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OM FÖRENINGEN

l § Namn, säte och ändamål
Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Diamanten i Solna. Styrelsen har sin säte i Solna stad.

Föremngeiis ändamål är att främja medlemmarnas ekoiioniiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder
förbociidc sanil lokaler ål incdlcinrnama för nyttjaiidc u(nn tidsbcgräiisning. Medicin soin imicliar bosladsräll k.iflas
bostadsrättsl'iavare.

2 § Medlemskap och överlåtelse
En ny innehavare far utöva bostadsrätten och flytta in i lägenheten endast om han eller hon antagits till medicin i
föreningen. Förvarvaren ska ansöka om medlemskap i föreningen py sytt styrelsen bestaimner. Till medlemsaiisöbm
ska fogas styrkt kopia pä överlåtelse handling som ska vara underskriven av köpare och säljare och innehålla uppgift om
den lägenhet som Övcr!<i(clscn avser sainl pris. Molsvarandc gäller vid bylc ocli gåva. Oin övcrlälclschandlingcn inlc
uppfyller formkraven ar överlätelsen ogiltig. Vid iippl^itelse beviljas medlemskap im^an upplåtelsen sker.

Utan hinder av första stycket far dödsbo efter dvliden bostad srättshiivare utövu boskidsrutten. SedtUi tre ar förflutit från

dödsfallet, far föreningen dock uppmana dödsboet att inom sex månader visa att bosladsrätten ingått i bodelning eller
an skifle i anledning av bosladsrätlsliavarens död eller all nägon, som inte Far vägras inlräde i föreningen, fon an al
bostadsrätten och sökt medlemskap. Om uppmaningen inte följs, ska bostadsrätten tvängsförsäljas enligt 8 kap.
bosladsrällslagcn.

Har den (ill vilken bosladsräll övcrgåu gcnoiti bodelning, an', lcslamcnlc, bolagsskifte eller liknande fön an inte
antagits till medlem, far föreningen anmana innehavaren att inom sex månader visa att någon, som inte får vägras
inträde i föreningen, förvärvat bostadsränen och sökt medlemskap. Om uppmaningen inte följs, skall bostadsrätten
ivängsFörsaljas cnligl 8 kap. bosladsrältslagcn.

Sl> rclscii ska sä snart som möjligt från del al( ansök<in om medlemskap koin iii till Ibrcningca pröva frågan oin
medlemskap. En medlem som upphör att vara bosfcidsrättshavare utträder ur föreningen när vcy inneluiViire beviljats
medlemskap; om inte slyrclscn incdgcr all Imn eller hon Fhr slå kvar soin incdlcin.

3 § Medlemskapsprövning -juridisk person
Juridisk person som förvärvat bostadsrätt till en bostadslägenhet far vägras inträde i föreningen även om nedan angivna
förutsänningar tör medlemskap är uppfyllda. Sn-relsen äger rätt att bevilja juridisk person medlemskap endast iinder
fönitsättning att samtliga styrelseledamöter ställt si^ biikom beslulel. Beslutet kan föreiuts med villkor. En juridisk
person som är medlem i föreningen fdr inte utan samtycke av styrelsen genom överlåtelse förvärva ytterligare
bostadsrätt till en bostadslägenhet. Kommun och landsting far inte viigras medlemskap.

4 § Medlemskapsprövning - fysisk person
Medlemskap kanbeviljas fysisk peison som övertar bostadsräll i föremngens lius. Den som en bosladsräll liar fivergåll
till far inte vägras medlemskap i föreningen om föreningen skäligen bör godta f0nr ärvaren som bostadsrättshavare. Om

en bosiadsrält liar övergått lill cii bosladsrällshavarcs make, Får maken inlc vägras inlradc i lorciungcn. Delta gäller
också när en bostadsrätt till eii bostadslägenhet övergått till någon annan närstående person som varaktigt sammanbodde
med bosladsrällsliavarcn.

Soni underlag För prövningen har föreningen rätt aU la en krcditupplysning avseende sökaiidcii.

Medlemskap far inte vägras pä grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck- etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosiippfadning, runklionshindcrcticr scxitdl laggiting,

Överlåtelsen arogillig oin incdlcjtiskap inlc beviljas.

5 § Bosättningskrav
Om det kan yntus att fön^u\'aren för egen del inte ska bosatta sig i bostadsrättslagenheten lutr föreningen riitt atl viigra
medlemskap.

6 § Andel sägande
Den som liar för\ anal en andel i bostadsräll får vägras medlemskap i föreningen om inle bosladsrältcn efter fönärvcl
innehas av maltar. registrerade partner eller sådana sambor pä vilka sambolagen tillämpas.

