
Bostadsriittsft)reningen Kdrveln
Kummingatan 9
754 48 Uppsala
Org. nr 717600-7784

Stad ga r fti r Bostads riittsfii ren i n gen Kii rvel n

Fiireningens firma och iindamil

l $
Fdrenin gens fi rma tir B o stadsriittsftireningen K<irveln.

2 $
Fdreningen har till iindamil att friimja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i fore-
ningens upplita bost?ider och eller andra liigenheter it medlemmama till utnyttjande utan tids-
begriinsning. Medlems r2itt inom fcireningen pi grund av sidan upplitelse kallas bostadsriitt.
Medlem som innehar bostadsriitt kallas bostadsriittshavare.

3 $
Styrelsen har sitt siite i Uppsala kommun.

Medlemskap och tiverlitelse av bostadsriitt

4 $
Har bostadsriitt overgatt till ny innehavare, fhr denne utciva bostadsrtitten endast om han/tron
?ir eller antas till medlem i ftireninsen.

s s
Bostadsriitt upplites skriftligen och fir endast upplitas 6t medlem i floreningen. Upplitelse-
handlingen skall ange partemas namn, liigenhetens beteckning och rumsantal, iindamilet med
upplitelse samt de belopp varmed grundavgift och irsavgift skall utgi. Om siirskild avgift f6r
upplitelse av bostadsrdtt (upplitelseavgift) skall uttas, skall 2iven den anges.

6 $
Medlemskap i foreningen kan beviljas fysisk person som rivertar <jvertar bostadsrZitt i fore-
ningens hus. Den som en bostadsrZitt har overgitt till fhr inte viigras medlemskap i loreningen
om fdreningen skiiligen bor godta ft)rviirare som bostadsriittshavare. Om det antas att forviir-
varen for egen del inte permanent skall bosiitta sig i bostadsriittsliigenheten har ftireningen riitt
attvagra medlemskap. Den som har ftirviirvat en andel i bostadsriitt ffir viigras medlemskap i
foreningen om inte bostadsriitten efter ftirviirvet innehas av makar eller sidana sambor pi vil-
ka lagen om sambors gemensamma hem skall tilllimpas.

7 $
Friga om antagande av medlem avgcirs av styrelsen om inte annat anges av bostadsriittslagen.

8$
Medlem fir ej uteslutas eller uttriida ur ftireningen, si liinge han/hon innehar bostadsrdtt.
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Insats och avgifter m.m.

9 $ Grundavgift, irsavgift och i lorekommande fall upplitelseavgift faststtills av styrelsen.
Andring av grundavgiften skall alltid beslutas av fdreningsstiimma. Foreningens kostnader
finansieras genom att bostadsriittsinnehavarna betalar irsavgift till ftreningen. Arsavgifterna
fordelas pi bostadsriittsliigenheterna i ftrhillande till liigenheternas andelstal. Upplitelseav-
gift, dverligelseavgift och pantsiittningsavgift f&r tas ut efter styrelse beslut. Overlitelseavgift
far uppgA till hdgst 2,5 procent och pants?ittningsavgiften till hdgst I procent av det basbelopp
som giiller vid tidpunkten for ansdkan om medlemskap respektive tidpunkten lor underriittelse
om pantsiittning.

Overlitelseavgift betalas av ftirviirvaren och pantsiittningsavgift betalas av pantsiittare.
Avgifterna skall betalas pi det siitt som styrelsen bestiimmer. Om inte avgifterna betalas i riitt
tid utgar sedvanlig drdjsm6lsrtinta enligt riintelagen pi den obetalda avgiften fran ftirfalloda-
gen till dess att floreningen erhillit full betalning samt piminnelseavgift enligt forordningen
om ersiittning ftir inkassokostnader m m.

