
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bostadsrättsföreningen Fjällvattnet 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Karlstad 
Lördagen den 8 juni kl. 13.00 
 
Plats                 Elit Stadshotell 
                         652 24 Karlstad 
                            Tel.: 054 29 30 02 
  
                 I samband med stämman bjuds på kaffe och kaka       
                   Efter stämman inbjuds till Lerinmuseet 
                          Se bifogad kallelse 
 
Bilagor:  Kallelse med dagordning 
                       Årsredovisning 2018 
  Revisionsberättelse 
 
 

Föreningsadministration: 
Fjällvattnet 

                      VallgatT      TännäsTTännäsn 27, 411 16 Göteborg 
Telefon 072-731 80 40   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bostadsrättsföreningen Fjällvattnet 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Karlstad 
Lördagen den 8 juni kl. 13.00 
 
Plats                 Elit Stadshotell 
                         652 24 Karlstad 
                            Tel.: 054 29 30 02 
  
                 I samband med stämman bjuds på kaffe och kaka       
                   Efter stämman inbjuds till Lerinmuseet 
                          Se bifogad kallelse 
 
Bilagor:  Kallelse med dagordning 
                       Årsredovisning 2018 
  Revisionsberättelse 
 
 

Föreningsadministration: 
Fjällvattnet 

                      VallgatT      TännäsTTännäsn 27, 411 16 Göteborg 
Telefon 072-731 80 40   

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Vingåker
Lördagen den 27 Juni kl. 13.00

Plats:           Hjälmargården (Läppe ca. 1 mil utanför Vingåker)
                          Hjälmargårdsvägen 1,
  643 95 Vingåker
                         Tel.: 0151-73 09 80
 
                  Efter stämman blir det kaffe och kaka.                    

Bilagor: Kallelse med dagordning
                     Årsredovisning 2019
   Revisionsberättelse



INFORMATION TILL ANDELSÄGARE I BRF FJÄLLVATTNET 

 

GDPR 

Styrelsen har påbörjat arbetet med GDPR. Som första steg har vi antagit en personuppgiftspolicy som 
kommer att finnas för påseende på vår hemsida. 

 

UTHYRNING AV ANDELSÄGDA VECKOR 

Andelsägare har alltid haft möjligheten att hyra ut sina icke nyttjade veckor via föreningen. 

Under årens lopp har det funnits tillfällen då utbudet har varit större än efterfrågan via föreningen. 
Vid dessa tillfällen har föreningen lagt ut den icke efterfrågade andelsveckan till Destination 
Funäsfjällen för att nå en större kundkrets för att öka möjligheten till uthyrning. 

Destination Funäsfjällen tar ut en provision på 6% för förmedlingen – t ex på ett veckopris av 4.000:- 
så är provisionen 240:- 

Föreningen har vidarebefordrat pengarna till andelsägare med 20% avdrag för förmedlingsprovision. 

T ex ett veckopris av 4.000:- har föreningen behållit 800:- och betalt ut 3.200:- oavsett om 
förmedlingen har skett via föreningen eller Destination Funäsfjällen.  

Resultatet är att föreningen har bjudit på provisionen som föreningen har betalt till Destination 
Funäsfjällen för förmedling av en andelsägd vecka som föreningen inte har haft efterfråga på. 

Det ultimata resultatet är att f.o.m nu kommer provisionen som föreningen behåller vara 26% på de 
veckor som hyrs ut via Destination Funäsfjällen. 

 

AVSÄGELSE AV ANDELAR 

Om någon vill avsäga sig sin andel/andelar hänvisar styrelsen till föreningens hemsida, där det 
kommer att finnas en blankett för ändamålet. 

 

HEMSIDA 

Föreningen får inom kort en ny hemsida. 

 



                 Härmed kallas medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Fjällvattnet till 

                                          Ordinarie föreningsstämma 

                                                 Tid: Lördagen den 27 juni kl 13.00 

                                                 Plats : Hjälmargården, Vingåker 

a) Upprättande av förteckning över närvarande samt fastställande av röstlängd 

b) val av stämmoordförande  

c) val av protokollförare samt val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmans     
protokoll. Eventuellt val av rösträknare 

d) fråga om kallelse till stämman behörigen skett  

e) fastställande av dagordningen    

f) föredragning av styrelsens årsredovisning och av revisionsberättelsen 

g) beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt hur årets resultat skall 
disponeras. 

h) fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter   

i) beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter. 

