfl tt

$6
Bostadsriittshavaren fiir fritt iiverlita sin bostadsr6tt. Bostadsrlittshavare som iiverlitit sin
bostadsriitt till annan medlem skall till bostadsriittsftireningen inliimna skriftlig anrnalan om
dverl&telse med angivande av dverlitelsedag samt uppge till vem iiverlfltelsen skett.
Fdrviirvare av bostadsrEitt skall skriftligen ansdka om medlemskap i bostadsrflttsftireningen.
I anstikan skall anges personnummer/org.nummer och nuvarande adress. Styrkt kopia av
ftirviirvshand I ingen skal I alltid bifogas anm?ilan/ans6kan.

Overlitelse

$7
Ett avtal om dverlitelse av bostadsrdtt genom k6p skall uppr?ittas skriftligen och skrivas under av
siiljaren och kdparen. I avtalet skall anges den l?igenhet som iiverlAtelsen avser samt priset.
Motsvarande skall g?illa vid byte eller gfiva.

Tilltrflde

$8
Niir en bostadsrfltt Overlitits till en ny innehavare, ftir denne ut6va bostadsrfltten och tilltr6da
l?igenheten endast om han har antagits till medlem i ftireningen. Ett d6dsbo efter en avliden
bostadsriittshavane fiir utdva bostadsr6tten trots att d<idsboet inte iir medlem i ftireningen. Efter tre
ir frin dddsfallet ftir ftireningen dock anmana dOdsboet att inom sex m&nader fren anmaningen
visa att bostadsriitten ingltt i bodelningen eller arvskifte med anledning av bostadsr6ttshavarens
dtid eller att nigon, som inte ftlr viigras intrf,de i fdreningo& frrvErvat bostadsrtitten och s6kt
medlemskap. Om den tid som angetts i anmaningen inte iakttas, fllr bostadsriitten sdljas pt
offentlig auktion ftir dddsboets r6kning.
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RAft till medlemskap vid dverging av bostadsrfltt

$e
Den som en bostadsriitt har dvergitt till fir inte v?igras medlemskap i fiireningen om ftireningen
skiiligen btir godta fbrv?irvaren som bostadsr?ittshavare. Om det kan antas att ftirviirvaren ftir egen
del inte pennanent skall bos?itta sig i bostadsr?ittsliigenheten har fiireningen riitt att viigra
medlemskap. Har bostadsriitt dvergltt till make eller sambo pi vilken lagen om sambors
gemensamma hem skall tillImpas fir medlemskap vligras om fiirv?irvaren inte kommer att vara
permanent bosaff i l?igenheten efter ftirv?irvet. Den som har ftirviirvat andel i bostadsriitt fAr
vlgras medlemskap i fiireningen om inte bostadsriitten efter ftirviirvet innehas arrmakar eller
sidana sambor pi vilka lagen om sambors gemensamma hem skall tilltimpas.

$10
Om en bostadsriitt Overgitt fr6n en bostadsr?ittshavare till en annan, genom bodelning, arv,
testamente, bolagsskifte eller liknande fiirv?irv och ftirvflrvaren inte antagits till medlem, miste
ftirviirvaren visa att nigon som inte v6grats intrdde i ftireningen fiirvtirvat bostadsriitten och sdkt
medlemskap. Detta skall ske inom sex mlnader frin det att han fick uppmaningen. Iaktages inte
detta, fEr bostadsrltten tvingsftirsiilj as for ftirv?irvarens riikning.

$11
En dverlitelse [r ogiltig om den som bostadsriitten dverlitits till, v?igras medlemskap i
bostadsriittsforeningen. Fdrsta stycket g?iller inte vid exekutiv ftirs?iljning eller vid
tvingsfiirsiiljning enligt 8 kap. bostadsriittslagen. Har i sidant fall fiirv[rvaren inte antagits till
medlem, skall ftireningen l6sa bostadsriitten mot skillig ersiittning.

Bostads r6ttshavarens rfl ttigh eter och slcyldigheter

$12
BostadsrZittshavaren skall pi egen bekostnad hAlla liigenhetens inre med tillhdrande iivriga
utrymmen i gott skick. Fdreningen svarar ftir husets skick i 6wigt.