7 § Insats, årsavgift och upplåtelseavgift
Insats, årsavgift och i förekonimajide fall upplåtelseavgift fastställs av styrelsen. Ändring av insatsen ska alltid beslutas
av förcmiigssläimiia.
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8 § Årsavgiftens beräkning
Årsavgiften avvägs sa att den i förhålla iide till fagenheteiis insats kommer an motsvara vad som belöper pä lägenheten
av föremngens utgifter samt dess avsällmng till Fonder. Allemalivl kan årsavgLflen Förfelas eiiligl proceiiluelb andelar
förvarje bostadsrätt andelst?il. fördelmngstal. eller med en fast respektive rörlig del.

Styrelsen kan besluta att i årsavgiften ingäeiide ersättning för taxebundna kostnader säsoiii värme, varmvatteii,
konsumlionsvallcn, rciilrållning., TV. brcdband och lclcfoni ska erläggas cricr rörbnjkning, area eller per lagcnltcl.

Om en koslnad som hänför sig till uppvänmiing av mcdlcimncns lagcnttcf eller dess förseende incd vanm allcn eller
elektrisk ström kan påföras medlemmen efter individuell mätning om den möjligheten finns, ska berdkmngen av
tlrsavgiftca till den del avgiften avser ersättning för sådan kostnad; ta sin utgångspunkt i den uppmätta förbmkningcn.

9 § Överlåtelse- och pantsättningsavgift samt avgift för andrahandsupplåtelse
Overlätelseavgift och pantsättmngsiivgif) far tas ul efler beslut av styrelsen, Overlatelseavgiften liir uppgå till högst 5 %
och pantsättningsavgiften till högst l % av gällande prisbasbelopp.

Overlätelseavgift betalas av förvärraren och pantsättningsavgift betalas av panlsättaren.

Avgift för andrahandsupplåtelse får tas ut efter beslut av styrelsen. Avgiften får årligen uppgå till högst 10 % av
gällande prisbasbclopp. Om en lägcnliel upplåts under del av eu är, bcräkiBs den Iiögsla (illätna avgiflcn cricr del anlal
kalendernrånader som lägenheten är uppläleii. Upplålelse under del av kalendennänad räkiias som hel niaiiad. Avgiften
betalas av bostadsrättshavare som upplåter sin iägenhef i andra haiid.

l O § Övriga avgifter
Föreningen far i övrigt inlc la ul särskilda avgiflcr for älgärdcr soin förciungcn ska vidta med anledning av
bostadsrättslagen eller annan författning.

11 § Dröjsmål med betalning
Årsavgiften ska betalas i förskod scnasl sisla vardagen före varje kalcndcmiänads böljan ocli pä del säl( styrclscii
beslutar. Betalning far dock dlltid ske genom postanvisning. plusgiro eller baiilsgiro. Om iiite årsavgiften eUer övTigy
förpliktelser betalas i rätt tid far föreningen ta ut dröjsmfilsränta enligt räntelagen pä det obetalda beloppet frän
förfallodagcn (ill dess full betalning sker sainl paininncfscavgifl enligt förordningen 0111 crsaldiing för iiikassokostnadcr
mm.

FÖRENINGSSTÄMMA

12 § Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma ska Irållas ärligen seiiasr förejiini niänads urg^iig.

13 § Motioner
Medicin som diskar B dl ärende bcliandlal vid förcningsslaiiiuia ska amiiSla dclla sciiasl före februari niåiiads utgång.

14 § Extra föreningsstämma
Extra föreningsstamma ska liallas när styrelsen finner skal till del. Sådan föremngssfamma ska även hällas när det för
uppgivet anda nw l skrifdigcn begärs av revisor eller ininsl 1/10 av samtliga röslbcrattigadc.

15 § Dagordning
Pä ordinarie förcningsstänuna ska förckoinma:
l. Öppnande
2. Godk^Mnandc av dagordningen
3. Val av stiimmoordförande

4. Anmälan av stäminoordförandcns val av protokollförarc
5. Val av tväjusterare tillika röstnikuare
6. Fräga om stämman blivit stadgeenligt iitlyst
7. Fastställande av rosllangd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9, Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Beslut om ansvarsfrihet lör slvrelsen

13. Beslut om arvoden ät styrelsen, revisorer och valberedning för nästkommande verksamhetsår
14. Val av slyrclsclcdamölcr och suppleanter
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15. Val av revisorer och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Av slyrclscu lill stäimiian liäiiskjuliia fragor saiiil av rörcmiigsmcdlcm ainnäll ärende
18. Avslutande

Pä extra föremngsstämilui ska utöver punkt l -7 och l 8 förekomma de ärenden för vilken stänunan blivit utlyst.

