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Stad ga r fti r Bostads riittsfii ren i n gen Kii rvel n
Fiireningensfirma och iindamil
l $
Fdreningensfi rma tir Bostadsriittsftireningen
K<irveln.

2$
Fdreningen har till iindamil att friimja medlemmarnasekonomiska intresse genom att i foreningensupplita bost?ideroch eller andraliigenheterit medlemmamatill utnyttjandeutan tidsbegriinsning.Medlems r2itt inom fcireningenpi grund av sidan upplitelse kallas bostadsriitt.
Medlem som inneharbostadsriittkallas bostadsriittshavare.

3$
Styrelsen
har sitt siitei Uppsalakommun.
Medlemskapoch tiverlitelseav bostadsriitt

4$
Harbostadsriitt
overgatttill ny innehavare,
fhr denneutcivabostadsrtitten
endastom han/tron
?irellerantastill medlemi ftireninsen.

ss
Bostadsriittupplites skriftligen och fir endastupplitas 6t medlem i floreningen.Upplitelsehandlingenskall angepartemasnamn, liigenhetensbeteckningoch rumsantal,iindamilet med
upplitelse samt de belopp varmedgrundavgiftoch irsavgift skall utgi. Om siirskild avgift f6r
upplitelse av bostadsrdtt(upplitelseavgift)skall uttas,skall 2ivenden anges.
6 $
i foreMedlemskapi foreningen kan beviljas fysisk person som rivertar <jvertarbostadsrZitt
ningenshus. Den som en bostadsrZitt
har overgitt till fhr inte viigrasmedlemskapi loreningen
om fdreningen skiiligen bor godta ft)rviirare som bostadsriittshavare.Om det antas att forviirvaren for egen del inte permanentskall bosiitta sig i bostadsriittsliigenhetenhar ftireningen riitt
attvagra medlemskap.Den som har ftirviirvat en andel i bostadsriittffir viigras medlemskapi
foreningen om inte bostadsriittenefter ftirviirvet innehasav makar eller sidana sambor pi vilka lagenom samborsgemensammahem skall tilllimpas.

7$
Friga om antagandeav medlem avgcirsav styrelsenom inte annat angesav bostadsriittslagen.

8$
Medlem fir ej uteslutaseller uttriida ur ftireningen, si liinge han/hon innehar bostadsrdtt.
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Insats och avgifter m.m.
9 $ Grundavgift, irsavgift och i lorekommandefall upplitelseavgift faststtillsav styrelsen.
Andring av grundavgiften skall alltid beslutasav fdreningsstiimma.Foreningenskostnader
finansieras genom att bostadsriittsinnehavarnabetalar irsavgift till ftreningen. Arsavgifterna
fordelas pi bostadsriittsliigenheterna
i ftrhillande till liigenheternasandelstal.Upplitelseavgift, dverligelseavgiftoch pantsiittningsavgiftf&r tas ut efter styrelsebeslut. Overlitelseavgift
far uppgAtill hdgst 2,5 procentoch pants?ittningsavgiften
till hdgst I procentav det basbelopp
som giiller vid tidpunktenfor ansdkanom medlemskaprespektivetidpunktenlor underriittelse
om pantsiittning.
Overlitelseavgift betalasav ftirviirvaren och pantsiittningsavgiftbetalasav pantsiittare.
Avgifterna skall betalaspi det siitt som styrelsenbestiimmer.Om inte avgifterna betalasi riitt
tid utgar sedvanlig drdjsm6lsrtintaenligt riintelagen pi den obetalda avgiften fran ftirfallodagen till dess att floreningenerhillit full betalning samt piminnelseavgift enligt forordningen
om ersiittning ftir inkassokostnaderm m.
Bostadsriittshavarensriittigheter och skyldigheter
l0$
Bostadsriittshavaren
skall pi egenbekostnadhilla liigenheteni gott skick och svaraftir liigenhetenssamtligafunktioner och svararfcir det ldpandeoch periodiskaunderhillet av liigenheten. Bostadsriittshavarensvarar ftir underhill av uteplats eller liknande som iir ansluten till
Itigenheten.Bostadsr?ittsforeningensvarar for reparation av stamledningar som ansluter till
liigenhetensavlopp, el och vatten samt underhill av viirmeutrustning som ftireningen forsett
liigenhetenmed.
Bostadsriittshavarensansvarftir liigenhetensunderhill omfattar silunda bland annat:
- alla egna installationer som awiker frin liigenhetensstandardsamt rummens viiggar, tak
och golv med underliggandefuktisolerandeskikt i vitutrymmen.
- inredning och utrustning i k6k, badrum och dvriga rum och utrymmen tillh<jrande ltigenheten samt driftsatt brandvarnarei erforderligt antal.
- ledningaroch ovriga installationerftir avlopp, vdrme, el och vattentill de delar dessainte
iir ftireningens ansvar.
- dcirrar,glas och bigar i ftinster; dock ej m6lning av ldgenhetenslonster pA utsidan och
ytterdorrarsutsidor.