Bostadsriittshavarens riittigheter och skyldigheter

l 0 $
Bostadsriittshavaren skall pi egen bekostnad hilla liigenheten i gott skick och svara ftir liigen-
hetens samtliga funktioner och svarar fcir det ldpande och periodiska underhillet av liigenhe-
ten. Bostadsriittshavaren svarar ftir underhill av uteplats eller liknande som iir ansluten till
Itigenheten. Bostadsr?ittsforeningen svarar for reparation av stamledningar som ansluter till
liigenhetens avlopp, el och vatten samt underhill av viirmeutrustning som ftireningen forsett
liigenheten med.

Bostadsriittshavarens ansvar ftir liigenhetens underhill omfattar silunda bland annat:
- alla egna installationer som awiker frin liigenhetens standard samt rummens viiggar, tak

och golv med underliggande fuktisolerande skikt i vitutrymmen.
- inredning och utrustning i k6k, badrum och dvriga rum och utrymmen tillh<jrande ltigen-

heten samt driftsatt brandvarnare i erforderligt antal.
- ledningar och ovriga installationer ftir avlopp, vdrme, el och vatten till de delar dessa inte

iir ftireningens ansvar.
- dcirrar, glas och bigar i ftinster; dock ej m6lning av ldgenhetens lonster pA utsidan och

ytterdorrars utsidor.

1 1 $
Bostadsriittshavaren fbr foreta ftiriindringar i ltigenheten. Viisentlig ftiriindring fir dock ftiretas
endast efter tillstind av styrelsen och under ftirutsiittning att ftirtindringen inte medfiir men ftir
loreningen eller annan medlem.

Med viisentlig foriindring menas:
- byte av ytskiktet i vitutrymme till kakel eller klinkers.
- ingrepp i vatten och avlopp samt iindrad placering av fast installerad utrustning.
- flytta eller ta bort innerviigg samt annan piverkan av sandbiidd.
Alla ftirindringar skall alltid utfiiras pi ett yrkesmiissigt siitt.
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1 2 $
Bostadsrtittshavaren 6r skyldig vid anviindandet av liigenheten och andra delar av fastigheten
att iaktta allt som fordras ftir att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten och riitta
sig efter de siirskilda regler som ftireningen meddelar i overensstiimmelse med ortens sed.
Bostadsriittshavaren skall hilla noggrann tillsyn 6ver att detta ocksi iakttas av den som hcir till
hans hushill eller giistar honom eller av nigon annan som han inrymt i liigenheten eller som
diir utfor arbete i hans riikning.

F<jremil som enligt vad bostadsriittshavaren vet eller med sktil kan misstiinkas var behliftat
med ohyra fir inte foras in i lligenheten.

1 3  $
Bostadsrittsforeningen har rtitt att erhilla tilltriide till ltigenheten niir det behcivs ftir tillsyn
eller utfora arbete som ftireningen ansvara ftir. Ntir bostadsriitten skall siiljas genom tvings-
ftirstiljning, tir bostadsriittshavaren skyldig attlhta visa ltigenheten pi liimplig tid.

Bostadsriittshavaren iir skyldig att tila inskriinkningar i nyttjanderiitten som kriivs ftir att vidta
nddviindiga itgiirder lor att utrota ohyra i huset eller pi marken, iiven om liigenhet inte har
drabbats av ohyra.

Om bostadsriittshavaren inte liimnar ftireningen tilltriide till liigenheten ntir ft)reningen har rtitt
till det, kan styrelsen ansrika om handr[ckning.

1 4 $
Bostadsriittshavaren far upplita hela sin lligenhet i andrahand efter styrelsens samtycke. Bo-
stadsrtittshavaren som Onskar upplita sin liigenhet i andrahand skall pi stitt som styrelsen be-
sttimt ans<ika om samtyckte till overlitelsen.

Vtigrar styrelsen att ge sitt samtycke till en andrahandsupplitelse fbr bostadsriittshavaren indi
upplita hela sin ldgenhet i andra hand om han under viss tid inte har tillf?ille att anvlnda lii-
genheten och hyresniimnden lZimnar sitt tillstind till upplitelsen. Sidant tillstind skall liimnas
om bostadsrtittshavaren har beaktansvtirda sk[l f6r upplitelsen och ftireningen inte har nigon
befogad anledning till att viigra samtycke.

