STADGAB

for Bostadsrettsforeningen SLAGRUTAN
Organisationsnummer

7

1

6421 -8377

OM FOFENINGEN

I

5 Firma, sete och andamal

Foreningens namn ar Bostadsrattsfdreningen Slagrutan och dess sate ar Solna.
Fdreningen har till andamel att framja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i fdreningens hus upplata ldgenheter for permanent boende at medlemrnarna for nWiande utan tidsbegrensninq.
En medlems rdtt i foreningen kallas bostadsrat och mediemmen som har bostadsratt kallas
bostadsrattshavare.

2 S Medlemskap och tiverldtelse

Endast myndiga fysiska personer kan erhalla medlemskap i foreningen. Medlemskapet erhells vid
upplatelsen. En ny innehavare far utova bostadsrdtten och flyta in i lagenheten endast om han
eller hon antagits som medlem i fdreningen. Fdrvervaren ska ansdka om mecllemskap i foreningen
pe det satt styrelsen bestemmer. Till medlemsansdkan ska fogas en styrkt kopia pe overletelsel
handlingen, som ska vara underskriven av kdparen och seljaren och innehalla uppgift om clen lagenhet som dverletelsen avser, samt pris och tidpunkten fdr tilltrade. Motsvarande galler vid byte,
arv och gava. Om overlatelsehandlingen inte uppfyller formkraven, ar dverletelsen ;giltig.
Styrelsen ar skyldig att senast inom en menad fr5n det att ansokan om medlemskap kommit in till
ldreningen prova fragan om medlemskap. Fdreningen kan komma att begara en kreditupplysning
avseende sokanden
En medlem som upphor att vara bostadsrattshavare anses ha uttrdtt ur foreninqen, om inte styrelsen medger all han eller hon tar sta kvar som medlem
Fdreningen ska uppratta en medlemsforteckning med namn och personuppgitter pe varje medlem
samt vilken bostadsrett medlemrnen innehar (till fullo eller del av). I medlemstdrteckningen ska noteras datum f6r med,emmens intrade samt uttrede ur fdreningen.

3 5 Medlemskapspriivning -

juridiska personer

lnte aktuell for Slaqrutan.

4 5 Medlemskapsprdvning -

lysiska personer

Medlemskap kan beviljas den person som overta. bostadsratt iforeningens hus. Denne ier inte
vagras medlemskap i Idreningen om foreningen skaligen bor godta idrvarvaren som bostadsrzittshavare. Medlemskap tar inte vagras pe grund av ras, hudrdrg, nationalitet eller etniskt ursprung,
religion eller sexuell leggning.
En dverlatelse ar ogiltig, om den som en bostadsratt overgatl Bll vagras medlemskap i fdreningen.
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5 S BosAttningskrav

Om det kan antas att forvdrvaren for egen del inte avser att bosatta sig permanent i bostadsrettsldgenheten, har fdreningen .aft att vaqra medlemskap.

6 S Andelsagande
Den som har foryarvat en andel i bostadsrett far vagras medlemskap i ldreningen om inte bostadsraften efter fdrvdrvet innehas av makar, registrerade partner, sadana sambor pa vilka sambolagen

tillampas eller som lever i samboliknande fd.hallande.

7 S Arsavgift och upplatelseavgift
Arsavgift och upplStelseavgift faststalls av styrelsen. Uppletetseavgiften fer uppga Ill hogst 2,5 %
av gallande prisbasbelopp. Styrelsen bestammer avgiftsbeloppets storlek nar lagenhetsbyte ager
rum. Upplatelseavgiften betalas av tilltredaren.
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Arsavgiftens be.ekning

Arsavgifterna Idrdelas pe bostadsrdtslagenheterna i fdrhallande till lagenheternas andelstal. Andelstalet fo. en lagenhet ska i princip spegla lagenhetens boarea i fdrhellande till husets totala boarea med viss jamkning pe grund av lokala forhallanden. Beslut om andring av andelstal ska lattas
av foreningsstamma. Om beslutet medfor att det inbo.des forhellandet mellan andelstalen rubbas,
blir beslutet giltigt om minst tre ljardedelar av de rdstande pa stamman gatt med pa beslutet.
Styrelsen beslutar att iarsavgiften ingaende kostnader, sasom rdntor, avskrivningar, forsekring,
varme, varmvatten, el, sophamtning och dvriga drifts- och servicekostnader ska fdrdelas i fdrhaL
lande till lagenheternas andelstal. Parkeringsavgift och kostnad fo. kabel-TV fdrdelas dock lika fdr
alla lagenheter.

