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Stadgar for Bostadsrattsforeningen Skinnarviksberget nr 2
Firma och andamdl

§1
Foreningensflrma ar BostadsrattsforeningenSkinnarviksbergetnr 2.
Foreningen har till andamSl att framja medlemmarnas ekonomiska intressen

genom att i foreningenshus upplata bostaderoch lokaler at medlemmarna till
nyttjande utan begransningi tiden. Bostadsrattar den ratt i foreningensom en
medlem harpa grund av upplatelsen.
Medlemskap

§2
Intrade i foreningen kan beviljas fysisk person som uppfyller villkoren enligt
stadgarnaochbostadsrattslagensamt forvarvatbostadsrattgenom upplStelse
eller overlatelse

Intrade i foreningen kan for beviljas juridisk person, endast avseende
kontorslokaler.

Foratt densom forvarvat andel i bostadsratttill bostadsrattslagenhet i
foreningen skall beviljas medlemskap galler att bostadsratten efter forvarvet

innehasav makar, sambor eller andramedvarandravaraktigtsammanboende
personereller ej sammanboende, narstSendepersoner.

§3
Fr^gaom att anta en medlem avgors av styrelsen.
Avgifter

§4
Insats, §rsavgift och i forekommande fall upplStelseavgift faststalls av styrelsen.
Andringav insatsenskall alltid beslutasav foreningsstamma.

Arsavgifterna fordelas pabostadsrattslagenheterna i forhallande till
lagenheternas andelstal. Beslut om andringav andelstal skall fattas av
foreningsstamma. Ombeslutet medforrubbningav detinbordesforh^llandet
mellan andelstalen blir beslutet giltigt om minst tre fjardedelarav de rostande
pS stamman g^tt med p§ beslutet.

OverlStelseavgift och pantsattningsavgift far tas ut efter beslut av styrelsen.
Overlatelseavgiftenfar uppgatil] hogst 2, 5 % ochpantsattningsavgiftentill hogst
1 % av gallande prisbasbelopp.

OverlStelseavgiftbetalas av forvarvaren och pantsattningsavgift betalas av
pantsattaren.

Avgift for andrahandsuppl^telse fSr tas ut efter beslut av styrelsen. Avgiften Br
Srligen uppgS till hogst 10 % av gallande prisbasbelopp. Om en lagenhet uppl§ts
underdel av ett Sir,beraknasden hogstatill3tna avgiften efter det antal
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kalenderm^nadersom lagenheten ar uppl§ten. UpplStelse under del av
kalendermSnadraknassom hel m^nad.Avgiften betalasav
bostadsrattsinnehavaresom upplater sin lagenheti andrahand.
Ovriga avgifter

Styrelsen kan besluta att utover ^rsavgiften debitera ersattningfor taxebundna
kostnader s§som varme, varmvatten, renhSllning, konsumtionsvatten, elektrisk
strom, TV, bredband och telefoni. Taxebundna kostnader skall erlaggas efter

forbrukning,i forhSllandetill lagenhetsarea,per lagenheteller efter annan
fordelningsnyckel.

Foreningenfar i ovrigt inte ta ut sarskilda avgifter for atgardersom foreningen
skall vidta med anledningavbostadsrattslagen eller annan forfattning.
Drojsmil med betalning

Arsavgiften skall betalas p§ det satt styrelsen beslutar. Retaining f§r dock alltid
ske genomplusgiro eller bankgiro, Om inte Srsavgifteneller ovriga forpliktelser
betalas i ratt tid f^r foreningenta ut drojsm^lsranta enligt rantelagen pS det
obetaldabeloppet fran forfallodagentills full betalningsker samt
p^minnelseavgiftenligt forordningenom ersattningfor inkassokostnaderm. m.
Bostadsrattshavares rattigheter och skyldigheter

§s
Bostadsrattshavareskall pi egen bekostnadtill det inre hSllalagenhetenmed
tillhorande utrymmen i gott skick.

Till lagenhetensinre raknas: rummens vaggar, golv ochtak, inredningi kok,
badrum ochovriga utrymmen i lagenhetensamt eldstader, glas och bagar i
lagenhetens ytter- och innerfonster, lagenhetens ytter och innerdorrar samt de

anordningarfran stamledningarfor vatten, avlopp, gas,elektricitet, rokgangar
ochventilation som foreningen ellerbostadsrattshavaren forsettlagenheten
m. ed. Bostadsrattshavaren svarar dock inte for mSlning av yttersldorna av
ytterdorrar och ytterfonster och inte heller for annat underbill an mining av
radiatorer.