Bostadsr?ittshavaren svarar silunda ftir l2igenhetens;
viiggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande skikt,

inredning och utrustning - s6som ledningar och 6wiga installationen fiir vatten, avlopp, v6rme,
gas, ventilation och el till de delar dessa befinner sig inne i l?igenheten och inte iir stamledningar;
svagstr<imsledningar; i friga om vattenffllda radiatorer och stamledningar svarar
bostadsrtittshavaren dock endast ftir milning; i friga om stamledningar ftir el svarar
bostadsrtittshavaren endast fr o m lEigenhetens undercentral (proppskip),

golvbrunnar, eldstiider, rdkgingar, inner- och ytterd<irrar samt glas och bigar i inner- och
ytterfonster. Bostadsriittshavaren svarar dock inte fiir milning av yttersidorna av ytterdrirrar och
ytterftinster.

Bostadsr?ittshavaren svarar ftir reparation i anlednin g av brand eller vattenledningsskada i
liigenheten endast om skadan har uppkommit genom bostadsriittshavarens eget vf,llande eller
genom virdsldshet eller forsummelse av nigon som tilhdr hans hushill, g?istar honom eller av
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annan som han inrymt i liigenheten eller som utfbr arbete dEir fiir hans rdkning.

I fr&ga om brandskada som bostadsriittshavaren inte sjdlv villat, g6ller vad som nu sagts endast
om bostadsrdttshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iaktta.
Om ohyra ftirekommer i liigenheten skall motsvarande ansvarsftirdelning g2illa som vid brand-
eller vattenledningsskada. Ar bostadsr6ttsliigenheten ftirsedd med balkong, terrass, uteplats eller
med egen inging, skall bostadsrtittshavaren svara fiir renhillning och sndskotfiring.
Bostadsrflttshavaren svarar ftir itgeirder i l?igenheten som vidtagits av tidigare bostadsrflttshavare
sisom reparationer, underhill, installationen m m.

$13
Bostadsriittshavaren ffir inte gdra nigon vtisentlig ftiriindring i ldgenheten utan tillstind av
styrelsen. En ftiriindring ftir aldrig inneb?ira best6ende oliigenhet ftir ftireningen eller annan
medlem. Underhflls- och reparationsitgeirder skall utftiras pi ett fackmannamIssigt s[tt. Som
viisentlig ftiriindring riiknas bl a alltid fbrAndring som kriiver bygglov eller inneb?ir ?indring av
ledning ftir vatten, avlopp eller vflrme. BostadsrEttshavaren svarar frr att erforderliga
myndighetsti llstind erhil lits.

$14
Bostadsriittshavaren [r skyldi g att niir han anvllnder liigenheten och andra delar av fastigheten
iaktta allt som fordras ftir att bevara sundhetn ordning och skick inom fastigheten. Han skall rfltta
sig efter de siirskilda regler som frreningen meddelar i dverensstiimmelse med ortens sed.
Bostadsriiffshavaren skall hilla noggrann tillsyn 6ver att detta ocksi iakttas av den som g?istar
honom eller av nigon annan som han inrymt i ltigenheten eller som diir utftir arbete fiir hans
r?ikning.

Fciremfll som enligt vad bostadsriittshavaren vet fu, eller med sk6l kan misstiinkas innehilla,
ohyra fiir inte ftiras in i l?igenheten.

$15
F0retriidare ftir bostadsr?ittsfdreningen har riitt att ftl komma in i lflgenheten n?ir det behiivs ftir
tillsyn eller ftir att utftira arbete som ftireningen svarar ftir. Skriftlig meddelande om det0a skall
laggas i llgenhetens brevinkast eller anslts i trappuppg&ngen.

Bostadsriittshavaren :ir skyldi g atttila sfiana inskrf,nkningar i nyttjander?itten som ftiranleds av
nOdviindiga itgiirder ftir att utrota ohyra i huse! iiven om hans lligenhet inte besviiras av ohpa.

Om bostadsr6ttshavaren inte liimnar frreningen tilltrf,de till l6genheten, nflr fdreningen har riitt till
det, kan beslutas om handriickning.

$16
En bostadsr[ttshavare flir upplita hela sin lflgenhet i andra hand endast om styrelsen ger sitt samtycke.

$17
Bostadsriittshavaren flir inte inrymma utomstiende personer i liigenheten, om det kan medftira
men ftir ftireningen eller n8gon annan medlem i fbreningen.
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$18
Bostadsriittshavaren ftir inte anvlinda lSgenheten frr nigot annat iindamil 6n det avsedda.
Fdreningen fiir dock endast 8beropa awikelse som lir av avsevlird betydelse fbr ftireningen eller
nigon annan medlem i fdreningen.

