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1. INLEDNING
1.1. Bopärmen tillhör lägenheten
Denna bopärm tillhör respektive lägenhet i Bostadsrättsföreningen Postsäcken 11. Vid
försäljning av lägenhet lämnas pärmen över till den nya ägaren. Om bopärmen inte
uppdateras på rätt sätt eller av någon anledning inte lämnas över till ny ägare kommer
föreningen att kräva ansvarig på ersättning om 750 kronor.
1.2. Bo rätt i bostadsrätt
Det är förmånligt att bo och vara medlem i en bostadsrättsförening. Man har stort
inflytande över investeringar och renoveringsbehov i den egna lägenheten och som
medlem i föreningen har man också inflytande över gemensamma intressen i
fastigheten. Men med medlemskapet följer också åtaganden. Bor man i bostadsrätt
kan man inte köpa sig fri. De åtaganden som en medlem inte lever upp till vältras över
på någon annan.
1.3. Demokratiska värderingar
Människor har olika behov av frihet och trygghet i olika skeden i livet. Familjer med
små barn har andra behov än äldre människor. Därför gäller det, att inte bara finna en
bra helhetslösning utan också en långsiktig lösning, som tar hänsyn till varje medlems
behov vid kommande tidpunkter. Det innebär att vi behöver bygga gemenskapen i
föreningen på värderingar som alla ansluter sig till.
I en bostadsrättsförening är det egentligen ganska enkelt. Vårt gemensamma liv är inte
mer komplicerat än att vi klarar oss med två gemensamma värderingar: Principen om
vars och ens lika rätt, som balanseras av vars och ens personliga och solidariska
ansvar och Principen om att den som får bära konsekvenserna ska ha inflytande.
Principerna behöver gestaltas i några regler och gemensamma normer. Dessa ska
vara så enkla och självklara som möjligt. Och varje regel ska spegla värderingarna.
Motivet för att inleda denna skrift med våra gemensamma värderingar är att vi därmed
lägger en grund för våra ordningsregler. I en gammal fastighet som vår inträffar
oväntade händelser nu och då. Det ligger nära till hands att ibland lägga till en ny regel,
ofta i form av ett förbud eller en ”pekpinne”. Sådana regelverk har en tendens att dels
bli oöverskådliga, dels bli motsägelsefulla och byråkratiska. När detta sker minskar
respekten för regelverket i sin helhet och det är inte bra.
Om vi är överens om värderingarna kan vi använda dem som utgångspunkt för att
införa nya regler vid behov och att gallra bland regler som inte längre fyller någon
funktion.
1.4. Områden där vi behöver normer
I vardagen ser och hör vi inte så mycket av varandra. Vi har väggar, golv och tak som
är andra människors väggar, tak och golv, men vi vill inte att t ex ljud i en lägenhet ska
sprida sig till grannarna. Vi rör oss i trappuppgångar och källare och vi använder hissen
– och vi noterar när någon, som skulle kunna vara en obehörig, kommer in i huset. Alla
dessa vardagliga skeenden styrs av våra gemensamma normer.

Normer fungerar som ett slags sociala trafikregler. Ofta är vi inte medvetna om våra
normer. De flesta ”känner av” vad som är tillåtet och vad som inte passar sig. När
normerna fungerar väl behöver vi inga regler. Livet i en bostadsrättsförening är dock
inte så statiskt att ”alla” ”alltid” är desamma. Nya medlemmar tar till normer efterhand
som man kommer i kontakt med dem. Det innebär att normer alltid är under ”inlärning”
hos några. Normerna i en förening som vår överensstämmer ganska väl med normerna
i samhället i allmänhet och därför är inlärningen inte särskilt märkbar.
När samhällets allmänna normer inte täcker situationer som uppkommer i föreningen,
då behöver vi regler. Det gäller inflyttning och avflyttning, uthyrning av lägenheten i
andra hand t ex under en utlandsvistelse, trappstädning efter renovering i egen
lägenhet, löpande skötsel av tvättstugan mm. Om vi ser till att alla uppfyller dessa
regler, så undviker vi byråkratiska regler och regler som inte motsvarar ett gemensamt
behov.
1.5. Lagstiftning
Det finns två slags regelverk, som vi kan utgå ifrån, när vi fastställer våra regler i
bostadsrättsföreningen. Det ena är dispositivt, dvs. förslag att ta ställning till, det andra
regelverket är tvingande.
Det tvingande regelverket är sju olika lagar, nämligen
Bostadsrättslagen
Föreningslagen
Bostadsrättsförordningen
Lagen om skyldighet för vissa Bostadsföreningar att föra lägenhetsförteckning
mm
Omregistreringslagen
Ombildningslagen
Hyreslagen
Styrelse och revisorer tar ansvaret för att föreningen följer lagen i de avseenden som
gäller föreningens angelägenheter som juridisk person.