9 S 6verletelse- och

pantsettningsavgitt

Overlatelseavgitt far tas ut etter beslut av styrelsen Overlaielseavgiften far uppga till hdgst 2,5 %
av gellande prisbasbelopp. Styrelsen bestammer avgiftsbeloppets storlek ner lagenhetsbyte ager
rum. Overlatelseavgiften betalas av dverletaren. Pantsdttningsavgift betalas av pantsattaren.

1O S

ovriga avgifter

Inte aktuella for Slaorutan

11 S

Drtiismal med betalning

Arsavgiften ska betalas i forskott med 1/12-del varje manad och finnas pe foreningens konto se,
nast sista bankdagen i manaden. Om avgiften inte betalas i ratt tid, ter ldreningen ta ut drdjsmAls,
rdnta enliqt ranblaqen.
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FONENINGSSTAMMA
12 S Ftireningsstamma

Ordinarie fdreningsstamma ska hellas erligen senast lore juni menads utgang

13 S Motioner
En medlem som dnskar anmela drenden till stamman ska gora detta senast tre veckor innan
stemman ager rum.

14 $ Extra stamma
Extra foreningsstemrna ska hallas ner styrelsen finner skal till det En sadan stamma ska aven hel
las ndr det fdr uppgivet dndamal skriftligen begars av .evisorn eller minst tva rdstberdttigade med-

15 5 Dagordning
Pa ordinarie fdreningsstemnra ska fdrekomma

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Stammans oppnande
Godkennande av dagordningen
Valavstammoordforande
Anmalan av stammoordforandens val av protokollforare
Val av tva justerare tillika rddraknare
Fraga om stdmman blivit stadgeenligt utlyst
Faststduande av rosflengd
Fdredragning av styrelsens ersredovisning
Fdredragning av revisorns berattelse
10) Beslut om faststdllande av resultat- och balansrdkning saml tillhorande noter och upplysningar
om redovisningsprinciper
11) Beslut om resultatdisposition samt faststdllande av forvaltningsberAttelse
12) Fraga om ansvarsfrihet for styrelseledamoterna
13) Eeslut om arvoden et styrelseledamdter och revisor for nastkommande verksamhetsar
l4) Val av styrelseledamdter och suppleanter
l5) Val av revisorer och revisorssuppleant
16) Val av valberedning
,l7) Av styrelsen tillstamman henskjutna fragor samt av fdreningsmedlem anmdll erende
18) Avslutande.

Pe en extra 16reningsstdmma ska uldver punkterna 1 - 7 endast idrekomma de erenden for vilka
stamman blivit utlyst och som anoetts i kalle,sen till stdmman.

16 S Kallelse

Kallelsen till foreningsstemman ska utfardas lill samtliga mediemrnar genom utdelning eller med
brev via posten eller via elektroniskt dversant meddelande, e-post. I den handeise e-post anvands
ska mottagaren uppmanas avge meddelande om att denne mottagit e-posten. Uppgifter om en
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medlems e-posladress samt ovriga personuppgifter ska hellas i betryqqande forvar och far inte
lamnas ut till nagon annan an medlemmen ifrega.
Beslut fer inte fattas i andra arenden an de som angivits i kallelsen.
Kallelsen ska utfardas tidigast sex veckor och senast fyra veckor fdre ordinarie fdreningsstamma
Kallelsen till extra foreningsslamma ska utferdas tidigast fyra veckor och senast tua veckor fore
dagen for extra foreningsstiimma.