$le
Om bostadsriittshavaren inte i r[tt tid betalar insats eller upplitelseavgift som skall betalas innan
liigenheten fir tilltrfldas och sker inte heller riittelse inom en mfurad frfln anmaning ftlr fbreningen
hdva upplitelseavtalet Detta giiller inte om liigenheten tilltrefts med styrelsens medgivande.
Om avtalet h6vs har ftireningen rett till skadestind

$20
Nyttjander6tten till en lEgenhet som innehas med bostadsriitt och som tillUtitts, iir med de
begrlnsningar som ftiljer nedan frrverkad och ftireningen sfiledes benittigad att siiga upp
bostadsrfittshavaren till avflyttning,

1. om bostadsriittshavaren dr<ijer med att betala insats eller uppl&telseavgift utdver tvi veckor
frin det att ftireningen efter ftirfallodagen anmanat honom att fullg<ira sin betalningsskyldighet
eller om bostadsr6ttshavaren drder med att betala Arsavgift utdver en vecka frfu fbrfallodagen,

2. om bostadsriittshavaren utan behiivligt samtycke eller tillstind uppliter liigenheten i andra
hand,

3. om liigenheten anvdnds i strid med gl7 eller $18,

4. om bostadsr6ttshavaren eller den, som liigenheten upplitits till i andra hand, genom vfudsldshet
iir villande till att det finns ohyra i lfuenheten eller om bostadsriittshavaren genom att inte utan
oskiiligt drcijsmil underriittat styrelsen om att det finns ohyra i l?igenheten bidrar till att ohyran
sprids i fastigheten,

5. om liigenheten pe annat s6tt vanvirdas eller om bostadsrflttshavaren eller den, som liigenheten
upplitits till i andra hand, isidos6tter nigot av vad som skall iakttas enligt $13 vid l?igenhetens
begagnande eller brister i den tillsyn som enligt samma paragraf &ligger en bostadsrtittshavare,

6. om bostadsr6ffshavaren inte liimnar tilltrtide till l?igenheten enligt $14 och han inte kan visa
giltig ursiikt ftir detta

7. om bostadsrilffshavaren inte fullgtir annan skyldighet och det m6ste anses vara av synnerlig
vikt ftir fiireningen att skyldigheten fullgdrs, samt

8. om lligenheten helt eller till v?isentlig del anviinds ftir n?iringsverksamhet eller dlirmed likartad
verksamhet, vilken utgdr eller i vilken till en inte ovf,sentlig del ingir brottsligt fttrfarande eller
ffir tillftilliga sexuella fdrbindelser mot ersithing.

Nyttjanderiitten ?ir inte fbrverkad om det som ligger bostadsriittshavaren till last iir av ringa
betydelse.
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$2r
irpp*gting som avses i $20ftlrsta stycket 2, 3 eller 5-7 fhr ske endast om bostadsrf,ttshavaren

lAter bli an efterrillssgelse victra r$ttols€ utan dr6jsmil. I frf,ge om en bostadslsgenhet filr

ufpsrgring pA gru,nd iv fddrfrllande $om avecs i $Zo ftirsta stycket ? inte heller ske om

bosradsriitrsha'aren efter tiltsf,gelse utan drojsm{i ans6ker orn tif lstfind till upplltelsen och fAr

ans$kan beviljarf -

$22  ^^a  A .  - - - ^ r - ^ -  |  a  ^ t t ^ -  i  F t

h*ytr;*derftten fowerkad pA grund av fb$Allsnde som avset i $20 forsta fVcket l 
-3 eller 5- I

m€n rfltrelse sker innqn fureningen glort bruk av sin rHf,t till uppsEgning, kan bostadsrltttshavaren

inte diirefter skiljas frln l[genteten pfr den grunden. Dersammo, gf,tley og^ftirgningen
- inre har sagl dp lr;;ds;sffihavaren rill a:vfly,ttning inom-tre rn&nader fr&n den dag fbreningen

fick reda pe nirtritlanden som avses i $20 fbrsta styc,ket 4 eller ? eller
- inte inom wfl m&nader frfln den dag dA :tbreningen fick reda pf, ftirhAllanderr som avses i $20

ftrsfa srycket 2 sogt till bostadsrdltlshava"Fen an vidta r[ttelse.