J) fråga om arvode, rese, och traktamentsersättningar till styrelse och revisorer 

k) val av styrelseledamöter och suppleanter  

l) val av revisorer och suppleant 

m) fråga om tillsättande av valberedning 

n) fråga om var nästa års föreningsstämma skall hållas 

Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor 

o) Kan föreningsstämman besluta att anta stadgar för Brf Fjällvattnet enligt med kallelsen utskickade 
förslag 

Med denna kallelse bilägges styrelsens proposition betr. revidering av föreningens stadgar, 
årsredovisning för år 2019 jämte granskningsrapport 

Efter stämman blir det kaffe och kaka. 

Tännäs 20200509 

Styrelsen 
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OM FÖRENINGEN      
 § 1 Bostadsrättsföreningens firma och säte  
 

 Föreningens firma är Bostadsrättsförening Fjällvattnet. Styrelsen har sitt säte i Härjedalens kommun, 
Jämtlands län. 
 
§ 2 Bostadsrättsföreningens ändamål  

 Föreningen har till ändamål att åt sina medlemmar upplåta bostäder eller andra lägenheter under 
nyttjanderätt för obegränsad tid, förvalta och underhålla föreningens fasta och lösa egendom tillhörig varje 
bostadsrätt samt i övrigt främja sina medlemmars gemensamma intressen. 
Medlems rätt inom föreningen på grund av upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt 
eller andel av bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. 

 

ÖVERGÅNG AV BOSTADSRÄTT OCH MEDLEMSKAP 
§ 3 formkrav vid överlåtelse 
Ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt genom köp ska upprättas skriftligen och skrivas under av säljaren och 
köparen. Köpehandlingen ska innehålla uppgift om den lägenhet som överlåtelsen avser samt ett pris. 
Motsvarande gäller vid byte och gåva. 
Om överlåtelseavtalet inte uppfyller formkraven är överlåtelsen ogiltig. 
 
§ 4 Medlemskap  
 Fråga om antagande av medlem avgörs av styrelsen. Inträde i föreningen skall beviljas den/de som erhåller 
bostadsrätt eller andel av bostadsrätt genom upplåtelse av föreningen. Inträde i föreningen skall beviljas 
den/de som övertar bostadsrätt eller andel av bostadsrätt i föreningens hus. Ägare till bostadsrättsandel äger 
ej påfordra annan nyttjandetid än vad som framgår av bostadsrättsavtal eller överlåtelsehandling.  
 Medlem får ej uteslutas eller utträda ur föreningen så länge han innehar bostadsrätt eller andel av 
bostadsrätt.  
 Den, till vilken bostadsrätt eller andel av bostadsrätt övergått, får ej vägras inträde i föreningen. Har 
bostadsrätt eller andel av bostadsrätt övergått till bostadsrättshavarens make/maka, får inträde i föreningen 
ej vägras maken/makan.  Detsamma gäller om bostadsrätt eller andel av bostadsrätt övergått till person, 
som varaktigt sammanbor med bostadsrättshavaren, eller till bostadsrättshavarens föräldrar, barn eller 
syskon. 
 Föreningen skall därefter bekräfta till överlåtare och förvärvare att överlåtaren avförs som 
bostadsrättshavare och medlem i föreningen att förvärvaren inskrivits som bostadsrätthavare och medlem i 
föreningen, samt att noteringar härom gjorts i medlems- och lägenhetsförteckning. 
 
§ 5 Upplåtelse  
 Bostadsrätt eller andel av bostadsrätt upplåtes skriftligen. 
  Upplåtelsehandlingen skall, förutom upplåtarens namn, ange fullständigt namn, personnummer samt 
adress å den, till vilken bostadsrätt upplåtes. Vidare skall anges lägenhetens beteckning samt de belopp, 
varmed grundavgift och årsavgift skall utgå. Om särskild avgift för upplåtelse av bostadsrätt 
(upplåtelseavgift) skall uttagas, skall även den uppges. 
 Överlåtelse av bostadsrätt eller andel av bostadsrätt skall ske skriftligt på överlåtarens originalexemplar av 
bostadsrättsavtal eller på av styrelsen fastställd överlåtelsehandling och skall undertecknas av överlåtare 
och förvärvare. Bestyrkt kopia av bostadsrättavtalet eller den separata överlåtelsehandlingen, utvisande att 
överlåtelse skett, skall inom en månad från överlåtelsedagen insändas till föreningen. Används separat 
överlåtelsehandling skall i förekommande fall ursprungligt utfärdat bostadsrättsavtal bifogas. 