16 § Kallelse
Kallelse till föreningsstämma ska imiehäUa uppgift om vilka ärenden som ska behandlas pä stauiman. Beslut fai inte
fattas i andra ilrcndcn än dc soiii lagils upp i kallelsen.
Senast tvä veckor före ordinarie stämma och extra stämma ska kallelsen utfärdas, dock tidigast sex veckor före
släinnun. Kallelsen ska ulfardas gcnoin uldclning, ulsilndning med posl eller c-post. Andra nicddclandcii lill

medlemmarna anslås pä lämplig plats inom föreningens hus eller pubhceras pä hemsida.

17 § Rösträtt
Vidföreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar inneliarbostadsrätTgemensflmt liardedock
lillsammans endast en rosl. Medleni som irmeliar flera lagenlieler liar också endast en röst. Röslberälti.ead är endast den
medlem som fullgjort sim ekononiiska förpliktelser mot föreningen.

18 § Ombud och biträde
Medlem far utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet ska visa upp en skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska
uppvisas i original. Ombud lar förelräda högsl en (l) medlem.
Ombud får endast vara:

. amian medlem

. medlenimeiis niake/maka. registrerad partner eller sambo

. föräldrar

. syskon

. uivndiglbarn

. annan iiärstäende somvardkligt sammanbor ined iiiedlemmen i föreningens hus

. god nian

Om medlem har förvaltare företräds medlenuneii av förvaltaren. Underårig medlem företräds av sin förmyndare.

Ar medlem enjuridisk person far denne företrädas av legal ställföreträdare. inot uppvisaiide av ett registrcringsbevis
soin ar högst cll flr gaminall.

Pä lorcningssliinmia Mr incdlcm incdförg liogsl ett biträde. Endasl nicdlciiinicns inakc/inaka, registrerad panncr eller
sambo eUer annan medlem far vara bitrdde.

19 § Röstning
Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som lätt mer än hälften av de avgivna rosterna eller vid lika röstetal
den mening soiii släinmans ordförande biträder. Blankrosl är iiilc en avgiven rosl.

Vid val anses den vald som har fatt flest röster. Vid lika röstetal avgörs valet genom lonning om inte annat beslutas av
slämnum innan valet förrättas.

Stammoordförande eller fttreiungsstaimiia kan besluta all slulen oiuroslmng ska geiuinToras. Vid persoin al ska dock
sluten omröstning alltid genomföras på begäran av rflstberättigad.

För vissa beslut krävs särskild majoritet enligt bestämmelser i bostadsrättslagen.

20 § Jäv
En medlem får inte själv eller genom ombud rösta i fråga om:
l. talan mot sig själv
2. befrielse frän skadeståndsansvar eller annan förpliktelse gentemot föreningen
3. lalan eller befrielse som avses i l eller 2 bclräfrandc annan, om mcdlcnimcn i friiga liar dl väsciilligl inlrcssc som kan
stridc i mot föreningens intresse

21 § Resultatdisposition
Det över- eller underskön som kan iippsté i föreningens verksamhet ska balanseras i ny räkning.
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22 § Valberedning
Vid ordinarie foreningsstänima får valberedning utses för tiden fram till och med nästa ordinarie förenings-stömma,
Valberedningens uppgift är all läimia Förslag lill samtliga personval sauil lörslag Ull anode. Valberedningen bör beslä
av minst två och högst fvra personer och utser inom sig vem som ska vara sammankailande.

23 § Stämmans protokoll
Vid förcningsslämma ska prolokoll foras av dcii soiii släimnans ordföraiidc ulsell. l fråga oin prolokollcls iiinckll]
gäller:
l. all rösllängdcn biläggs prolokollct
2. att stammans beslut ska föras in i protokollet
3. att om omröstning skett ska resultatet av denna anges i protokollet
Protokollet ska senast inom tre veckor häUas tillgängligt för medlemuiama. Protokollet ska förvaras pä betiyggmide
sätt.

STYRELSE OCH REVISION

24 § Styrelsens sammansättning
Styrelsen bestar av minst rre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter.

Styrelsen väljs av föremngsstänunan. Ledamot och suppleant kan utses för en tid av eu eller två är. Ledamot kan väljas
om,

Till ledamot eller suppleant kan förutom medlem även väljas pcrsoii som tiUliör medlemmens ramiljchusliåll och som är
bosatt i föremngeus hus.

