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STADGAR
FOR BOSTADSNÄIISröNNNINGEN
GUSTAFSEÖG 1, NACKA STR,A.hII)
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Följande stadgar har blivit arftagnaav föreningens medlemmar på konstituerande stämma den
26 maj 1999 och reviderade 2001,2011. och201.5

Föreningcns fïrma och ändamål

1$
Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gustafshög 1, Nacka Strærd

2S
Föreningen ha¡till ¿indamäl att fitlmja rnedlemmanras ekonomiska intresson genorn att i
f{ireningens hus upplåta bostadslåigenheter och lokaler under nynjanderåitt och utan
tidsbegränsning. Upplåtelse fär även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus,
om marken skall användss som komplementtill bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den
rtitt i fÕreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsr?itt
kallas bostadsrilttshavare,

3 $ Domicil
Styrelsen skall ha sitt säte i Nacka kommun.
4 $ Stämma
Ordinarie föreníngsstämma hålls en gång om årçt ftire maj månads utgång, Jfr 17$
5 $ Räkenskapsår
FÕreningens räkenskapsår omfattar tiden 1/1

- 3 L/12.

6 $ Medlemskap
Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen orn annat inte följer av Ztap 10$ bostadsrättslagen (1991:ó14). Sfyrelsen skall snarast, normalt inom en månad fran det att skriftlig
ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlernskap. Endast fysisk
person åiger rätt att, efter förvärv av bostadsrätt bli antagen som medlem i fOreningen.
Upplåtelse i tredje hand är ej tillåten.

7$
Uêdtem får inte uteslutas eller uttrÊida ur ftireningen, så lÈinge han innehar bostadsrËitt, Medlem,
som avyttrat sin bostadsråift skall anses ha anmält sitt utträde ur fôreningen, nÊir den, som
frirvÉirvat bostadsrÊitten, tar den i besittning. Anmälan om uttråide ur föreningen av medlem, som
ej innehar bostadsrâtt skall göras skriftligen.
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Avgifter
8S
Ftii bostadsrätten utgående insats, årsavgift och upplåtelseavgift fastställs av styrelsen. Andring

\o
O
rô

av insats skall dock alltid beslutas av ftireningsståmma. För bostadsriitt skall erläggas årsavgift
till bestridande av ftireningens kostnader f<ir den kipande verksamheten, samt för de i 9 $
angivna avsåittningarna. Arsavgifterna fördelas på bostadsrättsltigenheterna i ftirhållande till

O

lÈigenheternas andel stal.

Õì

C.l

Styrelsen kan besluta att ersättning för vârme ooh varmvatten, renhållning, konsumtionsvattery
elelçtrisk ström eller parkering skall erläggas efter förbrukning eller yta'

Om inte årsavgiften betalas i rtitt tid, utgår drojsmålsränta enligt råintelagen (1975:635) på den
obetalda avgiften från fórfallodagen till dess full betalning sker. FÖreningen äger rätt att vid
påminnelse ta ut avgift ftir denna enligt giillande norm.
överlåtelseavgift och pantsåittningsavgift samt avgift för andrahandsupplåtelse får tas ut efter
o/o
och pantsÉtttningsavgift till
beslut av styrelsen. Overlåtelseavgift fär uppgå till högst 2,5
fär uppgå till högst 10
prisbasbelopp.
Avgiften
ftir
andrahandsupplåtelso
grillande
högst I Vo av
Voärligenav gällande prisbasbelopp. Upplåts en lagenhet under del av ett år für avgíften tas ut
efter det antalkalendermånader som upplåtelsen omfattar. Overlåtelseavgiften betalas av
förvärvaren, pantsåttningsavgift av pantsättaren ooh avgift for andrahandsupplåtelse av
bostadsrättshavaren.

Avsåittningar och användning av årsvinst

e$
AvsËittning för füreningens fastighetsunderhålt skall gÕras årligen, senast från och med det
verksamhetsår sorn infaller närmast efter det slutfinansieringen av föreningens fastighet
genomförts, med ett belopp motsvarande minst ?5 000 kronor. Den vinst som kan uppstå på
föreningens verksamhet, skall balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisorer

10$
Styielsen består av minst te och högst fem ledamöter samt minst en och högst t¡ra suppleantet,
vilka samtidigf väljs av foreningen på ordinarie stämma för tiden intill dess nästa ordinarie
ståimmahåtlits.
11 $
Styrelsen konstituerar sig sjåilv.
Styrelsen Èir beslutsför nåir de vid sammanlr^detnarvarandes antal överstiger halften av hela
antalet ledamöter. För gíltigheten av fattade beslut fordras, dll frir beslutsf<irhet minsta antalet
ledamöter är närvarande, enighet.