$23
En bostadsr{nshavare ksn skiljas fr$n lagenheren pfr, grund av f$rhsllanden som avses i $20 f6rsta

stycket t ondast sm fdreningen har sagt upp bostadsrtttshavslon till avflyttning inom tvfi

mflnader frAn der an Fdronift* Iick rJda pn ru.frUhndet. Om den brottslign verksamhetcn har

angetr$ till Atal elter om filnrndersilkning i,ar inleus inom samrna tid har fUreningen dock kvar sin

rgn rill uppstigning. R.ilnen kvarstArwa mgnaAer frAn det aft dornen i brortmfrlet har wnnit laga

kraft eller det rflttsliga fdrluandet har avslutats pi nf,got 4nnat sf,tt'

$24
ir nyrt5anderflnen enligt g20 fbrsrs slycker I fswerksd pfr gnrnd av dritjsmAl med beralning av

t*iginn och har ftireningen med anledning av detta sagt upp bostadsrflttshavaren till avflynning,

ffir de]rne pA grund au dr{smAler inte skiljss fran lfuenheten sm nvgiften betala's senast tre

veckor ftAn uPPsHgningen'

I v6ntan pa att bostadsritnshavaren vignr sig ha fir.llgion vad som :fordras fur an fB tillbaka

nynjanderflrten filr beslut om avhysning inte rneddelss fErrf,rr efter fiorton vardagar frfin rlsn dag

d& bostrndsrf,ushavartn sades upp.

$25
Sags bosradsrf,trshavaren upp till avflytnring av nflgon o-rsak som ang€s i $20 fBrsta stycket l,u5

eller g Er bran skyldig an ftyna genast, orn inrc annat f$ljer av $23. $tlgs bosradsrdttshavaren upp

ov nf,gon annan i $20 fbrsta rtfot t *given orsak, fAr hqn bo kvar till det mAnadsskifte sorn

inrrflffar narmast efter tre mf,nsder tsfuiuppsflgningen, on inte rf,nen f,lEgger honorn att flyna

tidigare.

$26
orn f6reningen s6ger upp bostadsrattshavsren till avflyttning, har fdreningen riitt till skadest6nd'

$27
Har bosradsriitrshevaren blivit skild fiAn tngenheten till f6ljd av uppssgning i fall sorn avses i $20'

skall bostadsr6.qen wangsltrs{ljas enligt t taf. bostadsrflttslagen JA snart det kan ske, om inte

ftreningen, bostadsrf,nshavrrun och de-kflnda borg.nflrer vars r6tt berErs av fdrsfiljningen,
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kommer dverens om nigot annat. Fiirstiljningen filr dock anste till dess att brister som
bostadsr?ittshavaren svarar ftir blivit itgirdade. Tvingsftirsiiljning ansdks om och genomftires av
Kronofo gdemynd igheten.

Styrelse och revisorer

$28
Styrelsen, som har sitt siite i Nack4 bestir av minst tre och hdgst sju ledamdter med hdgst tre
suppleanter. Ledam<iter och suppleanter viiljs irligen pi ordinarie ftireningsstlimma ftir tiden intill-
slutet av niista ordinarie ftireningsstiimma.

$2e
Styrelsen konstituerar sig sj6lv. Styrelsen 6r beslutsftir nfu antalet ndrvarande ledamdter vid
sammantriidet dverstiger h?ilften av samtliga styrelseledamtiter. Som styrelsens beslut giller den
mening ftir vilken mer lin h?ilften av de ndrvarande rdstat eller vid lika rdstetal, den mening som
bitr?ids av ordftiranden. Ar endast en mer iin hiilften av styrelsens medlemmar niirvarande, mf,ste
alla vara eniga om besluten ftir att de ska g?illa.
Fdreningens firma tecknas, fiirutom av styrelsen, av styrelsens ledamdter tvi i ftirening.

$30
Fdreningens riikenskapsir omfattar tiden 0l-01 - l2-3 l. Fdre april mflnads utg8ng varje 6r skall
styrelsen till revisorerna avliimna ftirvaltningsber?ittelse, resultatr?ikning samt balansriikning.

$31
Styrelsen eller firmatecknare f;lr inte utan ftireningsst5mmans bemyndigande avh?inda ftireningen
dess fasta egendom eller tomtrfltt och inte heller fiireta mer omfattande till- eller
ombyggnadsitgeirder av sidan egendom

$32
Revisorerna skall vara minst en och hdgst fte titl antalet. Revisorer viljs pi ftireningsstiimma ftir
tiden fran ordinarie fdreningsstdmma frattl till nf,sta ordinarie ftireningsrie,**u.