2. BAKGRUND
2.1. Om Brf Postsäcken 11
Som medlemmar i bostadsrättsföreningen äger vi tillsammans fastigheten Postsäcken
11. Föreningen upplåter i sin tur lägenheterna till medlemmarna på obestämd tid.
Föreningen ansvarar för och förvaltar den fastighet som föreningen äger. Ansvaret för
denna förvaltning har föreningens styrelse. Det verkställande ansvaret är alltså
styrelsens, men varje medlem är ansvarig för vår gemensamma egendom.
Det innebär att vi som medlemmar har skyldighet att vårda både den lägenhet vi själva
disponerar och gemensamma utrymmen. Vi har dock inte har rätt att göra vissa
förändringar i våra lägenheter utan att åtgärden först blivit godkänd av styrelsen, se
vidare under 5. GEMENSAMMA ANGELÄGENHETER.
Postsäcken 11 har ett bra läge på Södermalm och är i gott skick. Genom vård och
aktsamhet från de boendes sida samt kontinuerliga insatser av styrelsen bevarar vi
fastighetens ekonomiska, praktiska och estetiska värde.

Figur 1 Ritning över våningsplan

2.2. Kvarterets historia
Äldst bland Södermalms församlingar är Maria Magdalena och Katarina, båda från
1600-talet och dessa inrymmer också flertalet av de äldre kvartersnamnen. Sofia och
Högalid är båda från det tidiga 1900-talet och där dominerar kvartersnamn av
kategorikaraktär.
Högalids församling grundades 1925 i samband med byggandet av Högalidskyrkan
och blev då utbruten ur Maria Magdalena Församling.

Figur 2 Grälmakargatan mellan Prästgårdsgatan och Wollmar Yxkullsgatan, Foto 1899

Läge: Krukmakarbacken 1-7, Krukmakargatan 25-31, Rosenlundsgatan 16-20, Samaritgränd 2-8.

Detta kvarter liksom de närliggande kvarteren Fyrspannet, Grimman, Hållkarlen,
Postbonden, Postiljonen, Postsäcken och Skjutsgossen är kategorinamn av senare
datum på ömse sidor om Rosenlundsgatan, som utgör gräns mellan Högalids och
Maria Magdalena församlingar. De har troligen motiverats av att det inom området förr
funnits s.k. skjutshåll. Tidigare har kvarteren Förridaren, Gästgivaren, Kuriren och
Körsvennen funnits i samma trakt.

Figur 3 Zinkensdammgatan mot Tantobergen, Foto maj 1903
Hämtat ur boken: Stockholmskvarter – Vad kvartersnamnen berättar
Författare Björn Hasselblad, utgiven av Almqvist & Wiksell Förlag AB, Stockholm 1979

2.3. Wollmar Yxkullsgatan och Rosenlundsgatan
Wollmar Yxkullsgatan har fått sitt namn efter Karl IX:s hovmarskalk, livländske
adelsmannen Volmer Yxkull, som var tomtägare inom området på 1600-talet. Det
nuvarande namnet tillkom först under senare delen av 1700-talet, dessförinnan hette
gatan Dalbogatan och under en kortare tid på 1700-talet S:t Göransgatan.

Figur 4 Wollmar Yxkullsgatan 18 i kvarteret Gripen 5 mot öster vid hörnet av Torkel Knutssonsgatan,
Foto 1 maj 1910.