12$
Föreningens firma tecknas, förutorn av styrelsen, av två av styrelsen dartill utsedda
styrelseledamöter i fÖrening eller av en av styrelsen därtill utsedd styrelseledamot i ftirening
med annan av styrelsen därtill utsedd person,
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Styrelsen får f<irvalta fÖreningens egendom genom en av styrelsen utsedd vioevärd, vilken sjåilv
inte behÖver vara medlem i frireningen, eller genom en fristående förvaltningsorganisation.
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Vicevärden skall inte vara ordförande i styrelsen.

14$
Utan fOreningsstämmans bernyndigande fär styrelsen eller firmatecknare, inte avhända
ftireningen dess fasta egendom, Styrelsen Ër dock inteckna och belåna sådan egendom

ls$
Styrelsen ãägger-.
attavge redovisning ftir förvaltningen av frireningens angelägenheter genom att
avlämna årsredovisning som skall innehålla bertittelse om verksamheten under året
(fOrvaltningsberÉittelse) samt redogörelse ftir fÖrcningens intåilcter och kostnader under
året (resultatråikning) ooh för ställningen víd räkenskapsårets utgang (balansräkning), att
uppråitta budget och fastställa årsavgifter för det kommande räkenskapsiret, alt minst en
gång årligen, innan årsredovisningen avges, besiktiga fÖreningens fastigheter samt
inventera övriga tillgangar och i ftirvaltningsberättelse redovisa vid besiktningen och
inventeringen giorda iakttagelser av stirskild betydelse,

-

-

rttminst en månad ftire den ftlreningssttimma, på vilken årsredovisning och
revisorernas beråittelse skall framlÈiggas, till revisorerna lämna årsredovisningen ftir det
fÖrflutna räkenskapså¡et samt att senast en vecka innan ordinarie föreningsstämma
tiltstålla medlemmarna kopia av årsredovisningen och revisionsberålttelsen.

t6$

En revisor ooh suppleant väljs av ordinarie ft)reningsstilmma f(ir tiden intill dess nåista ordinarie
stämma hållits.
Revisor åligger:
uttverkstä.lla revision av föreningens råikenskaper och ft)rvaltning, samt
øtt senast två veckor före ordinarie föreningsstämma framltigga revisionsberättelse.

-

Stämmor
17$
Ordinarie föreningsståimma hålls en gång om året vid tidpunkt som framgår av 4

$.

Extrastãmma hålls då styrelsen finner skät till det och skall av styrelsen åiven utlysas då detta
för uppgivet ändamål hos styrelsen skriftligen begåirs av en revisor eller av minst çn tiondel av
samtliga röstberittigade medlçmmar.
Katlelse till fÖreningsstiirnma och andra meddelanden till ftireningens medlemmar skall ske genom anslag å lampliga platser inom föreningens fastígheter. Kallelse till ståimma skail tydligt
ange de ärénden som skall förekomma på ståimman. Medlem som ínte bor inom fastigheten,
skall skriftligen kallas under uppgiven eller eljest fÖr styrelsen kAnd adress.
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Kallelse fär utftirdas tidigast fyra veckor före stämma och skall utfÌirdas senast två veckor fÖre
ordinarie stÊimma och senast en vecka före exfua stämma.

lE$
Medlem som önskar fü ett åirende behandlat vid stämma skall skriftligen framstiilla sin begålran
hos Styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stilmman.

re$
På ordinarie foreningsstämma skall förekomma ftiljande Èirenden:

a) UpprÈittande av förteckning över nåirvarande medlemmar
b) Vat av ordförande vid st¿imman
c) Val avjusteringsmän
d) Fråga om kallelse till ståmman behörigen skett
e) Föredraæing av styrelsens årsredovisning

f)

Föredragning av revisoremas beråttelse

g) Fastsliillande av resultat- och balansräkningen
h) Fråga om ansvarsfrihet ftir styrelsen
i) Fråga om användande av uppkommenvinst ellertâickande av förlust
j) Frâgøom arvoden
k) Val av styrelseledamöter och suppleanter
l) Val av revisor och suppleant
m) Öwiga ärender¡ vilka angivits i kallelsen
På extra stämma skall förekomma endast de ärenden, fÕr
angivits i kallçlsen till densamma.

vilka stämman utlysts och vilka

20$
Protokoll vid föreningsståimma skall föras av den ståmmans ordförande utsett dfutill. I fråga om
protokollets innehåll gäller
1. att rÖstlângden skall tas in eller biläggas protokollet

2. att stämmans beslut skall fÖras in i protokollet samt
3. att,om omröstning har skett, ska resultatet anges i protokollet.
Protokoll skall förvaras betryggande.