25 g Konstituering
Styrelsen utser inom sig ordförande och andra funktionärer,

26 § Styrelsens protokoll
Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll so in justeras av ordförandcti och den ydcrligarc lcdamol som styrelsen
utser. Protokollen ska förvaras pä betiyggande sätt och foras i nummerföljd. Styrelsens protokoll ar tillgängU^ci endast
för ledamöter, suppleanter och revisorer.

27 § Beslutförhet och röstning
Styrelsen ar beslutför när antalet närvarande ledaniöter överstiger hälften av samtliga ledamöter. Som styrelsens beslut
gäJlerden mening för vilken mer an lulften av de nä^arande röstat el ler vid lika röstetal den mening som ordföranden
biträder. För giltigt beslut kravs enliällighel nar för besluUorlhsl uuiisla aiUalel ledamöler ar lian araiide. Suppleanter
tjänstgör i den ordmng som ordförande bestänimer om inte amiat bestänits av försiiingsstäinnia eller framgär av
arbetsordning (beslutad av slyrclscn).

28 § Beslut i vissa frågor
Styrelse eller finna lccknarc får inlc utan förenings slämmans bcinyndigandc avliända föreningen dess fasla egendom och
inte heller riva eller bygga om sådan egendom. Styrelsen eller firmatecknare får besluta om inteckning eller annan
inskrivmng i förciiingcns fasta cgcndoiii.

Bcsliil soin innebär väscn(iig föräiidring av rörcningcns hus eller mark ska alltid fanas av förcningsslanmia.

l. Om cl( beslut avseende oin- eller tillbyggnad innebar att incdlcins lägciilict förändras ska medlemmens sainlyckc
inhämtas. Ombostadsrättshavaren inte ger sitt samtycke tUl ändringen blir beslutet anda giltigt om minst två tredjedelar
av dc röstande pä stämman liar gått med pä beslutet och det dessutom har godkänts av hyresnämnden. Ett sådant beslut
ska py begäran av föremugen godliäniuis av hyresnäumden. om förmidringen ar angelägen ocli syftet med ätgiu-den mte
skähgen kan tillgodoses på något aniuit sätt samt beslutet inte is oskäligt mot bostadsnittshavaren. Kan förcindringen
anses vara av liten bcr\ dclsc för bostndsrättshavarcn får hyresnämnden dock lämna godkännande, om åtgärden inte
skäligen kan tillgodoses pä något amiat sätt. Nämnden far förena en beslut om godkäimande med villkor. Begär
bostadsrätt shava re n att föreningen ska lösa in bostadsrätten. far godkännande lämnas endast med villkor om inlösen,
såvida inte bostadsrättsliavareu skaligen bör kum^i godki förändringen anda. Innebar nainndeus godfcinnande att
lägenheten i sin helhet färtas i anspråk av föreningen, ska godkännandet lämnas med villkor att inlösen sker.

2. Beslut som innebär ändring av någon insats och medför rubbning av det inbördes förhålliuidet mellan insatserna ska
alllid fallas av förcmngsslänuna och samtliga bostad srätlslia v are som berörs av ändringen ska ha gått med på bcslulcl.
Om enighet inte uppnäs, blir beslutet ända giltigt om ininsttv7 a tredjedelar av de berörda bostadsrättsliavarna har gatt
med pä bcsliilcl ocli dc) dessutom har godkänls av livrcsiiämndcn. Oin beslutet hnicbar CTI ökning av sanilliga iiisalscr
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iitaii all förhållandet indian dc inbördes insatserna rubbas, ska alla bostadsräUshavarna ha gatt med pä beslutet. Om
enighet inte uppnäs, blir beslutet ända giltigt om minst tvä tredjedelar av de röstande har gatt med pä beslutet och det
dessutom liar godkänls av byrcsiiäimidcn. Hyrcsiiäimidcn ska godkaiuia beslutet oni delta iiitc framslår soiii olillbörhgt
mot någon bostadsrättsliavare.

3. Beslut som innebar utvidgning av föreningens verksdmhet ska alltid fattas pä förenin.gsstämniy och minst U'a
tredjedelar av de röstande ska ha gatt med på beslutet.

4. Beslut som innebar överlåtelse av ett hus so in tillhör föreningen, i vilket det finns en eller flera lägenheter som är
upplillna incd bosladsriill. ska alllid fallas pä foreningssläinina ocli pä del säll soin gäller för bcslul oin lik\ idalion

enligt9 kap 29 a § bostadsrältslagen. Minst h'ä tredjedeliu' av bosladsr. ittsluivanu i det hus som skidl överlåtas ska dock
alllid lia gäll ined p.1 bcsliilcl.