Den märkligaste av gatans byggnader bär nr 27 och kallades förr i världen ”det grevliga
Hornska palatset” Denna malmgård i holländsk stil har troligen uppförts i slutet av
1600-talet av bruksägaren Jacob Momma, senare adlad Reenstierna, namngivare åt
en annan gata på Söder, Renstiernas Gata mellan Katarinavägen och Ringvägen.
I Torkel Knutssonsgatans andra ände vid Wollmar Yxkullsgatan ligger den s.k.
Malmkvistiska gården - ursprungligen uppförd under senare delen av 1700-talet - om
vilka striden stått hård mellan statsplanera och kulturvårdare.
Det ursprungliga namnet Dalbogatan önskas antagligen tillbaka av den polisman, som
enligt malisen en gång skulle anhålla en s.k. fridstörare på gatan. Denne lär med
lämpor ha förts över till Hornsgatan innan lagens arm officiellt slog till, eftersom ingen
kunde klura ut hur Wollmar Yxkullsgatan egentligen stavades.
Hämtat ur boken: Stockholms Gator - På upptäcktsfärd bland Stockholms gatuskyltar
Författare Björn Hasselblad, Utgiven av Almqvist & Wiksell/Gebers förlag AB 1962, Stockholm

2.4. Ombildningen
Bostadsrättsföreningen Postsäcken 11 bildades vinter/vår 2001 för att säkerställa de
boendes möjlighet att förvärva fastigheten Postsäcken 11 vid en eventuell framtida
försäljning. Fastigheten hade då varit i Byggmästare August Edslövs ägo sedan
1970/80-talet. August Edslöv ägde ett 20-tal fastigheter i Stockholmsområdet. Under
senare delen av 1990-talet uppvaktade bostadsrättsföreningen August för att höra om
han hade intresse av att sälja fastigheten. Men intresset ifrån dennes sida var minst
sagt svalt. Under två års tid låg bostadsrättsföreningen i dvala medan intresseanmälan
hos Tingsrätten hölls aktuell.
Vintern 2001/2002 avled August vid en ålder av 103(!) år. Fastigheten ägdes under en
kortare tid av August Edslövs dödsbo, men skiftades sedan till Augusts barnbarn m fl.
Bostadsrättsföreningen hade inte någon möjlighet att förvärva fastigheten vid den
tidpunkten eftersom benefikt förvärv1 inte gav oss möjlighet att utnyttja vår
intresseanmälan.
Under våren 2003 visade August Edslövs son, Evert Edslöv, sitt intresse att förvärva
fastigheten av de dåvarande 12 st delägarna. I och med det dök möjligheten upp att
föra bostadsrättsföreningens talan, i kraft av den registrerade intresseanmälan, och
eventuellt förvärva fastigheten vid en försäljning. Intresset i föreningen var
imponerande, långt över den 2/3-majoritet som krävdes.
Till vår förvåning förvärvade dock Evert Edslöv fastigheten under hösten 2003, trots vår
gällande intresseanmälan. Denna transaktion var inte juridiskt korrekt vilket också
påpekades till Evert. Samtal hölls med släkten Edslöv och allmän förvirring verkade
råda hos dem. Efter segdragna förhandlingar med delar av släkten Edslöv skedde så
äntligen vårt förvärv av fastigheten under våren 2004. Ett intressant tillträde hölls på
Handelsbankens kontor i Skanstull den 1 juli med en förvirrad advokat som
representerade säljarsidan.
Vid ombildningen valde 24 av fastighetens 29 hyresgäster att köpa sin lägenhet och
omvandla dem till bostadsrätter. Samtliga i huset var oerhört glada när affären slutligen
genomfördes.

1

Benefikt förvärv - förvärv genom gåva, arv och liknande.