Vid

stÉimma

ftirt protokoll skall senast inom tre veckor vara hos styrelsen tillgärigligt fOr

medlemmarna.

21 $

Vid föreningsståimma har varje medlem en röst. Om flera medlemrnar har en bostadsråitt
gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. Röstberättigad ãr endast den medlem som
fullgi ort sina forpliktelser mot föreningen.
Bostadsrättshavare frr utöva sin rösträtt genom befullmäktigat ombud som antingen skall
varamedlem i füreningen, äkta make, sambo eller närstående som varaktigt samrnanbormed
Stadgar
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medlemmen. Ombud skall ftirete skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller htigst ett år
från utfärdandct.

c\ì

c)

+
N

\o
Ç
!n

Õ

c.¡

på grund av fulhnakf rösta fÖr mer ân en ailran röstberåittigad. En medlem kan vid
f<iieníngsJtäTnma medföra högst ctt biträde som antingen skall vara medlem i fÖreningen, make,
sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med mçdlemmen.

Ingen

ñr

Omröstning vid föreningsstilmma sker öppet om inte närvarande röstberåttígad påkallar sluten
omröstring.

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning medan i andra frågor den mening giúller som biträds
av ordföranden.

De fall - bland annat fråga om tindring av dessa stadgar - d¿ir sarskild röstövervikt erfordras ftir
giltighet av beslut behandlas i 9 kap 16, l9 och23 $$ i bostadsrättslagen (1991:ó1a).

Upplåtelse och övergång av bostadsråitt

225

Bostadsrätt upplåts skriftligen och fär endast upplåtas åt medlem i föreningen.
Upplåtelsehandlingen skall ange partemas ruLmn, den lägenhet upplåtelsen avser, åndamålet
med upplåtelsen samt de belopp som skall betalas som insats och årsavgift. Om
upplåtelseavgift skall uttas, skall ¿iven den anges.

23$

Haibostadsrðtt övergått till ny innehavare, får denne utöva bostadsråtten endast om han är eller
antas till medlem i fOreningen, Medlemskap skall ha sökts sçnast 30 dagar innan tillträde och
inf'ormation om inflyttningsdag meddelats sfyrelsen senast 10 dagar fcire inflyttning.
En

juridisk pcrson som Êir medlem i föreningen far inte utan samtycke av föreningens styrelse

genom överlåtelse förvåirva bostadsrÊitt

till

en bostadslåigenhet'

Utan hinder av första styoket fär dödsbo efter avliden bostadsrÊittshavare utöva bostadsråtten.
Efter he år från dÖdsfallet, får fÖreníngen dock anmana dÖdsboet att inom sex månader visa att
bostadsrlitten ingått i bodelning eller arvskifte med anledning av bostadsrättshavarens dÖd eller
att någon, som inte fâr våigras inträde i frireningen, förvåirvat bostadsrtitten och sÖkt
medlãmskap. Om den tid som angetts i anmaningen inte iakttas, ffir bostadsrätten säljas på
offentlig aukfion fÖr dÖdsboets riikning.
24$

Dc-n som en bostadsråltt har Övergått till flar inte vÊigras inträde í fiireningen om de villkor sorn
ftireskrivs i stadgarna är uppfyltda och föreningen skåiligen bör godta honom som bostadsrättshavare.

Enjuridisk person som har förv¿irvat en bostadsrätt till en bostadslägenhet flirvågras intrade i
f6reningen ãv.t o* de i första stycket angivna förutsättningarna för medlemskap är uppfrllda.
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Om en bostadsrätt har övergått till bostadsrÍittshavarens make für maken vÉigras inträde í
föreningen endast då maken inte uppfyller av foreningen uppställt sËirskilt stadgevillkor fÖr
medlernskap och det skiiligen kan fordras att maken uppfyller sådant villkor, Detsamma gäller
också när en bostadsrätt till en bostadslåigenhet Overgått till någon arìnan nfirstående person som
varakfigt sammanbodde med bostadsråttshavaren.

r..Ê)

CÞ

cq

Ifråga om förvårv av andel i bostadsrätt ttger fÖrsta ooh tredje styckenatillÉimpning endast om
bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar eller, om bostadsråItten avser bostadslägenhet, av
sådana sambor på vitka lagon (1957.232) om sambors gemensamma hem skall tiltampas.