11$
Bostadsriittshavaren
fbr foretaftiriindringar
i ltigenheten.
Viisentligftiriindringfir dockftiretas
intemedfiirmenftir
endasteftertillstind av styrelsen
ochunderftirutsiittning
att ftirtindringen
loreningeneller annanmedlem.
Med viisentligforiindring menas:
- byte av ytskiktet i vitutrymme till kakel eller klinkers.
- ingrepp i vatten och avlopp samt iindrad placering av fast installeradutrustning.
- flytta eller ta bort innerviigg samt annanpiverkan av sandbiidd.
Alla ftirindringar skall alltid utfiiras pi ett yrkesmiissigtsiitt.

Stadgar
"'8ff'llTlfi
rn
'" K6rve
rJ#ffi
12$
Bostadsrtittshavaren
6r skyldigvid anviindandet
av liigenheten
ochandradelarav fastigheten
att iakttaallt somfordrasftir att bevarasundhet,
ordningochskickinomfastigheten
ochriitta
sig efter de siirskilda regler som ftireningen meddelar i overensstiimmelse
med ortens sed.
Bostadsriittshavarenskall hilla noggranntillsyn 6ver att detta ocksi iakttas av den som hcir till
hans hushill eller giistar honom eller av nigon annan som han inrymt i liigenheteneller som
diir utfor arbete i hans riikning.
F<jremil som enligt vad bostadsriittshavarenvet eller med sktil kan misstiinkas var behliftat
med ohyra fir inte foras in i lligenheten.
1 3$
Bostadsrittsforeningen har rtitt att erhilla tilltriide till ltigenhetenniir det behcivs ftir tillsyn
eller utfora arbete som ftireningen ansvara ftir. Ntir bostadsriittenskall siiljas genom tvingsftirstiljning,tir bostadsriittshavaren
skyldig attlhta visa ltigenhetenpi liimplig tid.
Bostadsriittshavareniir 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
drabbatsav ohyra.
Om bostadsriittshavareninte liimnar ftireningen tilltriide till liigenhetenntir ft)reningen har rtitt
till det, kan styrelsenansrikaom handr[ckning.
14$
far upplita hela sin lligenheti andrahandefter styrelsenssamtycke.BoBostadsriittshavaren
stadsrtittshavarensom Onskarupplita sin liigenhet i andrahandskall pi stitt som styrelsen besttimtans<ikaom samtycktetill overlitelsen.
Vtigrar styrelsen att ge sitt samtycketill en andrahandsupplitelsefbr bostadsriittshavarenindi
upplita hela sin ldgenheti andrahand om han under viss tid inte har tillf?ille att anvlnda liigenhetenoch hyresniimndenlZimnarsitt tillstind till upplitelsen. Sidant tillstind skall liimnas
om bostadsrtittshavarenhar beaktansvtirdask[l f6r upplitelsen och ftireningen inte har nigon
befogadanledningtill att viigra samtycke.
Ett tillstind fcir andrahandsupplitelsekan begriinsaslor viss tid och ftirenas med villkor. Skiil
till att fi hyra ut liigenheteni 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 dessasktil ftirutsiitter att andrahandsuthyrning begrtinsasunder en kortare tid.

ls$

far inte anviindalligenhetentill annatiindamil iin det avsedda.
Bostadsriittshavaren
16$
fir ej inrymmautomstiendepersoneri liigenheten,om det kan medfora
Bostadsriittshavaren
menftjr ft)reningen
ellerannanmedlem.
17$
till en liigenhetsom innehasmed bostadsriittkan i enlighetmed bostadsNyttjanderiitten
ftirverkasblandannatom
riittslagensbestiimmelser
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l)
2)
3)
4)
5)

v

bostadsr2ittshavaren
drdjermedatt betalairsavgift,
liigenhetenupplites i andrahandutansamtycke,
bostadsrtittshavaren
inrymmerutomstiende
personer
till menftir ft)reningen
ellermedlem,
liigenhetenanviindsftir annatiindamil lin det avsedda,
bostadsriittshavaren
inte aktarsundhet,ordningoch skick inom fastigheten
eller riittarsig
efterde siirskildaordningsregler
somftireningenmeddelar,