3. STYRELSE OCH VALBEREDNING
3.1. Styrelsens uppdrag
Styrelsen ska ta tillvara medlemmarnas gemensamma intressen vad gäller
fastighetens löpande underhåll och förvaltning. Styrelsens ansvar går ut på att väga
behov och önskemål om betydande insatser för underhåll och förbättringar mot lika
legitima behov av sparsamhet och förhållandevis låga medlemsavgifter. I uppdraget
ingår också att balansera motsättningar mellan enskilda medlemmars uppfattningar
och önskemål och föreningens gemensamma intresse av god boendekvalitet till rimlig
kostnad.
För att förverkliga sitt uppdrag och samtidigt skapa förutsättningar för medlemmarnas
delaktighet behöver styrelsen engagera sig i följande avseenden:
Inhämta kunskap om lagstiftning, regler och andra externa faktorer som
påverkar föreningens intressen och förpliktelser.
Svara för kontakter med myndigheter och externa intressenter.
Ansvara för att det finns interna regler och policies.
Förse medlemmarna med aktuell information om regelverk och sådana faktorer
som påverkar boende, ekonomi och relationer inom föreningen, t ex
förestående hantverksinsatser eller personella förändringar.
Upprätta kontaktkanaler och svara för kontakter genom styrelseledamöterna
själva och genom valberedningen för att främja goda relationer och delaktighet
bland alla föreningsmedlemmar.
Välja och upprätthålla kontakter med konsulter och hantverkare.
För aktuell styrelse och kontaktuppgifter, se anslagstavlan i entrén.
3.2. Val av styrelse
Styrelseledamöterna väljs av föreningsstämman på förslag av valberedningen för
normalt högst två år.
För att tillgodose behoven av kontinuitet och förnyelse och behovet av allsidig
representation är det önskvärt att det sker en viss förnyelse av styrelsen varje år.
Därför förväntas det av medlemmarna att någon gång ställa tid till förfogande för
arbetsinsatser i styrelse och för andra förtroende uppdrag eller på annat sätt bidra med
arbetsinsatser och kompetens efter förmåga.
3.3. Styrelsens arbetssätt
När styrelsen tillträder efter föreningsstämma, upprättas en plan för fastighetens
förvaltning. Inom styrelsen fördelas ansvaret på de olika ledamöterna för olika löpande
frågor. Styrelsemöten hålls ca en gång per månad. Mötena protokollförs och arkiveras
hos styrelsens sekreterare/ordförande.
3.4. Valberedningens uppdrag
Valberedningen ska ge medlemmarna förslag till vilka medlemmar som är bäst
skickade att företräda dem. Valberedningens ledamöter behöver därför känna till de

olika kandidaternas möjligheter och vilja att fullfölja i första hand styrelseuppdrag, men
också andra förtroendeuppdrag. Ledamöterna i valberedningen ska ha kunskaper om
den lagstiftning som gäller bostadsrättsföreningar, regelverk och handlingsprogram.
Valberedningen är en viktig länk mellan medlemmarna och styrelsen. För att undvika
lojalitetskonflikter bör valberedningens ledamöter inte ingå i styrelsen. Uppdraget bör
gälla begränsad tid, bl a för att kunna ta styrelseuppdrag som de kanske är eller blir väl
lämpade för.
Medlemmarna är valberedningens uppdragsgivare. Valberedningen är medlemmarnas
kanal för att påverka sammansättningen av styrelsen. Samtidigt påverkas
valberedningens uppgift av vilka behov den sittande styrelsen har av särskild
kompetens och antal vakanta platser inför nästa mandatperiod.
Valberedningen behöver bilda sig en uppfattning om:
hur styrelsearbetet har förlöpt och om behovet av förstärkning av personer
under den kommande mandatperioden.
vad övriga medlemmar har uppfattat beträffande styrelsens arbete och dess
kontakter med medlemmarna samt vilka synpunkter medlemmarna har på nyval
och omval.
i vilken utsträckning enskilda medlemmar är beredda att bidra som
styrelseledamöter eller i andra förtroendeuppdrag samt vilka övriga medlemmar
man gärna vill se i dessa uppdrag.
huruvida man i styrelsen och bland övriga medlemmar anser att något i
föreningens regler och policies behöver ändras. Detta ger samtidigt en inblick i
hur medlemmarna tagit del av boendepärmen.
3.5. Val av valberedning
Det formella valet av ledamöter i valberedningen sker vid föreningsstämma som sista
fasta punkt på dagordningen. Förslag på kandidater, lämpligen två, till valberedningen
tas fram i samråd mellan befintlig valberedning och styrelse i så god tid att
medlemmarna kan informeras i samband med kallelsen till stämman.
För aktuell valberedning och kontaktuppgifter, se anslagstavlan i entrén.
3.6. Valberedningens arbetssätt
Valberedningens arbete sker i huvudsak under mandatperiodens andra hälft.
Valberedningens ledamöter bör ta personlig kontakt med samtliga medlemshushåll en
gång varje år. Om det dessutom behövs en särskild träff med föreningens medlemmar
för att få ett bra underlag för kandidatnomineringar, bör den ordnas i god tid före
föreningsstämman. Medför en sådan träff kostnader krävs det då styrelsens
godkännande.
Valberedningen planerar sin verksamhet och upprättar en handlingsplan, som bör
omfatta följande punkter:
När och hur styrelsen ska kontaktas.
När och hur övriga medlemmar ska kontaktas i nomineringsprocessen.
När och hur valberedningen lägger fram sina förslag till kandidater, vilket
inkluderar valberedningskandidater.