Ett tillstind fcir andrahandsupplitelse kan begriinsas lor viss tid och ftirenas med villkor. Skiil
till att fi hyra ut liigenheten i andra hand kan t.ex. vara studier pi annan ort, provanstdllning
pi annan ort, vird av anhorig pA annan ort, militiirtjiinst pi annan ort och utlandstjiinstgoring.
Alla dessa sktil ftirutsiitter att andrahands uthyrning begrtinsas under en kortare tid.

l s  $
Bostadsriittshavaren far inte anviinda lligenheten till annat iindamil iin det avsedda.

1 6 $
Bostadsriittshavaren fir ej inrymma utomstiende personer i liigenheten, om det kan medfora
men ftjr ft)reningen eller annan medlem.

1 7 $
Nyttjanderiitten till en liigenhet som innehas med bostadsriitt kan i enlighet med bostads-
riittslagens bestiimmelser ftirverkas bland annat om
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l) bostadsr2ittshavaren drdjer med att betala irsavgift,
2) liigenheten upplites i andra hand utan samtycke,
3) bostadsrtittshavaren inrymmer utomstiende personer till men ftir ft)reningen eller medlem,
4) liigenheten anviinds ftir annat iindamil lin det avsedda,
5) bostadsriittshavaren inte aktar sundhet, ordning och skick inom fastigheten eller riittar sig

efter de siirskilda ordningsregler som ftireningen meddelar,

6) bostadsriittshavaren eller den som liigenheten upplitits till i andra hand, genom virdslcjs-
het iir villande till att det finns ohyra i liigenheten eller om bostadsriittshavaren, genom att
inte utan att det finns osktiligt drdjsmil underrtitta styrelsen om att det finns ohyra i liigen-
heten, bidrar till att ohyran sprids i fastigheten,

7) bostadsriittshavaren inte liimnar tilltrade till l5genheten och han inte kan visa giltig ursiikt
till detta,

8) bostadsrtittshavaren inte fullgdr annan skyldighet och det miste anses vara av synnerlig
vikt ftir ft)reningen att skyldigheten fullgors,

9) l2igenheten helt eller till viisentlig del anviinds for ntiringsverksamhet eller diirmed likartad
verksamhet, vilken utgor eller i vilken inte till en oviisentlig del ingir brottsligt ftrfarande

v 
eller for tillftilliga sexuella ftirbindelser mot ersdttning.

Nyttjander2itten iir inte ftjrverkad om det som ligger bostadsriittshavaren till last iir av ringa
betydelse.

1 8  $
Bostadsrfittslagen innehiller bestiimmelser om att bostadsriittsforeningen i vissa fall skall an-
moda bostadsriittshavaren att vidta itglirder innan ftireningen har riitt att siiga upp bostadsriit-
ten. Sker rtittelse kan bostadsriittshavare inte skiljas fr&n liigenheten.

l e $
Siiger foreningen upp bostadsriittshavaren till avflyttning har ftireningen riitt till ersiittning ftir
skada.

20$
! Har bostadsriittshavaren blivit skild frin ltigenheten till fldljd av uppsiigning skall bostadsriit-

ten tvingsftirsiiljas. F<irsiiljningen fir dock anst6 till dess att sidana brister som bostadsriitts-
havaren svarar ftir har blivit iteihdade.

Styrelsen

2 l $
F<ireningens angeliigenheter handhas av en styrelse vars uppgift iir att ftiretriida ftireningen
och ansvara for att ftireningens organisation, ekonomi och andra angeliigenheter skdts pi ett
tillfredssttillande siitt.