6) bostadsriittshavaren
eller den som liigenhetenupplitits till i andrahand,genomvirdslcjshet iir villande till att det finns ohyrai liigenheteneller om bostadsriittshavaren,
genomatt
inte utanatt det finns osktiligtdrdjsmil underrtittastyrelsenom att det finns ohyrai liigenheten,bidrartill att ohyranspridsi fastigheten,
7) bostadsriittshavaren
inte liimnartilltradetill l5genheten
och han inte kan visa giltig ursiikt
till detta,
8) bostadsrtittshavaren
inte fullgdr annanskyldighetoch det miste ansesvara av synnerlig
vikt ftir ft)reningen
att skyldigheten
fullgors,
9) l2igenheten
helt eller till viisentligdel anviindsfor ntiringsverksamhet
eller diirmedlikartad
verksamhet,
vilkenutgorelleri vilken intetill en oviisentligdel ingir brottsligtftrfarande
ellerfor tillftilliga sexuellaftirbindelser
mot ersdttning.
Nyttjander2itten
iir inte ftjrverkadom det somliggerbostadsriittshavaren
till lastiir av ringa
betydelse.
1 8$
Bostadsrfittslagen
innehiller bestiimmelser
om att bostadsriittsforeningen
i vissafall skall anmodabostadsriittshavaren
att vidta itglirder innanftireningenhar riitt att siigaupp bostadsriitten. Skerrtittelsekan bostadsriittshavare
inte skiljasfr&nliigenheten.
le$
Siigerforeningenupp bostadsriittshavaren
till avflyttninghar ftireningenriitt till ersiittningftir
skada.

!

20$
Har bostadsriittshavaren
blivit skildfrin ltigenheten
till fldljdav uppsiigning
skallbostadsriittentvingsftirsiiljas.
F<irsiiljningen
fir dockanst6till dessatt sidanabristersombostadsriittshavarensvarar ftir har blivit iteihdade.

Styrelsen
2l$
F<ireningensangeliigenheterhandhas av en styrelse vars uppgift iir att ftiretriida ftireningen
och ansvara for att ftireningens organisation, ekonomi och andra angeliigenheterskdts pi ett
tillfredssttillande siitt.
.)1 .t
L L Y

Styrelsenbestir minst av tre och hdgst sju ledamotermed minst tvi och hogst fyra suppleanter. Styrelseledamriter
och suppleanterviiljs av ftireningsstiimmanfdr h<igsttvi ar. Om en helt
ny styrelse vdljs pi ft)reningsstiimmaskall mandattidenftir htilften, eller vid udda tal niirmast
hdgre antal, vara ett 6r.
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Suppleanterintrtider i den ordning de tir valda sivida inte stiimman har valt personliga suppleanter.
Till styrelseledamotoch suppleantkan forutom medlem vliljas iiven make eller sambo till
medlem samt niirstflendesom varaktigt sammanbormed medlemmen.
Valbar tir endastden som iir bosatt i ftireningensfastighet.

23$
Styrelsenutser inom sig ordftirande,om inte ftjreningsstiimmanannat beslutat, sekreterare
och andraeventuellafunktiondrer.

24$
Styrelsenfir ftrvalta egendomengenomen av styrelsenutseddviceviird, vilken sjiilv inte
varamedlemi fdreningen,
behOver
Viceeller genomen fristiendeftirvaltningsorganisation.
vdrdenfir inte varaordftirandei styrelsen.

2s$
Vid styrelsens
sammantriiden
skall det forasprotokoll,somjusterasav ordforanden
och den
ytterligareledamotsom styrelsenutsett.Styrelseledam<iterna
har riitt att ffi awikande mening
antecknadi protokollet.Protokollfr&nstyrelsenssammantrZiden
skall florasi nummerftjljdoch
forvaraspAbetryggandesiitt.
26$
Styrelseniir beslutsftirn?irantaletniirvarandeledamotervid sammantriidet
dverstigerhiilften
av samtligaledamoter.
Somstyrelsen
beslutgiillerdenmeningftir vilkenmer iin hiilftenav de
nzirvarande
r6stateller vid lika rdstetalden meningsom bitradsav ordftiranden.
Fcirgiltigt
beslutniir for beslutsftirhetminstaantaletledamdteriir niirvarandeerfordrasenhiillighet.
275
Styrelseneller firmatecknaref&r inte utan ftjreningsstiimmans
bemyndigandeavhiindaftjreegenningendessfastaegendomellertomriitt.Styrelsenffir intecknaoch belina ftireningens
dom.
28$
fora medlems-och liigenhetsStyrelsenskall i enlighetmedbostadsriittslagens
bestZimmelser
florteckning.Bostadsrtittshavare
har riitt att pi begiiranfi utdragur liigenhetsftirteckningen
avseende
sin bostadsriittsliieenhet.