Om det i stadgarna finns ytterligare nägol villkor för att ett beslut enligt punkl 1-4 i denna paragraf ska vara giltigt.
galler även det. Föreningen skall genast underrätla den som har pant i bostadsriitten och som ar känd för föreningen om
ett beslut enligt punkt 1 eller 4 i denna paragraf.

29 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas - förutom av slyrelsen - av minst trä ledamöler tillsainmans.

30 § Styrelsens åligganden
Bland annat Åligger del slyrclscn:
. att svara för föreningens organisation och férvajtning av dess angelägenheter
. all avge rcdovismng lör iörvallniitg av förcmngcns aiigclägcriiclcr gcnoui all avlänuia årsrcdovismng soin ska

innehålla berättelse om verksamheten under aret (fön-altiiingsberättelse) samt redogöra för föreiungens intakter och
kostnader under ärel (rcsullalräkmng) ocli för dess slalhiiiig vid räkcnskapsårcls iilgång (balaiisräkmng)

. att senast en manad före ordinarie föremugsstämma till revisorerna avlämna ärsredovlsmngen

. alt senast Ivä veckor före ordinarie forcniTigsslainnia hälla ärsrcdovisiringcn octi rc\'isionsbcrä((clscn (illgaiiglig

. att föra medlems- och lägenhetsföiteckning: föreningen har rätt att behandla i förteckningarna ingående
personuppgifter pÄ sätt som avses i personuppgiftslagen

31 § Utdrag ur lägenhetsförtecknlng
Bosladsrattsliavarc liar räll all pä begäran fa uldrag ur lagcnhclsIÖrlcckningcn avseende sin bosladsnill.

32 § Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår ar kalenderdr.

33 g Revisor
Fö renings stämma ska välja minst en och högst n'ä revisorer med högsttvå suppleanter. Revisorer och
revisorssuppleanter väljs för tiden frän ordinarie föreningsstamma fram till och med niista ordiiuirie föreningsstämina.
Av revisorerna - \ilka inte behöver vara medlemmar i föreningen - ska minst en vara auktoriserad.

34 § Revisionsberättelse
Revisorerna ska wge revisionsberättelse till styrelsen senast två veckor före föreningsstämman. Revisionsberättelsen
octi styrelsens förldarmg över av revisorerna gjorda amnärkningar skall hällas tillgängliga för medleuunama nunsl Ivä
veckor före föreningsstämman.

BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

35 § Bostadsrättshavarens ansvar
Bosladsrällsliavareii ska pä egen bckoslnad hålla del inre av lägcnlielcn i goll skick. Dclla gäller även förråd och andra
lagenhetskomplement som kan inga i upplåtelsen.

Bostadsrättshavyren svarar sålunda för underhåll och reparationer av bland yiuut:
. ytbcläggningpä nimmcns alla väggar, golv och tak jämte underliggande ytbchandling, som krävs för att ftnbringa

vlbcläggningcnpä cd fackniannanrässigl satl
. icke bärande innerväggar
. till fönster liömndc vadringsHllcr och tätnmgslistcr sflinl all niälning foruloin ulv.indig inälning oclt kittning av

fönster
. litl yllcrdörr hörande las inklusive nycklar, . ill inälning med undanl<ig för iTinlning sv yKcrdÖrrcns iilsida;

motsv<urande gäller för balkong- eller yltiindörr
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. inncrdörrar och säkcrhctsgrindar

. lister och foder

. elradiatorer, i Fråga om vallenfyUda radialorer svarar bostadsrätlsliavaren eiiidasl För niålmng och luflmug

. goh-värme, som bostadsrattshavaren försett lägenheten med

. vcntilationskanalcr sainl lcdiiiiigar för vännc, vallen och avlopp soui bosladsrätlshavarcn försett lägcnliclcn med
eller som betjänar endast bostadsrättshavarens lägenhet

. undercentral (säkringsskåp) och därifrån utgående ellediiiiigar i lägenlieten, kanalisationer. bretare. eluttagoch fasta
annaturer

. informationsledningar (telefon, kabel-h', data med mera) i lägenheten

. ventiler och liiflinsläpp. dock endast rengöring

. brandvaniare

Om lägenlieten byggts om av bostadsrättshavaren eller tidigare innehavare av bostadsrätten utan erforderliga tillstånd
oiuTallar del iiirc undcrliällsansvarcl även aiisvar för isoleraiidc skikt i dc delar av lägciihclcii som byggts om sam[ all
lägenheten liar tillfredsställande ventilation efter ombyggnaden.