.)1 .t
L L Y

Styrelsen bestir minst av tre och hdgst sju ledamoter med minst tvi och hogst fyra supplean-
ter. Styrelseledamriter och suppleanter viiljs av ftireningsstiimman fdr h<igst tvi ar. Om en helt
ny styrelse vdljs pi ft)reningsstiimma skall mandattiden ftir htilften, eller vid udda tal niirmast
hdgre antal, vara ett 6r.
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Suppleanter intrtider i den ordning de tir valda sivida inte stiimman har valt personliga supple-
anter.

Till styrelseledamot och suppleant kan forutom medlem vliljas iiven make eller sambo till
medlem samt niirstflende som varaktigt sammanbor med medlemmen.

Valbar tir endast den som iir bosatt i ftireningens fastighet.

2 3 $
Styrelsen utser inom sig ordftirande, om inte ftjreningsstiimman annat beslutat, sekreterare
och andra eventuella funktiondrer.

2 4 $
Styrelsen fir ftrvalta egendomen genom en av styrelsen utsedd viceviird, vilken sjiilv inte
behOver vara medlem i fdreningen, eller genom en fristiende ftirvaltningsorganisation. Vice-
vdrden fir inte vara ordftirande i styrelsen.

2 s $
Vid styrelsens sammantriiden skall det foras protokoll, som justeras av ordforanden och den
ytterligare ledamot som styrelsen utsett. Styrelseledam<iterna har riitt att ffi awikande mening
antecknad i protokollet. Protokoll fr&n styrelsens sammantrZiden skall floras i nummerftjljd och
forvaras pA betryggande siitt.

2 6 $
Styrelsen iir beslutsftir n?ir antalet niirvarande ledamoter vid sammantriidet dverstiger hiilften
av samtliga ledamoter. Som styrelsen beslut giiller den mening ftir vilken mer iin hiilften av de
nzirvarande r6stat eller vid lika rdstetal den mening som bitrads av ordftiranden. Fcir giltigt
beslut niir for beslutsftirhet minsta antalet ledamdter iir niirvarande erfordras enhiillighet.

2 7 5
Styrelsen eller firmatecknare f&r inte utan ftjreningsstiimmans bemyndigande avhiinda ftjre-
ningen dess fasta egendom eller tomriitt. Styrelsen ffir inteckna och belina ftireningens egen-
dom.

2 8 $
Styrelsen skall i enlighet med bostadsriittslagens bestZimmelser fora medlems- och liigenhets-
florteckning. Bostadsrtittshavare har riitt att pi begiiran fi utdrag ur liigenhetsftirteckningen
avseende sin bostadsriittsliieenhet.

2 e $
Styrelsen skall fortldpande genomlora nddvtindiga besiktningar av ft)reningens egendom och i
irsredovisningens ftirvaltningsberiittelse avge redogorelse for kommande underhillsbehov
och under Aret utftirt underhill av strirre omfattnins.

3 0 $
Foreningens styrelse eller annan sttillftiretriidare ftlr ftireningen far inte utftira en handling
eller en annan itgiird som ger otillbrirlig fordel &t en medlem eller nigon annan till nackdel
ft)r foreninsen eller annan medlem.
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Riikenskaper och revision

3 1  $
Fdreningens riikenskapsir omfattar kalenderir. Senast en minad fiire ordinarie ftirenings-
stiimman skall styrelsen till revisorerna avl2imna ftirvaltningsber?ittelse, resultatriikning och
balansriiknins.

3 2 $
Revisorerna skall vara minst en och hogst tvi med minst en och hogst tvA suppleanter. Revi-
sorer och revisorssuppleanter viiljs pi ftireningssteimma for tiden ftjr ordinarie ft)renings-
stiimma. Av revisorerna - vilka inte beh<iver vara medlemmar - skall minst en vara auktorise-
rad eller godkiind. Utses auktoriserat revisionsfdretag som revisor behcjver inte suppleant ut-
SCS.

3 3 $
Revisorerna skall avse revisionsber2ittelse senast tvi veckor innan foreninssstiimman.