§ 6 Familjerättsliga förvärv 
 Utan ansökan får dödsbo bruka bostadsrätten eller andel därav upp till 3 år. 
Tre år efter dödsfallet får bostadsrättsföreningen uppmana dödsboet att inom sex månader från 
uppmaningen visa att bostadsrätten har ingått i bodelning eller arvskifte eller att någon, som inte får nekas 
medlemskap i bostadsrättsföreningen, har förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Om uppmaningen 
inte följs, får bostadsrätten tvångsförsäljas för dödsboets räkning enligt bostadsrättslagen. 

§ 7 Rätt att utöva bostadsrätten 
Har bostadsrätt eller andel av bostadsrätt övergått till ny innehavare, får denna utöva bostadsrätten eller 
andelen i bostadsrätten endast om han är eller antages till medlem i föreningen. 
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§ 8 Prövning av medlemskap  
Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen.  
Styrelsen är skyldig att avgöra frågan om medlemskap inom en månad från det att skriftlig och fullständig 
ansökan om medlemskap tagits emot av bostadsrättsföreningen.  
För att pröva frågan om medlemskap kan bostadsrättsföreningen komma att begära kreditupplysning 
avseende sökanden. 

§ 9 Nekat medlemskap 
En överlåtelse är ogiltig om den som bostadsrätten övergått till nekas medlemskap i bostadsrättsföreningen. 
Enligt bostadsrättslagen gäller särskilda regler vid exekutiv försäljning och tvångsförsäljning 

 

 

AVGIFTER TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN 
§ 10 Årsavgift  
För bostadsrätt eller andel av bostadsrätt skall erläggas av styrelsen fastställd årsavgift till bestridande av 
föreningens utgifter. Årsavgifterna fördelas mellan bostadsrättshavarna i proportion till antal upplåtna 
nyttjandeveckor i föreningens lägenheter. Årsavgiften skall erläggas på tider som styrelsen bestämmer. 
 Årsavgiftens storlek ska medge att reservering för underhåll av bostadsrättsföreningens fastighet kan ske 
enligt upprättad underhållsplan. 

§ 11 Upplåtelse- och uthyrningsavgift    
Vid bostadsrättshavares uthyrning av bostadsrätt i andra hand äger föreningen rätt att utta en avgift för 

föreningens handläggning av uthyrningen. 
Utöver i denna paragraf nämnda avgifter får avgift till föreningen icke avkrävas bostadsrättshavare eller 

annan medlem. 
 
 

FÖRENINGSSTÄMMAN 
§ 12 Räkenskapsår och årsredovisning  
Bostadsrättsföreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. 
Senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma ska styrelsen till revisorerna lämna årsredovisning.   
Denna består av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar. 

§ 13 Föreningsstämma  
Ordinarie föreningsstämma hålles en gång om året före juni månads utgång 
 Extra stämma hålles då styrelsen finner omständigheterna därtill föranleda och skall därjämte av styrelsen 
utlysas då revisorerna eller minst 1/10 av samtliga röstberättigade medlemmar därom hos styrelsen gör 
skriftlig anhållan, med angivande av ärende som skall förekomma på stämman. 
 På ordinarie föreningsstämma skall besluta om vilken ort nästa års ordinarie föreningsstämma skall hållas. 
Fattar stämman inte beslut härom, skall stämman hållas i Härjedalen. 
Föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa 
förhandlingarna vid föreningsstämman. Ett sådant beslut är giltigt endast om det biträds av samtliga 
röstberättigade som är närvarande vid föreningsstämman.  
Ombud, biträden och andra stämmofunktionärer har alltid rätt att närvara vid föreningsstämman. 

§ 14 Motioner  
Medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla 

ärendet (motion) hos styrelsen senast den 1 mars. Motionen och styrelsens förslag till beslut i anledning 
härav skall bifogas kallelsen till föreningsstämman.  