17 S Ratstrett
Vid fdreningsstamman har varje medlem en rost. Om flera medlemmar innehar bostadsratt gemensamt, har de dock tillsammans endast en rost. Fullmakt for en medlem som inte ar represente-

rad pa $amman behover inte ldmnas av en annan delagare till samma lagenhet. Den narvarande
delagaren anses pe stamman forelrada dv.iga delagare och har seledes en rdst. Om flera delagare ar narvarande pa stamman, kan dessa inte avge olika rdster i en ftega. Foreligger oenighet mellan delagare, ar deras rdster ogiltiga.
Bdstratt har endast den medlem som har fullgjort sina fdrplikteiser mot fdreningen enlagt dessa
stadgar och enligt laq-

18 $ Ombud och bitrede

En medlem fer utova sin rostrat genom ombud. Ombudet ska fdrete en skritflig dagtecknad fullmakt
Fullmalden ska uppvisas i original och geller hogst ett ar fran utfardandet. Ett ombud fer inte foretrada mer an en medlem. Pe fo.eningsstamman lar en medlem medlora hdgst et bitrade. Bitradets
uppgift er att vara medlemmen behjalplig. Ombud och bitrade fAr endast vara negon annan med,
lem, god man, nera anhorig samt nagon annan narsteende som varaktigt sammanbor med med,
lemmen i foreningens hus.

19 5 R6stning

Fdreningsstammans beslut utgors av den mening som fatt fler an helften av de avgivna rosterna
eller vid lika rdstetal den mening som ordforanden bitrader. En blankrost ar inte att anse som en
avgiven rost.

20 S Jev
En medlem far inte sjalv eller genom ombud rosta i fragan om

.
.

.

talan mot honom eller henne sjalv,
befrielse fran skadestandsansvar eller annan Idrpliktelse gentemot fdreningen saot
talan eller befrielse som avses betraffande nSgon annan, om medlemmen i fraga har ett vasent,
ligt intresse som kan strida mot fdreninoens.

2l

S Over-

och underskott

Det dver- eller underskott som kan uppste i{dreningens verksamhet ska normalt balanseras i ny
rakning. Styrelsen kan dock fdresla negon annan disposition av over- eller underskott.
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22 S Valberedning
Vid ordinarie foreningsstamma ska en valberedning med tva personer utses for tiden intill dess
nasa ordinarie ldreningsstamma halls. Valberedningen ska vid stamman fdresla ldmpliga kandidater fdr de funktioner dar val ska fdrekomma

23 S Stammans

protokoll

fdras I fraga om protokollets innehall galler at rds angden ska
protokollet,
biiogas
att stammans beslut ska fdras in i protokollet samt att, om omrostning har agt
rum, resultatet av denna ska anqes i protokollet.
Vid fdreningsstemma ska protokoll

Protokollet ska senast inom tre veckor hallas tillgangligt for medlemmarna

STYRELSE OCH REVISION
24 S Styrelsens sammansafining

Styrelsen ska best6 av tre ledamoter och en suppleant som valjs av foreningsstemman for hdgst
tve ar.
Ledamoterna och suppleanten kan valjas om. Tjll ledamot eller suppleant kan forutom en medlem
Ziven valjas en myndig person som ar bosatt i idreningens hus.

25 S Konstituering
Styrelsen utser inom siq ordfdrande och andra funktionarer

26 S Styrelsens protokoll
Vid styrelsens sammantrdden ska protokoll foras som justeras av ordforanden och ytterligare en
ledamot. Styrelsens protokoll ar tillgdngliga endast for ledamoter, revisor och suppaeanter.