2s$
Om en bostadsrËitt övergått genom bodelning, arv, tesüarnente, bolagsskifte eller liknande
förvtirv och fÖrv¿irvaren inte antagits till medlen¡ ftr föreningen anmana innehavaren att inom
sex månader från anmaningen visa att någon som inte Ër vågras inträde i föreningen, förvärvat
bostadsrätten och sÖkt medlemskap. Iakttas inte tid som angetts i anmaningen, flir bostadsrätten
sÊiljas på offentlig aukfion för förvärvarens râikning.

26$
Ett avtal om överlåtelse av bostadsråltt genom kÖp skall upprättas skriftligen och skrivas under
av säljaren och köparen. I avtalet skall den lägenhet som överlåtelsen avser samt köpeskillingen
anges. Motsvarande skall gälla vid byte eller gåva. Besfyrkt avskrift av Överlåtelseavtalet skall
tillställas styrelsen.
Avsägelse av bostadsrätt

275
En bostadsrättshavare für avsäga sig bostadsrätten tidigast efter två år från upplåtelsen och därígenom bli fri från sina ftirpliktelser som bostadsrÉittshavare. Avsägelse skall göras skriftligen
hos styrelsen.

Vid en avsägelse övergår bostadsråtten till föreningen vid det månadsskifte som intr¿ffar
närmast efter tre måurader från avsägelsen, oller vid det senare månadsskifte som angetts i
denna.

Bostadsrättshavareus rätti gheter och skyldi gheter

28$
BoJtadsrättshavaren skatl på egen bekostnad till det inre hålla lågenhetenjåmte tillhtirande
övrigautrymmen i gott skick. Detta gäller även marken? om sådan ingfu i uppfåtelsen.

Till

lägenhetens inre räknas:

rummens vâggu, golv ochtak
ínredning ooh utrustning i k0þ badrum och övriga utryrrmen i lägenheten såsom ledningar och
övriga installationor för vatten, avlopp, värme, gas, ventilation och el till de delar dessa
befirurer sig inne i lãigenheten och inte Éir stamledningar
glas och bâryør i låigenhetens ytter- och innanfönster
lägenhetens ytter- och innerdörrar samt
svagströms anläggnin gar.
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Bostadsrättshavaren svâfar dock inte fOr målning av yttersidorna av ytterfönster och ytterdörrar
och inte heller för annat underhåll ån målning av tadiatorer och vattena.ffnaturer eller av de
anordningar från stamledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet, vatten, rÖkgångar och
ventilation som föreningen fÖrsett lägenheten med.
Bostadsrättshavaren svarar för reparation på gfund av brand- eller vattenledningsskada endast
om skadan uppkommit genom eget vållande eller genom vårdsltishet eller f(irsurnmelse av
någon som hör till hans hushåtl eller som gästar honorn eller någon annan som han inrymt i
l?igenheten eller som d¿tr utfcir arbete fÖr hans räkning. Ifråga om brandskada som
bostadsrättshavaren sjåilv inte vållat gtiller vad som sagts nu endast om bostadsrättshavaren
brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iaktta.

Ij¿irde stycket första punkten gäller i tilltimpliga delar om det finns ohyra i laigenheten.

2es
Bostadsrättshavaren får fÖreta föråtndringar
utan styrelsens tillstånd:

i lägenheten. Följande åtgarder fär dock inte fÖretas

f . ingrepp i barande konstn¡ktion
2. ändringav befîntlig ledning för avlopp, värme,

3.

gas eller vatten, eller

annan väsentlig ftirändring av lägenheten

Styrelsen für endast viigra tillstånd om åtgärden är till pätaglígskada eller olagenhet fÖr
friieningen eller annan medlem. Bostadsrättshavaren svarar ftir att erforderliga tillstånd från
ansvarig myndighet erhålts. Förändringar skalt alltid utföras på ett fackmannamåissigt sätt.

30$

Bostadsrättshavaren åir sþldig att ntir han anvåinder lägenheten iaktta allt som fordras för att
bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Han skall rlitta sig efter de såirskilda regler
sorn föreningen i överensstämmelse med oftens sed meddelar. Bostadsråittshavaren medger att
ftireningen får f<ira f<irenings- och medlemsregister enligf anvisningar från datainspek:tionen.
Bostadsrättshavareu skall hålla noggrann tillsyn över att detta också iakttas av dern han svarar
för enligt 28 $ f,iirde stycket.
Gods som enlígt vad bostadsrilttshavaren vet tir eller med sk¿il kan missttinkas vara behåiftat
med ohyra für inte föras in i låigenheten.
31 S
Färénadare för bostadsrättsftireningen har rätt att fü komma in i låigenheten eller fÖnåd
tillhÕrigt låtgenheten, nÊir det behövs fÖr tillsyn eller för att utföra arbete, som fÖreningen svarar
f0r.