I badrum, duschrum eller annat vytrum samt i WC svarar bostadsrättshavaren därutö^rer blmid annat även för:

» fuktisolerande skikt

. inredning och bclysningStimialurcr

. vitvaror och sanitetsporslin

. klämring till golvbniim

. rensning av golvbmnn och vattenlas

. Ivällmaskin inklusive ledningar ocli anslutningskopplingar på vallciilcdning

. krdiiar och avstängmngsventiler

. bcHnlhga vcTililationsnaklar, nya fläktar far iiilc installeras ulan styrelsens skrifliga godkännande

. handdukstoik

l kök eller motsvarande uLryuuue svarar bosladsrällshavarcn för all iiircdiung och uLrusliiiiig sasoui blaiid amial:
. vitvaror

. köksHäkl

. rensning av vatteiiläs

. diskmaskin inklusive lcdiiiiigar ocli anslulmngskoppl ingår pä valtcnlcdmng

. kranar och avstäiigmngsventiler.

36 § Ytterligare installationer och ombyggnad
Bostadsrattsliavarcn svarar även för alla inslallationcr i lagcnhcfcn som inslallcrals av bosladsrällsliavarcn eller tidigare
innehiivare av bostadsrätten samt för åtgärder som vidtygits i lägeiilieten i samband med bostadsmttslun'cireiis eller

tidigare innehavares ombyggnad av lägenheten.

37 § Brand- och vattenledningsskador
För reparationer pä grund av brand- eller vnllcnlcdningsskada svarar boslfldsräushavarcn endas! i begränsad oinfallniiig
i enlighet med bestämmelserna i bostadsrättslagen.

Bostadsrättshavaren svarar för reparation pä grund av brand- eller vanenledningsskadd endast om sbidan uppkoinmit
genom bostadsrättsliavarensvärdslösltöt eller försummelse, eller värdslösliet eller försummelse av någon som hör till
bosladsrällsliavtirens husliäll eller gäslar bostadsrällsliavaren eller a< aimaii soui bosladsrällsliavareii iiii)mt i lägenlielen
eller som där utför arbete för bostadsrättshavarens räkning. Ifråga om brandskada so in uppkonunit genom vårdslöshet
eller försuuunclsc av iiågon aiuiaii an bo siad srällsha våren själv, fiällcr vad nu sagts dock endast om bosladsräl ishav aren
bmstit i omsorg och tillsyn.

Andra stvckcl äger motsvarande Ullämpnmg oin oliyra förckonuncr i lägciUiclcn. Förciiingssläninia kan i sainbaiid med
gemensam underhällsätgärd besluta om reparation. byte av inredning och utrostniilg avseende de delar av lägenheten
soin medlemmen annars svarar för, detta sker då på föreningens bekostnad,

38 § Balkong och takterrass
Om lägenheten är utrustad med bdlkong eller tuktemiss svarar bostadsrättshr ix-aren endast för renli^illmng och

snöskotlniiig sanil ska se lill all avlcdning för dagvallcn inlc liindras.

39 § Felanmälan
Bostadsrattshavaren ar skyldig att tiU föreningen amnala fel och brister i såchm liigenhetsiitnistning som föreningen
svararför i enlighet med bo stads rättsläge n och dessa stadgar.
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40 § Gemensam upprustning
Förcningsstämma kan i samband med gemensam underhållsåtgärd i huset besluta om reparation odi byte av inredning
och ulruslning avseende de delar av lägenlielen som medlemmen svarar för.

41 § Föreningens rätt att avhjälpa brist
Om bostadsrdttshavaren försiimniar sitt aiis\'ar för lägeiilietens skick i sådan utsträckning att annans säkerhet äventyras
eller all det Hnns risk Pöromfnllandc skador p^ annans egendom har förcitingcn. cOcr räUclscaiiinaiiing, rall all avhjälpa
bristen pä bo stadsrättshav arens bekostnad.

42 § Övriga anordningar
Anordningar såsom markiser; bclysningsarmaturcr, solskydd etc. far sättas upp endast efter styrelsens skriftliga
godkännande. Styrelsens skriftliga godkännande krävs även om bostadsrättsliavaren söker och erhåller
bygglov/byggarmrälan. Bostadsrätts havare n svarar för skötsel och underhäll av sådana anordningar. Om det behövs för
Imscls underhåll eller för alt fullgöra inyndigliclsbcshit ;ir bosladsräKsliavarcn skyldig a((, efter uppinaniiig fraii
styrelsen, demontera sådana anordmngyr pä egen bekostnad.