27 5 Beslutsrairhet och

rdstning

Styrelsen ar beslutsfdr nar antalet narvarande ledamoter air minst tve. Suppleant har rdstratt nar
ordinarie ledamot ar frenvarande

28 S Beslut i vissa

fregor

Avser fdrandring av fdreningens hus och mark. lnte aktuellt for Slaqrutan

29 S Firmateckning
Foreningens firma tecknas'forutom av styrelsen - av minst tve ledamdter i forening eller av ledamot och suppleant i fdrening.
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30 S Styrelsens eligganden
Det eligger styrelsen att

.
.
.
.
.

svara for foreningens organisation och forvaltning av dess angelagenheter,
avlamna arsredovisning som ska innehalla forvaltningsberattelse, resultatrakning och balansrakning,
senast ke veckor foae ordinarie foreningsstamma till revisorn avlamna arsaedovrsningen,
senast en vecka fore ordinarie fdreningsstamma hella arsredovisningen tilbanglig samt
fora medlems- och laqenhetsfdrteckning.

Foreningen har r6tt att behandla i fdrteckningarna ingaende personuppgifter pa sdtt som avses
dataskyddsforordningen (GDPB).

i

31 S Utdrag ur lagenhetsltirteckning
En bostadsratshavare har ratt att pa begaran fa utdrag ur legenhetstdrteckningen avseende sin
bostadsrett.

32 S Rekenskapser
Foreninqens rakenskapsar ar kalenderar

33 5 Revisorernas sammansettning
Fdreningsstamman ska velja en revisor och en revisorssuppleant. Dessa valjs for tiden fran ordinarie fdreningsstamma fram till nasta ordinarie foreningsstamma.

34 S Tid

liir revision samt avgivande av revisionsberatelse

Senast sex veckor fore dagen fdr ordinarie foreningsstemma ska foreningens revisor ia bokslut
och dess underliggande material fdr revision- Rev,sorn ska avge sin revisionsberdltelse till styrelsen senast tre veckor fdre dagen fdr den ordinarie Idreningsstamman.

BOSTADSRATTSHAVARENS RATTTGHETER OCH SKYLDIGHETEP
35 S Bostadsretshavarens ansvar
Bostadsrattshavaren ska pe egen bekostnad hal,a lagenhetens inre i gott skick. F6reningen svarar
for husets skick i dvrigt.
Bostadsrattshavaren svarar salunda for lagenhetens

.
.

.
.
.

vaggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande skild,
fast inredning sesom vitvaro( sanitetsgods och annan utrustning - liksom ledningar och ovriga
installationer for vatten, avlopp. golvbrunn, ventilation, el och svagstromsanlaggningar till de de
lar dessa befinner sig inne i lagenheten och inte er stamledningar,
vattenfyllda radiatorer och slamledningar, dock endast for malning,
stamledningar fdr el, dock endast kan lagenhetens undercentral (proppskap),
inner- och ytterddrrar samt glas och begar i lonsler utom for malning av yttersidorna av )tterdor6

.

rar och fdnster som foreningen svarar for samt
.eparation i anledning av brand eller vattenledningsskada i legenheten endast om skadan har

uppkommit genom bostadsrattshavarens eget forvallande eller qenom vardsldshet eller idrsummelse av nagon som tillfldr dennes hushall eller gestar denne eller av negon annan som denne
inrymt i lagenheten eller som utfdrt arbete dar fdr dennes raknino

36 S Tidigare

installalioner

Bostadsraftshavaren svarar aven fdr atgerder i lagenheten som vidlagiis av tidigare bostadsratts,
havare sesom ombyggnad, reparationer, underhelloch installationer som denne utfoft.

37 S Brand- och vatlenlednirgsskador
Fdr reparationer pa grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrattshavaren endast
begransad omfattning i enlighet med bestammelserna i bostadsrettslagen.

i

38 S Komplement
Om bostadsrdttslegenheten ar forsedd med altan, ska bostadsratshavaren svara fdr renhallning
och snoskottning, sa att regn och smaltvatten har fritt utiopp.
Bostadsrettshavarna ansvarar kollekti\,.t dels lor stadning av hiss, entr6 och trappa, dets for skotsel
av fdreningens tomt sasom grasklippning, vattning, sndskottning och sandning. I fdreningens
ordningsregler finns angivet hur dessa uppgifter fdrdelas mellan bostadsretbhavarna.
Upptacks ohyra i en lagenhet, ska detta omedelbart anmdlas tiil styrelsen. Ar bostadsrattsflavaren
vallande till att ohyran fdrts in i lagenheten, ska denne pe egen bekostnad snarast lata sanera sin
lagenhet och dven sanera annan lagenhet om ohyran spritt siq dit-

39 S Felanmalan

Bostadsrattshavaren ar skyldig att till foreningen anmala Iel och brister i sadan lagenhetsulrustning
som fdreningen svarar fdr.