§ 15 Kallelse till föreningsstämma  
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om de ärenden 
som ska förekomma på föreningsstämman. Kallelse får utfärdas tidigast sex veckor före föreningsstämman 
och ska utfärdas senast två veckor före föreningsstämman. 
Skriftlig kallelse ska enligt lag i vissa fall sändas till varje medlem vars adress är känd för 
bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen får då skriftlig kallelse krävs enligt lag använda 
elektroniska hjälpmedel. Närmare reglering av förutsättningar för användning av elektroniska hjälpmedel 
anges i lag. 
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§ 16 Dagordning  
 
På ordinarie föreningsstämma skall förekomma följande ärenden: 
 

   1.   föreningsstämmans öppnande 
   2.   val av stämmoordförande  
   3.   anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
   4.   godkännande av röstlängd 
   5.   fråga om närvarorätt vid föreningsstämma 
   6.   godkännande av dagordning 
   7.   val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet  
   8.   val av minst två rösträknare 
   9.   fråga om kallelse skett i behörig ordning 
  10.  genomgång av styrelsens årsredovisning 
  11.  genomgång av revisorernas berättelse 
  12.  beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
  13.  beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
  14.  beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter   
  15.  beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter,  
         revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman   
  16.  beslut om antal ledamöter 
  17.  val av styrelseledamöter  
  18.  beslut om antal suppleanter 
  19.  val av suppleanter 
  20.  val av revisor/er och suppleant 
  21.  val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 
  22.  av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som 
         angivits i kallelsen        
  23.  föreningsstämmans avslutande 

 

Extra föreningsstämma 
På extra föreningsstämma ska kallelsen, utöver punkt 1 - 9 ovan, ange de ärenden som ska behandlas.  

§ 17 Rösträtt, ombud, biträde  
På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de 
tillsammans en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen en 
röst.  
Medlem som inte betalat förfallen årsavgift har inte rösträtt. 
En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens 
ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. 
Ombud ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten skall vara i original och gäller högst ett år från 
utfärdandet. Medlem får företrädas av valfritt ombud. Ombud får bara företräda en medlem.  
Medlem får medföra ett valfritt biträde. 

 § 18 Röstning  
Omröstning vid föreningsstämma sker öppet, där ej närvarande röstberättigade påkallar sluten omröstning. 
Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, medan i andra frågor den mening gäller som biträds av 
ordförande.  

§ 19 Protokoll vid föreningsstämma  
Ordföranden vid föreningsstämman ska se till att det förs protokoll.  
I fråga om protokollets innehåll gäller att; 

1. röstlängden ska tas in i eller bifogas protokollet,  
2. föreningsstämmans beslut ska föras in i protokollet, samt 
3. om röstning har skett ska resultatet anges i protokollet. 

  Protokollet ska undertecknas av stämmoordföranden och av valda justerare. 
Protokoll ska förvaras betryggande. 
Vid stämma fört protokoll skall senast inom fyra veckor från stämman vara tillgänglig för medlemmarna 
på föreningens medlemssida 
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STYRELSE, REVISION OCH VALBEREDNING 
§ 20 Styrelse  
 Styrelsen består av minst fem och högst nio ledamöter samt högst två suppleanter. Ledamöternas och 
suppleanternas mandattid skall omfatta två år. Halva styrelsen samt halva antalet suppleanter skall väljas vid 
varje föreningsstämma. Avgående ledamot och suppleant får omväljas 
Styrelsen får förvalta föreningens egendom genom en av styrelsen utsedd fastighetsförvaltare, vilken själv 
inte behöver vara medlem i föreningen eller genom fristående förvaltningsorganisation. 
Styrelsen åligger: 
att avlämna årsredovisning  
att upprätta budget och fastställa årsavgifter för det kommande räkenskapsåret.  
Att minst en gång årligen, innan årsredovisning avges, ombesörja besiktning av föreningens fastigheter samt 
inventering av övriga till gångar och i förvaltningsberättelsen redovisa vid besiktningen och inventeringen 
gjorda iakttagelser av särskild betydelse 

§ 21 Konstituering och firmateckning 
Styrelsen konstituerar sig själv  
Föreningens firma tecknas av styrelsens ordinarie ledamöter med två i förening. Styrelsen kan utse 

ledamot eller annan person att ensam företräda föreningen för särskilt angivet fall 

§ 22 Beslutfördhet  
 Styrelsen är beslutsför när de vid sammanträdet närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet 
ledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening, om vilken de flesta röstande förenar sig och vid lika 
röstetal den mening som biträdes av ordförande, dock att giltigt beslut fordrar enhällighet när för 
beslutsförhet minsta antalet ledamöter är närvarande.  