$33
Revisorerna skall bedriva sitt arbete si att revision iir avslutad och revisionsberfittelsen avgiven
senast 30 maj. Styrelsen skall avge skriftlig fdrklaring till ordinarie frreningsst6mma 6ver av
revisorerna eventuellt gi orda anmlirkningar.
Stpelsens redovisningshandlingar, revisionsbertittelsen och styrelsens ftirklaring 6ver av
revisorerna giorda anmiirkningar skall hillas tillg:ingtiga fdr medlemrnarna minst en vecka ftire
den fiireningsstAmma pe viken flrendet skall fdrekomma till behandling.
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Fdreningsstflmma

$34
Ordinarie fiireningssttmma skall hillas lrligen ftire juni minads utging. Flr att visst Erende som

medlem 6nskar ftl-behandlat pi fiireningsstemma skall kunna anges i kallelsen till denna, skall

iirendet skriftligen amnlilas tiil sqnelsen senast fdre april mtnads utging eller den senare tidpunkt

som styrelsen kan komma att bestiimma

Extra fiireningsstflmma

$35
ixtra ftireningsstflmrna skall htllas nar styrelsen eller revisor finner skel till deto eller niir minst
l/10 au rurtliga r6stberlttigade skriftligen beglr det hos st5relsen med angivande av flrende som

iinskas behandlat p& stiimman. Kallelse skall utftirdas inom fiorton dagar frfln den dag di sidan

beg?iran kom in till sgrelsen.

Dagordning pl ordinarie fiireningsstflmma

St?immans dppnande.
Godk?innande av dagordningen.
Val av st2immoordftirande.
Anm6lan av stflmmoordftirandens val av protokollftirare.
Val av tvi justeringsman tillika riisff,knare.
Fr6ga om stflmman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
Faststiillande av rOstliingd.
Framl?iggande av firsredovisning och revisionsberiittelse.
Beslut om fhstst6llande av resultat- och balansrekning.
Beslut om resultatdisposition.
Friga om ansvarsfrihet for styrelseledamOterna
Frega om aruoden 6t styrelseiedamdter och revisotrer ftir nflstkommande verksamhetslr-
Val av styrelseledam6ter och suppleanter.
Val av revisorer.
Av styrelsen till stlmman hfins(iutna frigor samt av fdrcningsmedlem anm6lt flrende enl $34-
Stlimmans avslutande.

Pi extra fiireningsstiimma skall ut6ver f,renden enligt punkt 1-7 ovan endast ftirekomma de
iirenden fdr vilka stflmman blivit utlyst och vilka angetts i kallelsen till stlimman.

$36

r)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
e)
l0)
l l )
12)
t3)
l4)
ts)
l6)



I(allelse

$37
Kallelse till ftireningsstiimman skall innehfilla uppgrft om vilka tirenden som skall behandlas pi
stemman. Aven iirenden som anmfllts av styrelsen eller ftireningsmedlem enligt $34 skall anges i
kallelsen. Denna skall utftirdas genom personlig kallelse till samtliga medlemmar genom
utdelning eller genom postbefordran senast tv6 veckor ftire ordinarie och en vecka fdne extra
ftireningsstiimma" dock tidigast Sna veckor ftire stflmman.

Andra meddelanden till medlemmarna anslis p[ Hmplig plats inom ftireningenrfastighet eller
genom utdelning eller postbefordran av brev.

Rdstning pi stflmma

$38
Vid fiireningsstiimman har varje medlem en rdst. Om flera medlemmar innehar bostadsrtitt
gemensamt har de dock tillsammans endast en rdst.

Medlem fEr utciva sin rtistr6ff genom ombud. Ombudet skall ftirete en skriftlig, dagtecknad
fullmakt, ej 2ildre iin ett 6r. Endast annan medlem, eller medlemmens make, sambo, ftirEilder,
syskon eller barn ftir vara ombud. Ingen fllr sf,som ombud frretriida mer [n en medlem.

R0stberiittigad iir endast den medlem som fullgiort sina &taganden mot fiireningen enligt dessa
stadgar eller enligt lag.

Stimmoprotokoll

$3e
Det justerade protokollet fr6n ftireningsst6mman skall htllas tillgiingligt ftir medlemmarna senast
tre veckor efter st6mman.

Fonder

$40
Inom ftireningen ska bildas ftiljande fonder:
- Fond ftir yttre underhill
- Dispositionsfond

Till fond fiir yttre underh&ll skall &rligen avslttas ett belopp motsvarande minst 0,3Yo av
fastighetens taxeringsv?irde. Det Overskott som kan uppsti pi ftireningens verksamhet skall
avs6ttas till dispositionsfond eller fdrdelas mellan medlemmarna enligt $41.
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Vinst

$41
Om ft'reningsst[mman beslutar att uppkommen vinst skall delas ut skall vinsten fdrdelas mellan
medlemmarna i frrhallande till liigenhetemas insats.

Uppldsning och lihvidation

$42
Om frreningen uppldses skall behillna tillgfuigar tillfalla medlemmarna i ftirhillande till
Itigenheternas insatser.

0vrigt

Fdr frigor som inte regleras i dessa stadgar g?iller bostadsr?ittslagen, lagen om ekonomiska
ftireningar samt tivrig lagstiftning.
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