40 S Gemensam upprustning
Fdreningsstamma kan i samband med gemensam underhallsetgard i fastigheten besluta om reparation och byte av inredning och utrustning avseende de delar av lagenheten som medlemmen
svarar fdr

41 S Vanverd
Om bostadsrattshavaren fdrsummar sitt ansvar fdr lagenhetens skick i sedan utstrackning att nagon annans sekerhet eventyras eller att det finns risk for omfattande skador pa negon annans
egendom, l'rar fdreningen, efter rettelseanmaning, rett att avhidlpa bristen pa bostadsrettshavarens
bekostnad.

42 S Tillbyggnad
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Foreningens hus anses ha ett s6dant byggnadshistoriskt varde att dndring av fasadens utseende
inte far g6ras. Darfor er det inte tillatet att anbringa markiser, parabolantenner eller dylikt pe fasa,
den.

43 S Ombyqqnad

Bostadsrattshavaren far gora f6rdndringar i lagenheten. Fdljande etgarder lar dock inte gdras utan
styrelsens tillstand:

.
.
.

ingrepp i berande konstruktion,
endring av befintliga ledningar for avlopp, varme eller vaften eller
annan vasenllig forandring av lagenheten, varvid ritning/skiss/beskrivning ska medfolja ansokan
om andrinq.

Styrelsen fer vagra tillstand endast om atgarden ar till pataglig skada eller olegenhet fdr foreningen
eller nagon annan medlem Bostadsrattshavaren svarar fdr att ertorderliga myndighetstillstand erhAlls

ANVANDNING AV BOSTAOSRATTEN
44 S Anvendning av bostadsretten
Bostadsrettshavaren tar inte anvanda lagenheten tdr negot annat andamel en det avsedda. Foreningen far dock endast eberopa awike'ser som ar av avsevdrd betydelse fdr tdreningen eller na,
gon annan medlem.

45 S Sundhet och gott skick
Bostadsrattshavaren ar skyldig atl iaktta allt som erlordras for att bevara sundhet, ordning och gott
skick inom eller utom huset och dess forrad, cykelstall och varmecentral samt ratta sig efter foreningens ordningsregler. Detta galler aven den som bor hos eller gastar bostadsrattshavaren eller
den som utfor arbete Idr bostadsrattshavarens rakning.

46 S Tilltradesran
Foretredare for foreningen har ratt att fe komma in i lagenheten nar det behovs fdr tillsyn eller ior
att utfora arbete som forenineen svarar fdr.

47 S Andrahandsuthyrning/inneboende
En bostadsrattshavare kan la upplata sin legenhet i andra hand till nagon annan person endast om
styrelsen medger detta. Bostadsrettshavaren ska skriftligen hos styrelsen ansdka om samtycke till
upplatelsen. I ansokan ska skalet till upplatelsen anges, under vilken tid den ska paqa samt till vem
lagenheten ska uppletas. Beslutet kan overklagas i bostadsrattsnemnden.

Bostadsrattshavaren far endast tillfalligt hyra ut lagenheten till inneboend-a om han eller hon samtidigt sjalv bebor den.

48 S Avgift vid andrahandsuthyrning
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En bostadsrattshavare som hyr ut sin lagenhet ska betala en erlig avgift till
'oreningen
Avgiften bestems av styrelsen och far inte vara hogre en 10 96 av gallande basbelopp

FORVERKANDE
49 S F6rverkandegrunder

Nltjanderatten till en lagenhet som innehavs med bostadsrdtt kan ldrverkas och fdreningen
saledes vara berattigad att saga upp medlemmen till a\4lyttning om

.
.
.