4. DRIFT OCH UNDERHÅLL
Det ankommer på var och en som bor i fastigheten att bidra till husets skötsel och vård.
Bostadsrättsföreningen kan hålla sina kostnader låga om de boende bidrar till de
gemensamma insatser som styrelsen anser nödvändiga, t.ex. gemensamma städdagar
eller liknande. Konsekvenserna av frånvaro från sådana satsningar blir att
arbetsinsatsen istället behöver köpas in.
Bostadsrättsföreningen har köpt in tjänsten för löpande underhåll och fastighetsskötsel.
För aktuell entreprenör och kontaktuppgifter, se anslagstavlan i entrén. Honom kan du
ringa om du upptäcker något akut skada som måste åtgärdas. Exempel på sådana
skador är vatten-, rör- och elskador samt glas och inbrottsskador. Om du upptäcker
något mindre akut som måste repareras ta då kontakt med styrelsen som tillkallar
fastighetsskötare.
Du kan givetvis också vända dig till fastighetsskötaren om något inträffat i din lägenhet
men du måste då också bekosta lagningen själv. Lämna nyckel så att
fastighetsskötaren kan komma in om du själv i inte kan vara hemma.
Genom bostadsrättsföreningens försäkring kan varje medlem själv ringa till Anticimex
och be dem komma och bekämpa ev. skadedjur. Kontaktuppgifter finns på
anslagstavlan i entrén.

5. GEMENSAMMA ANGELÄGENHETER
5.1. Trapphuset
Städuppdraget av trapphuset omfattar sopning och våttorkning av entré, hiss, trappor
och våningsplan samt städning av trappan ner till källaren och tvättstugan. För mer
detaljerad beskrivning av uppdraget och antalet städtillfällen hänvisas till den senaste
upphandlingen med aktuellt städföretag eller ansvarig medlem.
Vid ut- och inflyttning, i samband med ombyggnad och andra tillfällen då du bär större
föremål genom trapphuset gäller det att vara försiktig. Ommålning av trapphuset är
kostsamt. Skador som orsakas av en enskild medlem och som inte är att hänföra till
normalt slitage bekostas också av den enskilde.
Vi vill att det ska se prydligt ut i port och trapphus. Hjälp till att plocka upp skräp som
ligger i trappan eller porten. Tänk på allergikerna i huset och undvik att borsta husdjur i
trapphuset.
Lägenhetsdörrarna hör inte till lägenheten, utan är en del av trapphuset. Den enskilde
medlemmen svarar för allmän vård av dörr och lås till lägenheten. Det är inte tillåtet att
måla om eller byta ut själva dörren utan tillstånd från styrelsen. Detta gäller alltså
exempelvis vid installation av säkerhetsdörr. Var aktsam när du stänger din dörr
eftersom det är lyhört i trapphuset.
5.2. Dörrar, Lås och Säkerhet
Det finns många sätt att hjälpas åt för att stärka din säkerhet och trivsel. Du kan t ex
hålla uppsikt åt din granne när denne är bortrest och själv meddela när du är bortrest
längre tid. Personer som inte verkar ha ärende i fastigheten kan tillfrågas vem de söker
osv.
Säkerställ att porten ut mot Wollmar Yxkullsgatan stängs ordentligt och att dörrarna till
gården, källaren och vinden låses manuellt.
Portkod bytes då styrelsen finner det lämpligt. Boende informeras om ny kod i god tid.
Var aktsam för vem du lämnar ut koden till.
Varje lägenhet ska enligt lag vara utrustad med Brandvarnare. I allmänhet gäller att
visa stor aktsamhet för brandrisken i ett så gammalt hus som vårt. Speciellt på vinden
där bjälklaget är av trä och är oskyddat.
5.3. Källaren
Källaren är en gemensam yta. Det finns en nedgång till källaren. Det är viktigt att vi
håller källardörren låst när vi inte befinner oss i dessa utrymmen.
5.4. Tvättstugan
I tvättstugan finns två stora tvättmaskiner, en torktumlare, torkskåp och en mangel.
Utanför tvättstugan finns en markeringstavla för tvättnycklar på vilken du markerar dag
och tvättpass. När du är klar flyttar du tvättnyckeln till nästa tillfälle. Hindra inte andra
från att använda tvättstugan genom att markera tvättid som du inte använder.