Ar bostadsrattslagenhet forsedd med balkong eller terrass aligger det
bostadsrattshavareatt svara for renhallningoch snoskottningav dessa.
Bostadsrattshavaresvarar for reparation p^ grund avbrand- eller
vattenledningsskada endast om skadan uppkommit genom egetvSllande eller

genomv^rdsloshet eller forsummelse av n^gon som hortill bans hushSll eller
gastar honom eller av annan som han inrymt i lagenheten eller som dar utfor

arbete for hans rakning.I fr^ga om brandskadasom bostadsrattshavaresjalv inte
vSllat galler vad som sagts endast om bostadsrattshavaren brustit i den omsorg
och tillsyn som han bort iaktta.
Foreningen kan i samband med gemensam underh3Ils§tgard besluta om

reparation,byte av inredningoch utrustning avseende de delarav lagenheten
som medlemmen svarar for. Beslutharom skall fattas pS foreningsstamma.

§6
Bostadsrattshavare far, sedan lagenheten tilltratts, foreta andring i lagenheten.
Avsevard forandringf^r dockforetas endast efter tillst^nd avstyrelsen och
under forutsattning att den inte medfor men for foreningen eller annan medlem.
Som avsevardforandringraknas alltid forandringsom kraver bygganmalaneller
bygglov. DetSliggerbostadsrattshavareatt ansokaom bygglov eller att gora
bygganmalan.

§7
Enbostadsrattsinnehavarefar upplata sin lagenheti andra handtill annan for
sjalvstandigt brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke.
Bostadsrattsinnehavare skall skriftligen hos styrelsen ansoka om samtycke till

uppl^telsen. I ansokanskall skalettill upplStelsen anges,vilken tid den skall pSg§
samt till vem lagenheten skall upplStas.

TillstSnd skall lamnas om bostadsrattsinnehavarenhar skal for upplStelsen och
foreningeninte harnSgonbefogadanledningatt vagra samtycke. Styrelsens
beslut kan overprovas av hyresnamnden.
Styrelse

§8
Styrelsen bestir av minsttre ochhogstelva ledamoter med hogsttre
suppleanter.

Deav foreningsstamman utsedda ledamoterna och suppleantema utses for tva
Sri taget. Varje §r utser stamman halvastyrelsen for nasta tvSSrsperiod.
Till styrelseledamot och i forekommande fall suppleant kan forutom medlem
valjas aven make eller sambo till bostadsrattshavare eller annan med
bostadsrattshavare varaktigt sammanboende person.

§9
Styrelsen har sitt sate i Stockholms kommun.
Styrelsen utser inom sig ordforande, vice ordforande, kassor, sekreterare samt
ovriga funktfonarer inom foreningen.
Styrelsen ar beslutsfor nar antalet narvarande ledamoter vid sammantradet

overstiger halftenav samtligaledamoter. Somstyrelsens beslut galler den
mening om vilken de fiesta rostande forenar sig och vid lika rostetal den mening
som bitrads av ordforanden. Nar for beslutsforhet minsta antal ledamoter ar

narvarande fordras dock for giltigt beslut att samtliga narvarande ledamoter
staller sig bakom beslutet.

Firmateckning

§10
Foreningens firma tecknas - forutom av styrelsen - av minsttva ledamoter
tillsammans.

Styrelsens Sligganden

§11
Bland annat ^ligger det styrelsen:

. att svarafor foreningensorganisationochforvaltning av dessangelagenheter
. att avge redovisningfor forvaltningav foreningensangelagenhetergenomatt
avlamnaarsredovisningsom skall innehallaberattelse om verksamheten under
aret (forvaltningsberattelse) samt redogora for foreningens intakter och
kostnader under aret (resultatrakning) och for dess stallning vid
rakenskapsSretsutg^ng (balansrakning)
. att senast sex veckor fore ordinarie foreningsstamma till revisorerna avlamna

Srsredovisningen
. att senast tv^ veckor fore ordinarie foreningsstamma hSlla Srsredovisningen
och revisionsberattelsen tillganglig
. att fora medlems- och lagenhetsforteckning; foreningen har ratt att behandla i
forteckningarnaing^ende personuppgifterpSsatt som avses i
personuppgiftslagen
. om foreningsstamman skall ta stallning till ett forslag om andring av stadgarna,
maste det fullstandiga forslaget hallas tillgangligt has foreningen fran tidpunkten
forkallelsen fram till foreningsstamman.
Om medlem uppgivit annan adress skall det fullstandiga forslaget istallet skickas
till medlemmen.

§12
Styrelsen Br inte utan fflreningsstammans bemyndigande avhanda foreningen
dess fasta egendom eller tomtratt och inte heller riva eller bygga om sadan
egendom. Styrelsen fir besluta om inteckning eller annan inskrivning i
foreningens fasta egendom eller tomtratt.