3 4 $
Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberiittelsen och styrelsens ftirklaring 6ver reviso-
rerna gjorda anmtirkningar skall finnas tillgiingliga ftir medlemmarna minst en vecka ftjre
foreningsstiimman.

Fiireningsst5mma

3 5 $
Ordinarie ftireningssttimma skall hillas irligen tidigast I mars och senast ft)re maj minads
utging.

3 6 $
Medlem som onskar liimna forslag till stiimma skall anmdla detta senast 31 januari eller inom
den senare tidpunkt styrelsen kan komma att bestZimma.

!  3 7 $
Extra foreningssttimma skall h6llas niir styrelsen eller revisor finner skril till det eller n?ir minst
l/10 av samtliga rdstberiittigade skriftligen beglir det hos styrelsen med angivande av iirende
som dnskas behandlat pi stiimman.

3 8 $
Pi ordinarie foreningsstdmma skall ftjrekomma
l) Oppnande
2) Godkiinnande av dagordningen
3) Val av stiimmoordft)rande
4) Val av protokollforare
5) Val av tvi justeringsmiin att jiimte ordforande justera protokollet
6) Val av tvi rrlstriiknare
7) Fr6ga om stdmman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
8) Faststiillande av rcistltingc
9) Fdredragning av styrelsens flrsredovisning
10) Fciredragning av revisorns beriittelse
11) Beslut om faststiillande av resultat- och balansriikning
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l2) Beslut om resultatdisposition
13) Friga om ansvarsfrihet fcir styrelseledamciterna
i 4) Bestiimmande av antalet styrelseledamrjter och styrel sesuppleanter.
15) Beslut om arvoden it styrelseledamciter och revisorema ftir niistkommande verksamhetsir
16)Beslut om stiimman skall utse styrelseordftjrande samt i ft)rekommande fall val av styrel-

seordftirande
17) Val av styrelseledam<iter och suppleanter
18) Val av revisorer och revisorssuppleanter
19) Val av valberedning och sammankallande i valberedningen
20) Av styrelsen till sttimman hiinskjutna frigor samt av ft)reningsmedlems anmtilt tirende
2l) Avslutande

3 e $
Kallelse till foreningsst2imman skall innehilla uppgift om vilka rirenden som skall behandlas
pi sttimman. Kallelse skall utfiirdas personligt till samtliga medlemmar genom utdelning eller
genom postbefordran tidigast fyra veckor och senast tvi veckor ftjre ordinarie ftirenings-
stiimma samt tidigast fyra veckor och senast en vecka ftjre extra ft)reningsstiimma.

4 0 $
Vid foreningsstiimman har varje medlem en rcist. Om flera medlemmar innehar bostadsrZitt
gemensamt har de dock tillsammans endast en rdst. Rdstrdtt har endast den medlem som full-
gjort sina itaganden mot foreningen enligt dessa stadgar eller enligt lag.

4 1  $
Medlem far utciva sin r6striitt genom ombud. Endast annan medlem, make sambo eller niirst6-
ende som varaktigt sammanbor med medlemmen fir vara ombud. Ombud far inte ftiretrtida
mer iin en medlem. Ombudet skall ftirete en skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten giiller
hcigst ett flr frin utftirdandet.

Medlem f&r pi ft)reningsstiimman medftjra hogst ett bitriide. Endast medlemmens make, sam-
bo, annan niirstiende eller annan medlem fitr vara bitrade.

425
Fcireningsst2immans beslut utgdrs av den mening som fitt mer iin hiilften av de angivna ros-
terna eller vid lika rcistetal den mening som ordfbranden st<idjer. Vid val anses den vald som
fatt flest roster. Vid lika rdstetal avgors valet genom lottning om inte annat beslutas av stiim-
man innan valet forrbttas.

Alla omrostningar vid fiireningsstiimman sker Oppet. Omrdstning kan ske slutet om en ntirva-
rande rcistberiittigad medlem vid personval pikallar sluten omr<istning.

