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STADGAR 

FOR 

BOSTADSRATTSFORENINGEN 

SYSKRINET 14 

FIRMA, ANI>AMAL OCH SATE 

1§ 
Foreningens firma ar BostadsrattsfOreningen Syskrinet 14. 

Foreningen har till andamal att framja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i 
foreningens hus upplata bostader at medlemmarna till nyttjande utan tidsbegransning. 
Medlems ratt i foreningen pa grund av sadan upplatelse kallas bostadsratt. Medlem som 
innehar bostadsratt kallas bostadsrattshavare. 

Styrelsen har sitt sate i Stockholms kommun. 

•• 0 •• 

MEDLEMSKAP OCH OVERLATELSE AV BOSTADSRATT 

2§ 

1(10) 

Nar en bostadsratt overlatits eller overgatt till en ny innehavare far denne utova bostadsrat
ten och flytta in i lagenheten endast om han har antagits till medlem i foreningen. Forvarva
ren skall ansoka om medlemskap i fOreningen pa satt styrelsen bestammer. Styrelsen ar 
skyldig att snarast, normalt dock inom tre veckor fran det att ansokan om medlemskap kom 
in till foreningen, prova fragan om medlemskap. Som underlag for provningen har fore
ningen ratt att ta en kreditupplysning avseende sokanden. 

3§ 
Medlemskap i fOreningen kan beviljas fysisk person som overtar bostadsratt i foreningens 
hus. Den som en bostadsratt har overgatt till far inte vagras medlemskap i foreningen om 
foreningen skaligen bor godta forvarvaren som bostadsrattshavare. Om det kan antas att 
forvarvaren for egen del inte permanent skall bosatta sig i bostadsrattslagenheten har fore
ningen ratt att vagra medlemskap. Den som har forvarvat en andel i bostadsratt far vagras 
medlemskap i fOreningen om inte bostadsratten efter fOrvarvet innehas av makar, registre
rade partner eller sadana sambor pa vilka lagarna om sambors gemensamma hem skall till
lampas. Medlemskap far inte vagras pa grund av ras, hudfarg, nationalitet eller etniskt ur
sprung, religion, overtygelse eller sexuell laggning. 

En overlatelse ar ogiltig om den som en bostadsratt overlatits eller overgatt till inte antas till 
medlem i fOreningen. 
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INSATS OCH A VGIFTER M.M. 

4§ 
lnsats, arsavgift och i forekommande fall upph1telseavgift faststiills av styrelsen. 

Foreningens kostnader finansieras genom att bostadsdittshavama betalar arsavgift till fore
ningen . .Arsavgiftema fordelas pa bostadsdittsUigenhetema i forhallande till Uigenhetemas 
andelstal. Beslut om andring av grund fOr andelstalsberlikning skall fattas av forenings
stlimma. 

Upplatelseavgift, overlatelseavgift och pantsattningsavgift far tas ut efter beslut av styrel
sen. Overlatelseavgiften far uppga till hogst 2,5 % och pantsattningsavgiften till hogst 1 % 
av det prisbasbelopp som galler vid tidpunkten fOr ansokan om medlemskap respektive 
tidpunkten fOr underrattelse om pantsattning. 

Overlatelseavgift betalas av fOrvarvaren och pantsattningsavgift betalas av pantsattaren. 

A vgiftema skall betalas pa det satt styrelsen bestammer. Om inte avgiftema betalas i ratt tid 
utgar drojsmalsranta enligt rlintelagen pa den obetalda avgiften mm forfallodagen till dess 
full betalning sker samt pftminnelseavgift enligt forordningen om ersattning for inkasso
kostnader m.m. 

BOST ADSRATTSHA VARENS RATTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 

5§ 
Bostadsrattshavaren skall pa egen bekostnad halla lagenheten i gott skick. Detta galler liven 
mark, forract, garage eller annat lagenhetskomplement, som ingar i upplatelsen. 