.
.

bostadsrattshavaren drojer med att betala arsavgift,
lagenheten utan samtycke upplels i andra hand,
b;tadsrattshavaren i;rymmer utomstAende pe.son till men tor fdreningen eller nagon annan
medlem,
Iiigenheien anvdnds for nAgot annat andamel an vad den ar avsedd fdr och det ?ir av vasentlig
betydelse fdr foreningen eller nagon annan medlem
bostadsrdttshavaren inte iakttar sundhet, ordning och gott skick eller inte rattar slg etter fdreningens ordningsregler,

. bos"tadsrdttshavaren inte lamnar tilltrade till lagenheten och inle kan visa giltig ursakt eller
. bostadsrattshavaren inte fullgor nagon annan skyldighet och det anses vara av synnerlig vikt for
foreningen att skyldigheten fullgors.

50 S Hinder 16r fiitverkande
Nyttjanderetten ar inte forve.kad om det som ligger bostadsrattshavaren till last ar av liten betydelse. ienlighet med bostadsrattslagens regler ska foreningen i vissa fall uppmana bostadsrattshavaren att vilta rdttelse innan foreningen har ratt att saga upp bostadsreten' Om retelse gdrs, kan
bostadsrattshavaren inte skiljas lran bostadsratten.

51 S ErsaHning vid uPpsegning
Om foreningen sager upp bostadsrattshavaren till avflyttning, har loreningen ratt till skadestand

52 S

Tvanqsftirsalining

Har bostadsrattshavaren blivit skild lran lagenheten till folid av uppsegning, kan bostadsratten
komma att tvangsforsaljas enligt bostadsrdttslagens regler'

0vBrcr
53 S Meddelanden
Foreningens bostadsrattshavare har forsetts med en parm som inneheller foreningens ordningsregler, ri.m. I samband med lagenhetsbyte delges tilltradande bosladsratshavare dess innehall'
Dagsaktuella meddelanden anslas p5 en anslagstavla ihusets entr6 eller ihissen
I\,4eddelanden kaB aven s?indas till en medlem via e-post. I hendelse e-post anvands ska mottagaren uppmanas avge meddelande om att denne mottagit e-posten' Uppgilter om en medlems e-

postadress samt Svriga personuppgifter ska hallas i betryggande forvar och far inte lamnas ut till
nagon annan an medlemmen ifrega.
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54 S Fond och underh6llsplan
lnom foreningen ska bildas en fond for yttre underhall. Ill fonden ska arligen avsatas ett belopp
motsvarande minst 0,3 % av fastighetens taxerjngsvarde. Oavsett ovanstaende kan avsetning till
yttre fond i stellevsamtidigt goras enligt fastlagt behov i underhallsplan.

55 5

Vinslutdelning

Om foreningsstdmman beslutar att uppkommen vinst ska delas ut, ska vinsten fordelas i fdrhellande till lagenheternas andelstal.

56 S Upplijsning, likvidalion m.m.
Om fdreningen upploses, ska behellna tillgengar tillfalla medlemmarna i forha ande till tagenheternas andelstal

57 S Tolkning
Fdr fragor som inte regleras i dessa sladgar gAller i fdljande ordning; bostadsrattslagen, lagen om

ekonomiska fdreningar, annan lagstiftning. SBC:s standardstadgar samt fdreningens ordningsregler.

58 S Stadgedndring

Fdreningens stadgar kan andras om samtliga rostberettigade dr ense om det. Beslutet ar even gil
tigt om det fattas av tua pe varandra ldljande foreningsstdmmor och minst hAlften av de rostande
pe f6rsta stamman gat med pa beslutet, respektive minst tva kedjedelar pe den andra stamman.
Bostadsrettslagen kan i vissa situationer fdreskriva hdgre majoritetskrav.
Ovanstaende reviderade stadgar har antagits vid ordinarie fdreningsstamma den 28 maj 2018_
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