2e$
Styrelsenskall fortldpande genomlora nddvtindiga besiktningar av ft)reningensegendomoch i
irsredovisningensftirvaltningsberiittelseavge redogorelsefor kommande underhillsbehov
och under Aretutftirt underhill av strirre omfattnins.
30$
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 annanmedlem.
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Riikenskaper och revision

3 1$
Fdreningens
riikenskapsiromfattarkalenderir.Senasten minad fiire ordinarieftireningsstiimmanskall styrelsentill revisorernaavl2imnaftirvaltningsber?ittelse,
resultatriikningoch
balansriiknins.
32$
Revisorerna
skallvaraminsten och hogsttvi medminsten ochhogsttvA suppleanter.
Revisoreroch revisorssuppleanter
viiljs pi ftireningssteimma
for tiden ftjr ordinarieft)renings- vilka intebeh<iver
- skallminsten varaauktorisestiimma.Av revisorerna
varamedlemmar
rad eller godkiind.Utsesauktoriserat
revisionsfdretag
somrevisorbehcjverinte suppleantutSCS.

33$
Revisorerna
skallavserevisionsber2ittelse
senasttvi veckorinnanforeninssstiimman.
34$
Styrelsens
redovisningshandlingar,
revisionsberiittelsen
och styrelsens
ftirklaring6verrevisorerna gjorda anmtirkningarskall finnas tillgiingliga ftir medlemmarnaminst en vecka ftjre
foreningsstiimman.
Fiireningsst5mma
35$
Ordinarieftireningssttimma
skall hillas irligen tidigast I mars och senastft)re maj minads
utging.
36$
Medlemsomonskarliimnaforslagtill stiimmaskallanmdladettasenast31januarieller inom
densenaretidpunktstyrelsen
kankommaattbestZimma.
!

37$
Extraforeningssttimma
skall h6llasniir styrelseneller revisorfinner skriltill det eller n?irminst
l/10 av samtligardstberiittigade
skriftligenbeglir det hos styrelsenmed angivandeav iirende
somdnskasbehandlatpi stiimman.
38$
Pi ordinarieforeningsstdmma
skallftjrekomma
l) Oppnande
2) Godkiinnande
av dagordningen
3) Val av stiimmoordft)rande
4) Val av protokollforare
justeraprotokollet
5) Val av tvi justeringsmiin
attjiimte ordforande
6) Val av tvi rrlstriiknare
7) Fr6gaom stdmman
blivit i stadgeenlig
ordningutlyst
8) Faststiillande
av rcistltingc
9) Fdredragning
av styrelsens
flrsredovisning
10)Fciredragning
av revisornsberiittelse
11)Beslutom faststiillande
av resultat-ochbalansriikning
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l2) Beslut om resultatdisposition
13)Friga om ansvarsfrihetfcir styrelseledamciterna
i 4) Bestiimmandeav antaletstyrelseledamrjter
och styrelsesuppleanter.
15)Beslut om arvodenit styrelseledamciter
och revisoremaftir niistkommandeverksamhetsir
16)Beslut om stiimman skall utse styrelseordftjrandesamt i ft)rekommandefall val av styrelseordftirande
17) Val av styrelseledam<iter
och suppleanter
18)Val av revisoreroch revisorssuppleanter
19)Val av valberedningoch sammankallande
i valberedningen
20) Av styrelsentill sttimmanhiinskjutna frigor samt av ft)reningsmedlemsanmtilt tirende
2l) Avslutande

3e$
Kallelsetill foreningsst2imman
skall innehillauppgiftom vilka rirendensom skall behandlas
pi sttimman.Kallelseskallutfiirdaspersonligttill samtligamedlemmar
genomutdelningeller
genompostbefordran
tidigastfyra veckor och senasttvi veckor ftjre ordinarieftireningsstiimmasamttidigastfyra veckoroch senasten veckaftjre extraft)reningsstiimma.
40$
Vid foreningsstiimman
har varje medlemen rcist.Om flera medlemmarinneharbostadsrZitt
gemensamt
har de docktillsammans
endasten rdst.Rdstrdtthar endastdenmedlemsomfullgjort sinaitagandenmot foreningen
enligtdessastadgarellerenligtlag.
4 1$
Medlemfar utcivasin r6striittgenomombud.Endastannanmedlem,makesamboeller niirst6endesom varaktigtsammanbormed medlemmenfir vara ombud.Ombudfar inte ftiretrtida
mer iin en medlem.Ombudetskallftireteen skriftlig,dagtecknad
fullmakt.Fullmaktengiiller
hcigstett flr frin utftirdandet.
Medlemf&rpi ft)reningsstiimman
medftjrahogstett bitriide.Endastmedlemmens
make,sambo, annanniirstiendeeller annanmedlemfitr varabitrade.