Bostadsrattshavaren svarar salunda fOr underhall och reparationer av bland annat 

ledningar for avlopp, varme, gas, el och vatten - till de delar dessa befinner sig inne i 
lagenheten och inte tjanar fler an en lagenhet 
till ytterdorr horande handtag, ringklocka, brevinkast och las inklusive nycklar; bo
stadsrattshavare svarar liven for all malning forutom malning av ytterdorrens yttersida 
icke barande innervaggar samt ytbelaggning pa rummens alla vaggar, golv och tak 
jamte underliggande ytbehandling, som kravs fOr att anbringa ytbelaggningen pa ett 
fackmannamassigt satt; 
lister, foder och stuckaturer 
innerdorrar' sakerhetsgrindar 
el-radiatorer; ifraga om vattenfyllda radiatorer svarar bostadsrattshavaren endast for 
malning 
elektrisk golvvlirrne, som bostadsrattshavaren forsett lagenheten med 
eldstader, dock ej tillhorande rokgangar 
varmvattenberedare 
ventiler till ventilationskanaler 
slikringsskap och darifran utgaende elledningar i lagenheten, brytare, eluttag och fasta 
armaturer 
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brandvarnare 
fOnster- och dorrglas och till fOnster och dorr horande beslag och handtag samt all mal
ning forutom utvandig malning; motsvarande galler for balkong- eller altandorr 

I badrum, duschrum eller annat vatutrymme samt i we svarar bostadsrattshavaren darutover 
bland annat aven fOr 

till vagg eller golv horande fuktisolerande skikt 
inredning, bel ysningsarmaturer 
vitvaror, sanitetsporslin 
golvbrunn inklusive klamring 
rensning av golvbrunn 
tvattmaskin inklusi ve ledningar och anslutningskopplingar pa vattenledning 
kranar och avstangningsventiler 
ventilationsfUikt 
elektrisk handdukstork 

I kok eller motsvarande utrymme svarar bostadsrattshavaren for all inredning och utrust
ning sasom bland annat 

vitvaror 
koksflakt, ventilationsdon 
disk- och tvattmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar pa vattenledning 
kranar och avstangningsventiler 

Bostadsrattshavaren svarar inte for reparationer av ledningar for avlopp, varme, gas, elekt
ricitet och vatten, om fOreningen har fOrsett lagenheten med ledningarna och dessa tjanar 
fler an en lagenhet. Detsamma galler for ventilationskanaler. 

For reparationer pa grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrattshavaren 
endast i begransad omfattning i enlighet med bestammelsema i bostadsrattslagen. 

Bostadsrattshavaren ar skyldig att till foreningen anmala fel och brister i sadan lagenhetsut
rustning som foreningen svarar for enligt foregaende stycke. 

Om lagenheten ar utrustad med balkong, altan eller uteplats svarar bostadsrattshavaren end
ast for renhallning och snoskottning. Om lagenheten ar utrustad med takterrass skall bo
stadsrattshavaren aven se till att avrinning fOr dagvatten inte hindras. 

Hor tilllagenheten forrad, garage eller annat lagenhetskomplement skall bostadsrattshava
ren iaktta ordning, sundhet och gott skick i fraga om sadant utrymme. 

6§ 
Om bostadsrattshavaren forsummar sitt ansvar fOr lagenhetens skick i sadan utstrackning att 
annans sakerhet aventyras eller att det finns risk for omfattande skador pa annans egendom 
har foreningen, efter rattelseanmaning, ratt att avhjalpa bristen pa bostadsrattshavarens be
kostnad. 



D allabrf.se 
4(10) 

7§ 
Bostadsdittshavaren svarar fOr sadana atgarder i Uigenheten som har vidtagits av tidigare 
innehavare av bostadsratten, sasom reparationer, underhall och installationer som denne 
utfort. 

8§ 
Foreningsstamma kan i samband med gemensam underhallsatgard i fastigheten besluta om 
reparation och byte av inredning och utrustning avseende de delar av lagenheten som med
lemmen svarar for. 

9§ 
Bostadsrattshavaren far fOreta forandringar i lagenheten. Vasentlig forandring far dock fo
retas endast efter tillstand av styrelsen och under forutsattning att forandringen inte ar till 
pataglig skada eller olagenhet for foreningen. Forandringar skall alltid utforas pa ett fack
mannamassigt satt. 

Atgard som kraver bygglov eller bygganmalan, t.ex. andring i barande konstruktion, and
ring av befintliga ledningar for bland annat avlopp, varme, gas eller vatten utgor alltid va
sentlig forandring. 