32S
En bostadsrättshavare får upptåta sin lagenhet i andra han-d till annan för självsttindigt brukande
endast orn styrelsen ger sitt skriftliga samtycke.
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BostadsrÉittshavare skall skriftligen ansöka hos styrelsen orn samtycke till upplåtelsen.
I ansÖkan skall skiilen till upplåtelsen anges, vilken tid den skall pågå samt till vem lägenheten
skall upplåtas. Tillstånd skall låmnas om bostadsrÌittshavaren har skäl fOr upplåtelsen och

föreningen inte h¿r någonbefogad anledning att viigra samtycke. Upplåtelse till juridiskperson
är inte tillåtet. Styrelsens beslut kan överklagas till hyresnämnden'

33$
Bostadsråittshavaren ftLr inte använda lägenheten för något annat tindamål *in det avsedda.
Föreningen är dock endast åberopa awikelse som är av avsevärd betydelse fÖr föreningen eller
någon annan medlem i föreningen.

34$
Bostadsrattshavaren får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra
men för föreningen eller någon annan medlem i föreningen. Med utomstående avses ej person
som âr permanent bosatt i lÉigenhet upplåten av juridisk person som Êir medlem i föreningen.

3s$

Nyttjanderätten till en ltigenhet som innehas med bostadsrätt och som tillfiåitts är fdrverkad
och fÖreningen således beråittigad att stiga upp bostadsrättshavaren till avflyttning:

drder med att betala insats eller upplåtelseavgift utöver två veckor
fÖrfallodagen anmanat honom att fullgöra sin
föreningen
efter
från det att
betalningsskyldighet eller om bost¿dsrtittshavaren dröjer rned att betala årsavgìft utöver två
vardagai efter fttrfallodagen. Om bostadsrättshavaren utan behÖvligf samtyoke sller tillstånd
uppläter lãgenheten i andrahand,

1. om bostadsrÈittshavaren

2. om lãgenheten används i strid med 33 eller 34 $$,

3. om bostadsrfittshavaren eller den som lägenheten upplåtits till i andra hand, genom vårdslös
het är vållande till att det finns ohyra i lägenheten eller om bostadsrättshavaren genom att
inte utan oskaligt drôjsrnål underråltta styrelsen om att det finns ohyra i låigenheten bidrar till
att ohyran sprids i fastígheten,
4. om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om bostadsrättshavaren eller den som låigenheten
upplåtits till i andra hand åsidosätter något av vad som enlígt 30 $ skall iakttas vid
dglnhetens begagnande ellerbrister i dentillsyn som enligt samma paragaf äligger err
bostadsrfittshavare,
5. om bostadsrättshavaren inte liimnar tilltrÍide
en giltig r¡rslikt för detta,

till

lägenheten enligt 31 $ och han inte kan visa

6. om bostadsråittshavaren inte fullgÖr annan honom åvilande sþldighet och det måste anses
vara av synnerlig vikt ftir ftireningen att sþldigheten fullgÕrs,

7. omlåtgenheten helt eller till våsentlig del används för n{iringsverksamhet eller dårmed
likartad verksamhet, vilken utgör eller i vilken till inte oväsontlig del ingâr brottsligt
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förfarande, eller ftir tillfälliga sexuella f{irbindelser mot ersåitbring.
Nyttjanderätten är inte fÖrverkad om det som ligger bostadsråttshavaren
tydelse.

till

last år av ringa be-

Uppsägning på grund av frirhållande som avses i första stycket 1,2 eller 4-6 far ske endast om
bostadsrättshavaren låter bli att efter tillsägelse vidta rättelse utan dreijsmåI.

Ifråga om en bostadsråiüslåtgenhet fär uppstigning på grund av fbrhållande som avses i första
stycket I inte heller ske om bostadsråittshavaren efter tillsåigelse utan dröjsmål ansöker om tillstånd till upplåtelsen och fÏir ansökan beviljad.
Orn föreningen säger upp bostadsråttshavaren
för skada.

till avflytfrring,

Övriga beståimmelser
36$
Vid frireningens upplösning skall förfaras enligt 9 kap 29

har föreningen rätt

till

ersÊittning

Behållna
tillgångar skall fördelas mellan bostadsriittshavarna efter lägenheternas insatser och eventuella
upplåtelseavgifter.
$ bostadsrättslagen.

37$

Utöver dessa stadgar gäller för f(ireningens verksamhet vad som stadgas i bostadsrättslagen och
andra tillåimpliga lagar,

Sadgar för Brf. Gustafshög l, Nacka Strancl
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