For vissa beslut erfordras stirskild majoritet enligt bestiimmelser i bostadsriittslagen. Ett ex-
empel pi ett sidant ar att ett beslut om att utvidga fbreningens verksamhet miste fattas av
foreningsstiimman. Minst tvi tredjedelar av de niirvarande medlemmarna pi stiimman miste
gi med pi beslutet. Arendet miste finnas med i kallelsen till stiimman. Skall foreningen over-
l6ta ett av sina bostadsriittshus miste beslutet fattas pi tvi av varandra ftljande stiimmor (ex-
tra eller ordinarie). Beslutet pi den andra stiimman miste ha minst tvi tredjedelar av r<isterna
frin de ndrvarande medlemmarna. Tv& tredjedelar av bostadsrtittshavarna som berdrs av be-
slutet m6ste alltid gi med pA beslutet. Alternativet iir att alla av foreningens medlemmar har
gitt med pi beslutet pi en enda ftireningsstiimma.
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4 3 $
Vid ordinarie ftireningsstamma utses valberedning ftir tiden intill dess ntista foreningssttimma
hillits.

4 4 $
Protokoll frin foreningsstiimman skall hillas tillgiingligt for medlemmarna senast tre veckor
efter stiimman.

Meddelanden till medlemmarna

4 s $
Meddelanden delges genom anslag pi viil synlig plats i ftireningens fastighet eller genom ut-
delning.

Fonder

4 6 $
Inom foreningen skall bildas foljande fonder
- Fond for yttre underhill
- Dispositionsfond

Till fond for yttre underh6ll skall irligen avsiittas ett belopp motsvarande minst 0,3 o av fas-
ti ghetens taxeringsviirde.

Fiireningens uppliisning

4 7 $
Om floreningen uppldses skall behillna tillgingar tillfalla medlemmarna i ftrhillande till lti-
genhetemas insatser.

Andring av stadgar

4 8 $
Andring av stadgarna kan endast beslutas av ftireningsstiimman.

Ar samtliga medlemmar dverens om stadgeiindring, r2icker det med beslut pi en ft)renings-
stiimma. Det riicker inte med att samtliga medlemmar som niirvara pi stiimman rcistar ft)r en
tindring utan alla medlemmar i ftireningen miste vara cjverens. Ar inte foreningens samtliga
medlemmar dverens m6ste beslutet om stadgeft)riindring fattas av pi tvi av varandra foljande
stiimmor. Stiimmorna kan vara extra eller ordinarie fiireningsstiimma. Pi den senare stamman
m6ste minst tvi tredjedelar av de rdstande medlemmarna gi med pi beslutet. Om beslutet
giiller iindring av de grunder enligt vilka flrsavgifter iindras, krtivs att minst tre fiiirdedelar av
de rdstande pi den senare stiimman gir med pi beslutet. Beslut om stadgeiindring som inne-
b?ir att medlemmarnas riitt till att fi ut foreningarnas tillgingar vid uppldsning av ftlreningen
kriiver att samtliga r<istande medlemmar pA den andra stiimman r<istar for forslaget. Beslut om
stadgeiindring som innebiir att en medlems riitt att dverlita sin bostadsriitt inskriinks kan en-
dast bli giltigt om alla berorda bostadsriittshavare gir med pA beslutet.

Beslut om Zindring av foreningens stadgar skall genast anmtilas till registrering. Beslutet fir
inte verksttillas ftirriin registrering har skett.
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Annan lagstiftning

4 e $
I allt som rcjr foreningens verksamhet giiller utover foreningens stadgar, bostadsriittslagen,
lagen om ekonomiska foreningar, liksom annan lag som beror foreningens verksamhet. Om
bestlimmelser i dessa stadgar framledes skulle komma att sti i strid med tvingande lagstift-
ning skall lagens bestiimmelser giilla.