10 § 
Bostadsrattshavaren ar skyldig att nar han anvander lagenheten och andra delar av fastig
heten iaktta allt som fordras for att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten och 
ratta sig efter de sarskilda regler som foreningen meddelar i overensstammelse med ortens 
sed. Bostadsrattshavaren skall hatla noggrann tillsyn over att detta ocksa iakttas av den som 
hor till hans hushrul eller gastar honom eller av nagon annan som han inrymt i lagenheten 
eller som dar utfOr arbete for hans rakning. 

Foremal som enligt vad bostadsrattshavaren vet ar eller med skal kan misstankas vara be
haftat med ohyra far inte foras in i lagenheten. 

11§ 
Foretradare for fOreningen har ratt att fa komma in i lagenheten nar det behovs for tillsyn 
eller fOr att utfora arbete som foreningen svarar fOr ell er har ratt att utfora enligt 6 §. Nar 
bostadsratten skall tvangsforsaljas ar bostadsrattshavaren skyldig att lata visa lagenheten pa 
lamplig tid. 

Om bostadsrattshavaren inte lamnar fOreningen tilltrade tilllagenheten, nar foreningen har 
ratt till det, kan styrelsen ansoka om handrackning. 

12 § 
En bostadsrattshavare far upplata sin lagenhet i andra hand till annan fOr sjalvstandigt bru
kande om styrelsen ger sitt samtycke. 

Bostadsrattshavare skall skriftligen hos styrelsen ansoka om samtycke till upplatelsen. I 
ansokan skall anges skalet till upplatelsen, under vilken tid den skall paga samt till vem 
lagenheten skall upplatas. 
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Bostadsdittshavare far inte inrymma utomstaende personer i Uigenheten, om det kan med
fora men for foreningen eller annan medlem. 

13 § 
Bostadsdittshavaren far inte anvanda lagenheten for nagot annat andamal an det avsedda. 

14 § 
Nyttjanderatten till en lagenhet som innehas med bostadsratt kan i enlighet med bostads
rattslagens bestammelser forverkas bland annat om 

1) bostadsrattshavaren drojer med att betala arsavgift, 

2) lagenheten utan samtycke upplats i andra hand, 

3) bostadsrattshavaren inrymmer utomstaende personer till men for forening eller med
lem, 

4) lagenheten anvands for annat andamru an det avsedda, 

5) bostadsrattshavaren eller den, som lagenheten upplatits till i andra hand, genom vards
lOshet ar vallande till att det finns ohyra i lagenheten eller om bostadsrattshavaren, ge
nom att inte utan oskaligt drojsmru underratta styrelsen om att det finns ohyra i lagen
heten, bidrar till att ohyran sprids i fastigheten, 

6) bostadsrattshavaren inte iakttar sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten eller 
rattar sig efter de sarskilda ordningsregler som foreningen meddelar, 

7) bostadsrattshavaren inte lamnar tilltrade tilllagenheten och han inte kan visa giltig ur
sakt for detta, 

8) bostadsrattshavaren inte fullgor annan skyldighet och det maste anses vara av synnerlig 
vikt fOr fOreningen att skyldigheten fullgors, 

9) lagenheten belt eller till vasentlig del anvands for naringsverksamhet eller darmed lik
artad verksamhet, vilken utgor eller i vilken till en inte ovasentlig del ingar brottsligt 
forfarande eller for tillfalliga sexuella forbindelser mot ersattning. 

Nyttjanderatten ar inte forverkad om det som ligger bostadsrattshavaren till last ar av ringa 
betydelse. 

15 § 
Bostadsrattslagen innehaller bestammelser om att foreningen i vissa fall skall anmoda bo
stadsrattshavaren att vidta rattelse innan foreningen har ratt att saga upp bostadsratten. Sker 
rattelse kan bostadsrattshavaren inte skiljas fran lagenheten. 