43 § Förändring i lägenhet
Bostadsrättshavaren far företa föräiidringar i lägenlieten. Följande åtgärder far dock inte företas utan styrelsens tillstånd:
l. ingrepp i bärande konstruktion,
2. ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, vatten eller ventilation. eller
3. annan väsentlig förändring av lägenheten.

Soni väsentlig rörändring räkTias alltid förändring soin kräver bvggainnälaii cllcrbygglov. Bosladsrädshavarcn svarar
för att erforderliga myndighetstillständ erhålls.

Styrelsen Far cndasl vägra lillsländ oui algärdcn är till pälaglig skada eller olägcnhcl för rörcmngcu eller aiuian incdlcin.
Kopia av tiilständ/anmälan ska tillställas styrelsen innan åtgärder utförs. Bostadsrättshavaren ansvarar för att det iiite
uppkonnncr skada eller olagcnhcl för annan lägciifict c11cr i föreningens aliinäinia u(ninmcn. Föräiidringnr ska alltid
utföras pä ett fackmrinnamässigt sätt. Styrelsen kan kräva att utförda åtgärder i lagenheten ska besiktigas av en av
föreningen utsedd oberoende och auktoriserad besiktnings man. Om lillsländsplikliga {indringc ir sker utön lillsland kan

styrelsen kräva ersuttmng för besiktmngcir och andra kostnader som den otUlätna ombyggnaden orsakar föremngen.

ANVÄNDNING AV BOSTADSRÄTTEN

44 § Användning av bostadsrätten
Bostadsrättshavaren far inte am-ända lägenlieten för något annat äiidamal än det avsedda. Föreningen färdock eiidast
åberopa avvikelser som är av avsevärd betydelse För föreniiigeii eller iiågon annan iitedlem i föreningen.

45 § Sundhet, ordning och gott skick
Bostadsrättsliavaren är skyldig iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utom
huset samt rätta sig efter föreningens ordningsregler. Detta gäller ä\en för den som hör tilJ hushållet gästar
bosladsräUshavarcn eller soui utför arbete för bostadsrältshavarcns räkmng.

Hör till lagcnitclcn Förråd eller aimal lägciilictskoittplcincnl ska bosladsrätlshavarcn iaktta suitdhcl, ordiiing och goll
skick även i fråga om sådant utrymme.

Ohyra far inte föras in i lägenheten.

Rökning fur inte förekomirm i fastighetens gemensan-uiu utrymmen.

46 § Tillträdesrätt
Företrädare för föreningen liar rätt att fa komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som
föreningen svarar för eller liar rätt att utföra. Föreningen ska se till att bostadsrättslmarcn inte drabbas av större
olägenhet än nödvändigt.

Om bostadsrättsluivaren inte läinnar föremngen tilltnide till lägenheten, när föreningen hir rätt till det. kan styrelsen
ansöka om särskild liandräckning hos kronofogdemyndigheten.

47 § Andrahandsupplåtelse
En bosladsrällsliavare lar upplåta sill lägenhel i andra hand till aiuuin för självständigt bnikaude eiidast om styrelsen ger
sitt skriftliga samtycke. Bostadsrättshavare ska skriftligen hos styrelsen ansöka om samtycke till upplåtelsen. I ansökan
ska skald lill upplåtelsen anges, vilken lid den ska pågå saiiil till vem lägciiliclcu ska upplåtas. TillsLänd ska Jänuias om
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bostadsrättshavarcn liar skäl för upplåtelsen och föreningen inte liar någon befogad anledning att vägra samtycke.
Styrelsens beslut kan överprövas av hyresnämnden.

Det åligger bostadsrättshavaren att \'id sådan upplåtelse i andra hand av lägenheten att informera hyresgästen om
gällande ordniTigsförcskrincr och imichällct i förcningciis slfldgar.

Ett tillstånd till audmliandsupplätelse kan begränsas till viss dd och förenas med villkor.

48 § Inneboende
Bostadsrattsiiavarc för inn inma utomstående personer i lägcnliclcn, oni del in(c incdför men för förcniugcn cllcrannnn
medlem.