Respektera också tvättiderna så att du inte hindrar den som har markerat tid. Nummer
på tvättnyckel finns angivet på medlemsförteckningen bredvid markeringstavlan. Släck
ljuset i tvättstugan när du går därifrån.
Efter varje tvättpass ska du dock själv se till:
att det inte finns ludd i torktumlarens filter eller i avloppslådan bakom
tvättmaskinerna.
att maskiner och tvättmedelsfack är avtorkade från spill.
att tvätthon är ren.
att golvet är fritt från tussar och smuts som kan smutsa ner tvättplagg som man
råkar tappa. Sopa och torka av golvet.
att mangelduken är utrullad och upphängd samt att strömbrytaren står på 0.
Var rädd om maskinerna och följ de anvisningar som finns för respektive maskin.
Det gäller särskilt:
Förbud mot att tvätta BH med byglar utan tvättpåse och att mangla tvättgods med
knappar och blixtlås. Endast lätt fuktig tvätt får manglas. Mangelns valsar tar skada om
dessa regler inte efterlevs.
5.5. Cykelrummet
Cykelförråd finns i källaren. Principen ”först till kvarn” gäller. Pressa inte in fler cyklar än
att de som redan står där enkelt går att få ut. Cyklar som inte får plats i källaren kan
ställas i cykelstället på gården, eller vinter tid, på torkvinden.
5.6. Sophanteringen
Föreningens sopnedkast är endast avsedd för hushållsavfall. De har begränsad
kapacitet och får absolut inte användas för grovsopor. Det är angeläget att alla boende
är solidariska med följande regler. Annars finns risk att renhållningspersonalen inte
accepterar arbetsförhållandena.
Hushållsavfall i sopnedkastet:
Knyt ihop soppåsen - som ska vara tät - ordentligt. Det är särskilt viktigt när
soporna innehåller t ex räkskal eller annat som kan ge obehaglig lukt.
Släng inte lösa föremål i sopnedkastet, utan förpacka i soppåse.
Återvinningsstation
Krukmakargatan.

för

returpapper,

glas

och

kartong

finns

närmast

på

5.7. Gården
Gården är riktigt trevlig och levande och sköts gemensamt av föreningens medlemmar.
Nyttja gärna gården och utemöblerna men tänk på att vara rädd om möblerna och att
visa hänsyn till grannarna. Efter klockan 22 får man prata med små bokstäver.
Cyklar ställs i cykelställen. Motorcykel och moped kräver särskilt tillstånd. Dörren ut till
gården skall vara låst.

Varje medlem ombesörjer själv att plocka upp efter sina husdjur som har lämnat
avföring på gården. Observera att det inte är tillåtet att ha djur okopplade i innerstan.
Rökare ombeds använda den askkopp som finns på gården, märkt ”Fimpar”, för att
fimpa sina cigaretter.

5.8. Vinden och Vindsförråd
Vinden är en gemensam yta. Föreningen upplåter vindsförråd till varje lägenhet. Det
skiljer sig mellan lägenheterna i storlek och antal. Ingen ”äger” sitt förråd. Vid flytt eller
pga annan särskild anledning kan styrelsen besluta att förråden ska omfördelas.
Strävan är att fördelningen ska bli så bra och rättvis som möjligt.