16 § 
Om foreningen sager upp bostadsrattshavaren till avflyttning har foreningen ratt till ersatt
ning for skada. 
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17 § 
Har bostadsrattshavaren blivit skild fdm lagenheten till fOljd av uppsagning skall bostads
ratten tvangsforsaljas sa snart som mojligt, om inte foreningen, bostadsrattshavaren och de 
kanda borgenarer vars ratt berors av forsaljningen kommer overens om annat. Forsalj
ningen far dock ansta till dess att sadana brister som bostadsrattshavaren svarar for blivit 
atgardade. 

STYRELSEN 

18 § 
Styrelsen best& av minst tre och hogst tio ledamoter. 

Styrelseledamoter valjs av foreningsstamma fOr hogst tva ar. 
Till styrelseledamot kan fOrutom medlem valjas aven make, registrerad partner eller sambo 
till medlem samt narstaende som varaktigt sammanbor med medlemmen och ar bosatt i 
foreningens hus. 

Styrelsen utser inom sig ordforande och andra funktionarer. Foreningens firma tecknas -
forutom av styrelsen - av tva styrelseledamoter i forening. 

19 § 
V id styrelsens sammantraden skall protokoll foras, som justeras av ordforanden och den 
ytterligare ledamot som styrelsen utser. Protokollen skall forvaras pa ett betryggande satt 
och foras i nummerfOljd. 

20 § 
Styrelsen ar beslutfor nar antalet narvarande ledamoter vid sammantradet overstiger halften 
av samtliga ledamoter. Som styrelsens beslut galler den mening fOr vilken mer an halften av 
de narvarande rostat eller vid lika rostetal den mening som ordforanden bitrader. For giltigt 
beslut erfordras enhallighet nar fOr beslutforhet minsta antalet ledamoter ar narvarande. 

21 § 
Styrelsen eller fmnatecknare far inte utan foreningsstammans bemyndigande avhanda fore
ningen dess fasta egendom eller tomtratt och inte heller riva eller foreta vasentliga till- eller 
ombyggnadsatgarder av sadan egendom. 

22§ 
Styrelsen skall i enlighet med bostadsrattslagens bestammelser fora medlems- och lagen
hetsforteckning. Styrelsen har ratt att behandla i forteckningarna ingaende personuppgifter 
pa satt som avses i personuppgiftslagen. 

Bostadsrattshavare har ratt att pa begaran fa utdrag ur lagenhetsforteckningen avseende sin 
bostadsrattslagenhet. 
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RAKENSKAPER OCH REVISION 

23 § 
Foreningens rakenskapsar omfattar kalenderar. Senast en mfmad fore ordinarie forenings
stiimma skall styrelsen till revisorema avUimna handlingar i enlighet med arsredovisnings
lagens allmanna bestammelser om arsredovisningens delar. 

24§ 
Foreningsstamma skall valja minst en och hogst tva revisorer med hogst tva suppleanter. 
Revisorer och revisorssuppleanter valjs fOr tiden fran ordinarie foreningsstamma fram till 
nasta ordinarie foreningsstamma. A v revisorema - vilka inte behover vara medlemmar i 
foreningen - skall minst en vara auktoriserad eller godkand. 

25 § 
Revisorema skall avge revisionsberattelse till styrelsen senast tva veckor fore forenings
stiimman. 

26 § 
Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberattelsen och styrelsens forklaring over av 
revisorema gjorda anmarkningar skall hallas tillgangliga for medlemmama minst en vecka 
fore foreningsstamman. 

FORENINGSSTAMMA 

27 § 
Ordinarie foreningsstamma skall hrulas arligen tidigast den 1 mars och senast fore juni ma
nads utgang. 

28§ 
Medlem som onskar anmala arenden till stamma skall anmala detta senast den 1 februari 
eller inom den senare tidpunkt styrelsen bestiimmer. 

29 § 
Extra foreningsstamma skall hrulas nar styrelsen eller revisor finner skal till det eller nar 
minst 1110 av samtliga rostberattigade skriftligen begar det hos styrelsen med angivande av 
arende som onskas behandlat pa stamman. 
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30 § 
Pa ordinarie foreningsstiimma skall fOrekomma: 