FÖRVERKANDE

49 § Förverkandegrunder
N}rttj ande rätten till en lägenliet som innehas med bostadsrätt kan förverkas och föreningen kan säga upp
bostadsrättshavaren till avflyttning i bland unruit följande fall:
. bostadsrättshavaren dröjer med att betala insats eller upplätelseavgift utöver trä \'eckor fritn det att föreningen efter

förfallodagen amnanal hoiiom eller hemie att FuUgöra sin belalningsskyldighel eUer oin bosladsrällsIiavtTren dröjer
med att betala årsavgift eller avgift for andraliandsupplåtelse mer än en vecka efter föriällodagen ilar det gäller en
bosladslägciilicl eller iiicr än två vardagar cHcr rorfallodagcu när det galler en lokal

. lägenheten utan samtycke iippläts i andra luind

. bostads rättslm-a ren inrymmer utomsrående^personer till men för förening eller annan medlem

. lägenlieten används för anmt äiidainål än vad den är avsedd för och avvikelsen är av väsentlig bet) delse för
föreningen eller nägon medlem

« bosladsrättshavaren eller den. som lägcnheleu upplåtits till i andra hand, genoi» vårdslösliel är vållande lill alt del
fiims ohyra i lägenheten eller oin bostadsrättsha^-aren, genom att inte utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om
au del finns olivra i lägenheten, bidrar lill all ohyran sprids i huset

. bostadsrättsliavaren inte iakttar sundhet ordning och gott skick eller rättar sig efter de särskilda ordmngsregler som
föreningen meddelar

. bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten och inte kan visa giltig ursäkt för detta

. bosladsrallsliavarcn inte fullgör annan skyldiglicl och det niflslc anses vara av syiincrlig vikl för förcningcit all
skyldigheten fullgörs

. lägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverksaniliet eller därmed likartad verksamliet vilken till en
inlc oväsentlig del ingår i brottsligt förfarande eller För tilLTälliga sexuella förbmdclscr mot crsällniug

50 § Hinder för förverkande
Nyttjimderätten ;ir inte fön'erkad om det som ligger bostadsryttsluvaren till List är av liten betydelse. I enlighet med
bosladsrätlslagciis regler ska föreningen normalt uppinana bosladsräilsliavarcn all vidta rällclsc innan föreningen har
rätt säga upp bostadsrätten. Sker rättelse kan bostadsrättshyvaren inte skiljas frän bostadsrätten.

51 § Ersättning vid uppsägning
Om föreningen säger upp bosfadsrättshavarcn till avflyttning har föreningen rätt till skadestånd.

52 § Tvångsförsäljning
Har bostadsrättshavaren blivit skild frän lägenheten till följd av uppsägning kan bostadsrätten komma att n-angsförsäljas
av kronofogden enligt reglerna i bostadsrättslagen.

ÖVRIGT

53 § Meddelanden
Meddelanden ansläs i föreiiingens lius. på föreiiiiigens webbplats. geiioiii e-post eller utdelning.

54 § Framtida underhåll
hioin föreningen ska finnas fond för vtlrc underhåll.

Till fonden ska Årligen avsällas dl belopp molsvarandc miiisl 0. 3% av rasligliclcis laxcringsvärdc. Oin rorcningcn liar
en underhallsplan kan istället avsyttning till fonden göras enligt planen. Om föreningen i sin resultaträkning gör
avsättning i form av avskrivning pä föreningens byggnader, kan avsättningen till fonden yttre undcriråll för samma
nikciiski ipsär. minskas i inolsvarandc iirån.
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55 § Vinst, upplösning och likvidation
Det överskott som kaii uppstå pä föreningens verksamhet skall balanseras i ny räkning.
Om Förcnmgen upplöses eller likvideras ska behållna Ullgångar lilUalla inedlenunania i förhållaiide till lägenlielemas
uisatser.

56 § Tolkning
För frågor som inte regleras i dessa stadgar galler bosladsraKsUigcn, lagen om ckoiioiniska förcning. ir och övrig
lagsliftning. Föreningen kan lia utfärdat ordningsregler för förtydligande w innehållet i dessa stadgar.

57 § Stadgeändring
Föreningens stadgar kan ändras om samlliga röstberättigade ar ense om det Beslutet är även giltigt om det fattas av t\'a
pä varandra följande féremngsstiimmor. Den första stämmans beslut utgörs av den mening som liar fatt mer än hälften
av de avgivna rösterna eller; vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Pä den andra stamman krävs att
mins! två ircdjcdclarav dc röstande liar gatt med pä bcslulcl. Bosladsrädslagcnkan förvissa bcslul föreskriva högre
majoritetskrav.

Ovanstående stadgar har antagits vid två på varandra följande stämmor

den 23 oktober 2017

och

den 4 december 2017

Solna den 5 december 20 17
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