§ 23 Protokoll vid styrelsesammanträde 
Vid styrelsens sammanträden ska det föras protokoll. Protokollet ska justeras av ordföranden för 
sammanträdet och den ytterligare ledamot som styrelsen utser. 
Styrelseledamot har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet. 
Endast styrelseledamot och revisor har rätt att ta del av styrelseprotokoll. Styrelsen förfogar över möjligheten 
att låta annan ta del av styrelsens protokoll. 
Protokoll ska förvaras betryggande. Protokoll från styrelsesammanträde ska föras i nummerföljd. 

§ 24 Revisorer  
Revisorerna skall till antalet vara två varav en skall vara auktoriserad revisor eller godkänd granskningsman, 
suppleanterna skall till antalet vara två. Mandattiden är fram till nästa ordinarie föreningsstämma.  
Revisorerna skall bedriva sitt arbete så att revisionen är avslutad och revisionsberättelsen lämnad senast tre 
veckor före föreningsstämma. Styrelsen ska lämna skriftlig förklaring till ordinarie föreningsstämma över 
gjorda anmärkningar i revisionsberättelsen. 
Årsredovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över gjorda anmärkningar i 
revisionsberättelsen ska hållas tillgängliga för medlemmar minst två veckor före den föreningsstämma på 
vilken de ska behandlas. 

§ 25 Valberedning 
Vid ordinarie föreningsstämma väljs valberedning.  
Mandattiden är fram till nästa ordinarie föreningsstämma. Valberedningen ska bestå av lägst två ledamöter. 
En ledamot utses av föreningsstämman till ordförande i valberedningen. 
Valberedningen bereder och föreslår personer till de förtroendeuppdrag som föreningsstämman ska tillsätta. 
Valberedningen ska till föreningsstämman lämna förslag på arvode och föreslå principer för andra 
ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter och revisorer. 
 

 

FONDERING OCH UNDERHÅLL 
§ 26 Fonder 
Bostadsrättsföreningen ska ha en reparationsfond. 
Styrelsen ska i enlighet med upprättad underhållsplan reservera respektive ta i anspråk medel för underhåll. 
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§ 27 Underhållsplan 
Styrelsen ska  
1.upprätta en underhållsplan för genomförande av underhåll av bostadsrättsföreningens fastighet,  
2.årligen budgetera för att säkerställa att tillräckliga medel finns för underhåll av bostadsrättsföreningens 
fastighet,  
3.se till att bostadsrättsföreningens egendom besiktigas i lämplig omfattning och i enlighet med 
bostadsrättsföreningens underhållsplan, samt 
4.regelbundet uppdatera underhållsplanen. 

§ 28 Över- och underskott 
Det över- eller underskott som kan uppstå på bostadsrättsföreningens verksamhet ska, efter 
underhållsfondering, balanseras i ny räkning. 

 

BOSTADSRÄTTSFRÅGOR 
§ 29 Utdrag ur lägenhetsförteckning 
Bostadsrättshavare/andelsägare har rätt att få utdrag ur lägenhetsförteckningen beträffande sin bostadsrätt/ 
andel. 
 Utdraget ska ange:   
 
1.lägenhetens beteckning, belägenhet, rumsantal och övriga utrymmen,  
2.dagen för Bolagsverkets registrering av den ekonomiska plan som ligger till grund för upplåtelsen,  
3.bostadsrättshavarens namn,  
4.insatsen för bostadsrätten,  
5.vad som finns antecknat rörande pantsättning av bostadsrätten, samt  
6.datum för utfärdandet. 

§ 30 Bostadsrättshavarens ansvar  
Bostadsrättshavaren ska hålla lägenheten jämte tillhörande utrymmen, inventarier och utrustning i gott 
skick och väl vårda desamma.  
Bostadsrättshavaren är skyldig att vid lägenhetens begagnande iakttaga allt som fordras för att bevara 
sundhet, ordning och skick inom lägenheten och föreningens fastighet för övrigt. Denne skall därvid hålla 
sig informerad om föreningens ordningsregler.  

§ 31 Bostadsrättsföreningens ansvar 
Bostadsrättsföreningen svarar för sedvanligt underhåll av fastigheter, lägenheter och inventarier. 

§ 32 Brand- och vattenledningsskada samt ohyra  
Bostadsrättshavaren svarar för reparation på grund av brand- eller vattenledningsskada endast om skada 
uppkommit genom  
1. hans egen vårdslöshet eller försummelse, 
2.  eller någon som hör till hans hushåll eller som besöker honom som gäst eller av annan som han inrymt i 

lägenheten och där brustit i omsorg och tillsyn. 
Gods, som veterligen är eller med skäl kan misstänkas vara behäftad med ohyra, får icke införas i 
lägenheten. 