425
Fcireningsst2immans
beslut utgdrs av den mening som fitt mer iin hiilften av de angivna rosterna eller vid lika rcistetalden mening som ordfbrandenst<idjer.Vid val ansesden vald som
fatt flest roster.Vid lika rdstetalavgorsvalet genom lottning om inte annatbeslutasav stiimman innan valet forrbttas.
Alla omrostningar vid fiireningsstiimmansker Oppet.Omrdstning kan ske slutet om en ntirvarande rcistberiittigadmedlem vid personvalpikallar sluten omr<istning.
For vissa beslut erfordrasstirskild majoritet enligt bestiimmelseri bostadsriittslagen.
Ett exempel pi ett sidant ar att ett beslut om att utvidga fbreningens verksamhet miste fattas av
foreningsstiimman.Minst tvi tredjedelar av de niirvarande medlemmarnapi stiimman miste
gi med pi beslutet.Arendet miste finnas med i kallelsentill stiimman.Skall foreningenoverl6ta ett av sina bostadsriittshusmiste beslutet fattas pi tvi av varandra ftljande stiimmor (extra eller ordinarie).Beslutetpi den andra stiimmanmiste ha minst tvi tredjedelarav r<isterna
frin de ndrvarandemedlemmarna.Tv& tredjedelar av bostadsrtittshavarnasom berdrs av beslutet m6ste alltid gi med pA beslutet. Alternativet iir att alla av foreningens medlemmar har
gitt med pi beslutetpi en endaftireningsstiimma.
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43$
Vid ordinarieftireningsstamma
utsesvalberedning
ftir tidenintill dessntistaforeningssttimma
hillits.
44$
Protokollfrin foreningsstiimman
skall hillas tillgiingligtfor medlemmarna
senasttre veckor
efterstiimman.
Meddelandentill medlemmarna

4s$
Meddelandendelgesgenom anslagpi viil synlig plats i ftireningensfastigheteller genom utdelning.
Fonder
46$
Inom foreningenskall bildas foljande fonder
- Fond for yttre underhill
- Dispositionsfond
Till fond for yttre underh6ll skall irligen avsiittasett belopp motsvarandeminst 0,3 o av fasti ghetenstaxeringsviirde.
Fiireningens uppliisning

47$
Om floreningen
uppldses
skallbehillnatillgingartillfallamedlemmarna
i ftrhillandetill ltigenhetemasinsatser.
Andring av stadgar

48$
Andring av stadgarnakan endastbeslutasav ftireningsstiimman.
Ar samtliga medlemmardverensom stadgeiindring,r2ickerdet med beslut pi en ft)reningsstiimma. Det riicker inte med att samtliga medlemmar som niirvara pi stiimman rcistarft)r en
tindring utan alla medlemmari ftireningenmiste vara cjverens.Ar inte foreningenssamtliga
medlemmar dverensm6ste beslutet om stadgeft)riindringfattas av pi tvi av varandra foljande
stiimmor. Stiimmorna kan vara extra eller ordinarie fiireningsstiimma.Pi den senarestamman
m6ste minst tvi tredjedelarav de rdstandemedlemmarnagi med pi beslutet. Om beslutet
giiller iindring av de grunder enligt vilka flrsavgifter iindras, krtivs att minst tre fiiirdedelar av
de rdstandepi den senarestiimman gir med pi beslutet. Beslut om stadgeiindringsom inneb?iratt medlemmarnasriitt till att fi ut foreningarnastillgingar vid uppldsning av ftlreningen
kriiver att samtliga r<istandemedlemmarpA den andra stiimman r<istarfor forslaget. Beslut om
stadgeiindringsom innebiir att en medlems riitt att dverlita sin bostadsriitt inskriinks kan engir med pA beslutet.
dastbli giltigt om alla berordabostadsriittshavare
Beslut om Zindringav foreningensstadgarskall genastanmtilastill registrering.Beslutet fir
inte verksttillas ftirriin registrering har skett.
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Annan lagstiftning

4e$
I allt som rcjr foreningensverksamhetgiiller utover foreningensstadgar,bostadsriittslagen,
lagen om ekonomiskaforeningar,liksom annan lag som beror foreningensverksamhet.Om
bestlimmelseri dessastadgarframledesskulle komma att sti i strid med tvingande lagstiftning skall lagensbestiimmelsergiilla.