1) Oppnande 
2) Godkannande av dagordningen 
3) Val av stiimmoordforande 
4) Anmalan av stammoordforandens val av protokollforare 
5) Val av tva justeringsman tillika rostraknare 
6) Fraga om stiimman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 
7) Faststallande av rostlangd 
8) Foredragning av styrelsens arsredovisning 
9) Foredragning av revisoms berattelse 
1 0) Beslut om faststallande av resultat- ocb balansrakning 
11) Beslut om resultatdisposition 
12) Fn1ga om ansvarsfrihet for styrelseledamotema 
13) Beslut om arvoden at styrelseledamoter ocb revisorer for nastkommande verksamhetsar 
14) Val av styrelseledamoter 
15) Val av revisorer ocb revisorssuppleant 
16) Val av valberedning 
17) A v styrelsen till stamman banskjutna fragor samt av foreningsmedlem anmalt arende 
18) Avslutande 

31 § 
Kallelse till fOreningsstamma skall inneballa uppgift om vilka arenden som skall bebandlas 
pa stiimman. Kallelse skall utfardas personligt till samtliga medlemmar genom utdelning 
eller genom postbefordran senast tva veckor fore ordinarie ocb en vecka fore extra fore
ningsstamma, dock tidigast fyra veckor fore stamman. 

32§ 
V id foreningsstiimma bar varje medlem en rost. Om flera medlemmar innebar bostadsratt 
gemensamt bar de dock tillsammans endast en rost. Rostratt bar endast den medlem som 
fullgjort sina ataganden mot foreningen enligt dessa stadgar eller enligt lag. 

33 § 
Medlem far utova sin rostratt genom ombud. Endast annan medlem, make, registrerad part
ner, sambo eller narstaende som varaktigt sammanbor med medlemmen far vara ombud. 
Ombudet far inte foretrada mer an en medlem. 

Ombudet skall fOrete en skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten galler bogst ett ar fran 
utfardandet. Fullmakten skall uppvisas i original. 

Medlem far pa fOreningsstamma medfora bogst ett bitrade. Endast medlemmens make, re
gistrerad partner, sambo, annan narstaende eller annan medlem far vara bitrade. 

A vballs foreningsstamma fore det att foreningen forvarvat ocb tilltratt fastighet kan aven 
annan person vara ombud. 

Ombudet far vid sadan fOreningsstiimma foretrada ett obegransat antal medlemmar. 
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34§ 
Foreningsstiimmans beslut utgors av den mening som fatt mer an halften av de avgivna 
rostema eller vid lika rostetal den mening som ordfOranden bitrader. V id val anses den vald 
som har fatt flest roster. V id lika rostetal avgors valet genom lottning om inte annat beslutas 
av stiimman innan valet fOrrattas. 

For vissa beslut erfordras sarskild majoritet enligt bestammelser i bostadsrattslagen. 

35 § 
V id ordinarie fOreningsstamma utses valberedning for tiden intill dess nasta ordinarie fore
ningsstamma hallits. 

36§ 
Protokoll fran foreningsstamman skall hallas tillgangligt for medlemmarna senast tre veck
or efter stamman. 

MEDDELANDEN TILL MEDLEMMARNA 

37 § 
Meddelanden delges genom anslag i fOreningens fastighet eller genom utdelning. 

FOND ER 

38 § 
Inom foreningen skall bildas fond for yttre underhall. 

Till fonden skall arligen avsattas ett belopp motsvarande minst 0,3 % av fastighetens taxe
ringsvarde. 

Om foreningen har upprattat underhallsplan skall avsattning till fonden goras enligt plan en. 

VINST 

39 § 
Om foreningsstiimman beslutar att uppkommen vinst skall delas ut skall vinsten fordelas 
mellan medlemmama i fOrhallande till lagenhetemas arsavgifter for det senaste raken
skapsaret. 

UPPLOSNING, LIKVIDATION M.M. 

40 § 
Om foreningen upplOses skall behrulna tillgangar tillfalla medlemmarna i forhallande till 
lagenhetemas insatser. 
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OVRIGT 

41 § 
For fdigor som inte regleras i dessa stadgar galler bostadsrattslagen, lagen om ekonomiska 
foreningar samt ovrig lagstiftning. 

AD24§ 

Fram till den stamma som infaller narmast efter det att foreningen forvarvat fastighet beho
ver revisor ej vara auktoriserad eller godkand. 

Ovanstaende stadgar har antagits vid arsstamma 
Den 28 april2014. 