§ 33 Förändring av bostadsrättslägenhet  
Bostadsrättshavaren får ej utan tillstånd av styrelsen företaga någon förändring i lägenheten. 

§ 34 Tillträde till lägenheten  
 Bostadsrättsföreningen eller dess representanter har rätt att erhålla tillträde till lägenheten när det behövs 
för att utöva nödig tillsyn eller utföra arbete som erfordras. Föreningen eller dess representanter äger därvid 
rätt bereda sig tillträde till lägenheten med användning av reservnyckel, dock skall den besökande genom 
påringning ha förvissat sig om att tillträde icke kan beredas genom hemmavarande person. 

§ 35 Andrahandsupplåtelse  
Bostadsrätthavare äger ej, utan styrelsens tillstånd, överlåta andel i denne tillhörig bostadsrätt eller andel 
därav.  
Bostadsrättshavare får ej utan styrelsens samtycke i andra hand upplåta lägenheten i dess helhet till annan.  

Det åligger bostadsrättshavare att vid sådan upplåtelse tillse att den som nyttjar lägenheten blir informerad 
om gällande ordningsföreskrifter och bestämmelser. Bostadsrättshavare svarar gentemot föreningen för 
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sådan person, till vilken denne upplåtit lägenheten i andra hand. Bostadsrättshavaren skall senast 1 vecka 
innan uthyrningen meddela förhyrarens namn, adress och telefonnummer till föreningen 

§ 36 Ändamål med bostadsrätten 
Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda. 

§ 37 Avsägelse av bostadsrätt  
Bostadsrättshavaren kan avsäga sig bostadsrätten eller andelen av bostadsrätt och därigenom bli fri från 
sina förpliktelser som bostadsrättshavare. Avsägelse göres skriftligen hos styrelsen. Sker avsägelse, övergår 
bostadsrätten eller andelen av bostadsrätt till föreningen vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre 
månader från avsägelse, såvida ej annan överenskommelse träffats. Vid avsägelse av bostadsrätt eller 
andel av bostadsrätt, är föreningen ej skyldig att till bostadsrätthavaren återbetala grundavgift eller andra av 
bostadsrättshavaren erlagda avgifter. 

§ 38 Förverkandegrunder  
Nyttjanderätten till lägenhet, som innehas med bostadsrätt, är förverkad och föreningen således berättigad 
att uppsäga bostadsrättshavaren till avflyttning. 

1. Om bostadsrättshavaren dröjer med betalning av årsavgift utöver en vecka efter förfallodagen  
eller 

2. Om lägenheten används i strid mot § 42 eller 
3. Om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller 
4. om den till vilken lägenheten upplåtits i andra hand, åsidosätter något av vad som enligt § 33 skall 

iakttagas vid lägenhetens begagnande eller brister i den tillsyn som enligt nämnda paragraf åligger 
bostadsrättshavare eller 

5. Om i strid med § 39 tillträde till lägenheten vägras och bostadsrättshavaren inte kan visa en giltig 
ursäkt för detta eller 

6. om bostadsrättshavaren åsidosätter annan denne åvilande skyldighet och det måste anses vara 
av synnerlig vikt för föreningen eller för annan medlem att skyldigheten fullgöres. 

 
Nyttjanderätten är inte förverkad, om det som ligger bostadsrättshavaren till last är av ringa betydelse. 
Uppsägning på grund av förhållande, som anges i punkterna 2 – 6 får ske endast om 

bostadsrättshavaren underlåter att efter tillsägelse vidta rättelse utan dröjsmål. 
Uppsäges bostadsrättshavaren till avflyttning har föreningen rätt till ersättning för skada. 

§ 39 Vissa meddelanden 
Meddelanden till medlemmar sker genom brev.  
Bostadsrättsföreningen får till medlemmarna eller till någon annan då krav enligt lag finns på skriftlig 
information använda elektroniska hjälpmedel. Närmare reglering av förutsättningar för användning av 
elektroniska hjälpmedel anges i lag.  
 

SÄRSKILDA BESLUT 
 § 40 Bostadsrättsföreningens fastighet och tomträtt 
Styrelsen eller firmatecknare får inte utan föreningsstämmans bemyndigande avhända föreningen dess fasta 
egendom.   