RakenskapsSr

§13
Foreningens rakenskapsar omfattar tiden 1 januari-31 december.
Revisor

§14
Foreningenskall ha en ordinarierevisorer och en suppleantfor denne.
Revisoroch revisorssuppleantvaljs for tiden fr^n ordinarieforeningsstamma
intill dess nastaordinarieforeningsstammahSllits.

§15
Revisorerna skall avge revisionsberattelse till styrelsen senasttre veckor fore
foreningsstamman.

Valberedning

§16
Vid ordinarieforeningsstamma farvalberedningutses for tiden framtill och med
nasta ordinarie foreningsstamma. Valberedningensuppgiftar att lamna forslag
till samtliga personval samt forslagtill arvode.
Foreningsstamma

§17
Ordinarie foreningsstamma h^lls Srligen fore juni mSnads utgSng.
§18
Medlem som onskar visst arende behandlat pa ordinarie foreningsstamma skall
skriftligen anmalaarendettill styrelsen senastden 15 april.
§19
PS ordinarie foreningsstamma skall forekomma:
1. Oppnande
2. Godkannande av dagordningen
3. Val av stammoordforande

4. Anmalanav stammoordforandens val av protokollforare
S. Val av tva justerare tillika rostraknare
6, Fr^ga om stamman blivit stadgeenligt utlyst
7. Faststallande av rostlangd
8. Foredragning av styrelsens Srsredovisning
9. Foredragning av revisorns berattelse
10. Beslut om faststallande av resultat- och balansrakning
11. Beslut am resultatdisposition

12. Beslut om ansvarsfrihetfor styrelsen
13. Beslut om arvoden Ststyrelsen och revisorer for nastkommande
verksamhetsar

14. Val av antal ledamoter och suppleanter

15. Val av styrelseledamoter och suppleanter
16. Val av revisorer och revisorssuppleant
17. Val av valberedning

18.Av styrelsen till stamman hanskjutnafrSgorsamt av foreningsmedlem
anmalt arende
19. Avslutande

§20
P3 extra foreningsstammaskall utover arenden enligt § 19 punkt 1-7 och 19
endast forekomma de arenden for vilka stamman blivit utlyst och vilka angetts i
kallelsen till stamman.

§21
Kallelse till foreningsstammaskall innehallauppgift om vilka arendensom skall
behandlaspa stamman. Beslut far inte fattas i andraarenden an de som tagits
upp i kallelsen.

Kallelse till ordinarie och extra foreningsstamma skall utfardas tidigast sex
veckor och senast tvi veckor fore foreningsstamman aven i de fall den ordinarie

eller extra stamman skall behandla beslut gallande andring av stadgarna.
Kallelsen skall utfardasgenom utdelning. Om medlem uppgivitannan adress
skall kallelsen istallet skickastill medlemmen. Kallelsen skall dessutom ansldsp5
lamplig plats inom foreningens huseller publicerasp^ hemsida.
Andrameddelandentill medlemmarnaansl^s i foreningens hus,pSforeningens
webbplats, genom e-post eller utdelning.

§22
Vid foreningsstamma har varje medlem en rost. Innehar flera medlemmar en
bostadsratt gemensamt, har de dock tillsammans endast en rost.

Medlem f§r foretradas av ombud som skall vara antingen den rostberattigades
make, sambo eller annanmed den rostberattigadevaraktigtsammanboende
person eller annan medlem i foreningen. Ombudet skall forete fullmakt i original
och f§r foretrada endast en medlem.

Endast medlem som fullgjort sina forpliktelser mot foreningen ar rostberattigad.
Fonder

§23
Inom foreningen skall bildas foljande fonder:
- Fond for yttre underbill
- Dispositionsfond

Till fondenfor yttre underbill skall Srligenavsattas ett belopp motsvarande
minst 0,3 % av taxeringsvardetfor foreningensfastigheteller tomtratt. Det
overskott som kan uppst^ pS foreningensverksamhetskall avsattas till
disposirionsfonden.
Utdelning, upplosning och likvidation

§24
Om foreningsstammanbeslutar att uppkommen vinst skall delas ut skall vinsten

fordelas mellan medlemmarna i forhallande till lagenheternasandelsta]
Om foreningen upploses eller likvideras skall behallnatillgangartillfalla
medlemmarna i forhallande till lagenheternas andelstal.

Ovrigt
§25
I s^dantsom inte framgir av dessastadgargaller bostadsrattslagen (1991:614).
Ovanst^endestadgarharantagitsvid foreningsstamma2017-05-16ochvid
foreningsstamma2018-05-22