Styrelsen eller firmatecknare får inte heller riva eller besluta om väsentliga förändringar av 
bostadsrättsföreningens hus eller mark såsom väsentliga till-, ny- och ombyggnader av sådan egendom.  

 
Styrelsen äger dock inteckna och belåna sådan egendom utan föreningsstämmans hörande. 
 

§ 41 Särskilda regler för giltiga beslut 
De fall- bl andra fråga om ändring av dessa stadgar – där särskild röstövervikt erfordras för giltighet av 
beslut, behandlas i 9 kap. 16 § och 9 kap. 23 § bostadsrättslagen 
För ändring av dessa stadgar krävs enligt huvudregeln att samtliga röstberättigade i föreningen är ense om 
beslutet. Ändring kan dock även ske genom beslut som fattats vid två på varandra följande 
föreningsstämmor. I så fall krävs vid den andra av dessa föreningsstämmor att minst två tredjedelar av de 
röstande på stämman går med på beslutet. 
Om beslutet avser ändring av de grunder enligt vilka årsavgiften ska beräknas krävs dock att minst tre 
fjärdedelar av de röstande på den senare stämman går med på beslutet. 
Om beslut innebär att medlems rått till föreningens behållna tillgångar vid dess upplösning inskränks, 
fordras att samtliga röstande på den senare stämman går med på beslutet. 
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§ 42 Upplösning  
Vid föreningens upplösning skall förfaras enligt 9 kap. § 29 bostadsrättslagen. Uppstår överskott skall det 
fördelas mellan bostadsrättshavarna i förhållande till bostadsrättshavarens andel i bostadsrätten 

 
 
 
 



Den 27 januari 2016 fattade riksdagen beslut om nya regler i lagen om ekonomiska föreningar
I den senaste stadgeändringen tog man inte med alla ändringar
Dessa ändringar skall till första omröstning senast i juni 2020

Befintliga stadgar - de på Bolagsverket registrerade gällande stadgar finns på föreningens hemsida
Stadgar på förslag §§ 12,13,15,16,17,24,26,39 innehåller tvingande ändringar

§§ 6,19,40 har fått tillägg
vissa paragrafer är helt nya - styrelsens önskan att få tydliga stadgar.

stadgar på förslag Befintliga stadgar Befintliga stadgar stadgar på förslag
§ 1 §§ 1 och 3 § 1 § 1
§ 2 § 2 § 2 § 2

§ 3 ny § 3 § 1
§ 4 §§ 5, 6, 24 och 26 § 4 § 12
§ 5 §§ 22 och 26 § 5 § 4

§ 6 tillägg § 23 § 6 § 4
§ 7 § 23 § 7 §§ 10, 11

§ 8 ny § 8 § 26
§ 9 ny § 9 § 20

§§ 10 och 11 § 7 § 10 §§ 21, 22
§ 12 §§ 4 och 14 § 11 § 21
§ 13 § 17 § 12 § 20
§ 14 § 18 § 13 § 40
§ 15 §§ 14 och 17 § 14 §§ 12,15, 20
§ 16 § 19 § 15 § 24
§ 17 § 21 § 16 § 24
§18 § 21 § 17 §§ 13, 15

§ 19 tillägg § 20 § 18 § 14
§ 20 §§ 9, 12, och 14 § 19 § 16
§ 21 §§ 10 och 11 § 20 § 19
§ 22 § 10 § 21 §§ 17, 18

§ 23 ny § 22 § 5
§ 24 §§ 15 och 16 § 23 §§ 6, 7

§ 25 ny § 24 § 4
§ 26 § 8 § 25 § 30

§ 27 ny § 26 §§ 4 ,5
§ 28 ny § 27 § 35
§ 29 ny § 28 § 37

§ 30 §§ 25, 29 och 31 § 29 §§ 30, 31, 32
§ 31 § 29 § 30 § 33
§ 32 §§ 29 och 31 § 31 §§ 30, 32
§ 33 § 30 § 32 §34
§ 34 § 32 § 33 § 35
§ 35 §§ 27 och 33 § 34 § 36
§ 36 § 34 § 35 § 38
§ 37 § 28 § 36 § 42
§ 38 § 35 § 37 § 41

§ 39 ny § 38
§ 40 tillägg § 13

§ 41 ny § 37
§ 42 § 36

§ 38 tas bort