Utanför förråden får inga saker ställas. Möbler och annan bråte som lagras i gångarna
minskar framkomligheten, hindrar renhållningen och utgör fara i händelse av brand.
Gods som förvaras på detta sätt förs bort som grovsopor på den ansvariges
bekostnad.
Det är viktigt att dörrar till vinden hålls stängda. Öppna dörrar medför risk för inbrott och
drar till sig uteliggare. Fastigheter som en gång fått påhälsning av tjuvar får det gärna
igen. Undvik att förvara stöldbegärligt gods på vinden. Om du upptäcker åverkan på
vindsdörren eller förrådsdörrarna ska detta omgående anmälas till styrelsen.
5.9. Störande grannar och Buller
Här gäller sunt förnuft! Ingen vill bli väckt mitt i natten av fester, av någon som borrar
eller möblerar om. Respektera normala dygnstider för sysslor som kan vara störande
för dina grannar (särskild aktsamhet under tiden 22.00-07.00). Förvarna gärna via
anslag om du ska ha någon större fest eller bygga om. Naturligtvis måste vi också ha
förståelse för att grannar nu och då vill ordna en fest där ljudvolymen blir hög. Speciellt
bör du tänka på att den musik du gillar bäst, kanske din granne gillar minst.
I ett flerfamiljshus kan man inte räkna med att det är knäpptyst under dygnets alla
timmar. Om du blir störd, kontakta den som är orsak till störningen innan det blir ett
uppdämt irritationsmoment. De flesta som orsakar en störning gör inte detta av illvilja
utan blott av obetänksamhet. Om problemen är fortgående och vederbörande fortsätter
med sitt beteende får du kontakta styrelsen som går vidare i ärendet.
Huset är ganska lyhört, dvs. mellan bjälklagen. Även ganska ”normal” rörelse med
grova skor fortplantas som buller till våningen under. Det bör man beakta särskilt tidiga
mornar, sena kvällar och under helger.
5.10. TV-antenn och Bredband
Föreningen har kabel-TV (UPC) och bredband för Internet (UPC) i alla lägenheter. Det
är därför inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på
fasaden.

6. ATT BYGGA OM OCH RENOVERA
Varje större ombyggnad som omfattar fastighetens gemensamma anläggningar (rör,
elledningar, rök- eller ventilationskanaler och bärande vägg) ska godkännas av
styrelsen, innan åverkan på fastighetens egendom får göras. Medlem är delägare i
föreningens fastighet och har som föreningsmedlem bostadsrätt upplåten till sig på
obestämd tid. Om du är osäker var gränsen går för din dispositionsrätt, fråga då hellre
en gång för mycket än tvärt om. Skador som härrör felaktigt utförda
ombyggnadsarbeten är ofta omfattande och kostsamma. Därför måste styrelsen ha en
formell och strikt hållning vad gäller reglerna vid ombyggnadsarbeten. Varje fel medför
risk för obehagliga konsekvenser för samtliga medlemmar.
I god tid innan arbetet ska starta, måste du lämna utförlig beskrivning av vad som ska
göras och vem du tänker anlita. Med god tid avses så god tid att styrelsen bereds
möjligheten att i lugn och ro sätta sig in i byggplanerna. Det kan också vara nödvändigt
att inhämta expertutlåtande och i förekommande fall hålla styrelsemöte för att ta beslut
om godkännande. Två månader är ett bra riktmärke. Förslagsvis förhandsinformerar du
styrelsen redan när du börjar skissa på arbetet, så kan onödiga tvister och
informationsmissar förebyggas.
När du bygger om ditt badrum eller kök och gör nya anslutningar friläggs gemensamma
rörstammar. Då är det önskvärt att föreningen får möjlighet att besiktiga rörstammen för
att eventuellt byta ut den del som ändå är frilagd. På så sätt skyddas den enskilde
medlemmen från framtida ingrepp på stammen. Det kan alltså vara ett ömsesidigt
intresse att byta en stamsektion.
Du är skyldig att anlita en fackman för samtliga arbeten som omfattar föreningens
gemensamma anläggningar. Kontrollera att firman har F-Skattsedel, nödvändiga
försäkringar och ger kvalitetsgaranti på sina arbeten.

Sätt dig in i föreningens policies för ombyggnader och partiellt stambyte
Informera styrelsen i god tid om dina planer
Anlita endast en auktoriserad fackman
Sätt inte igång ett projekt förrän du fått skriftligt godkännande
Håll styrelsen löpande informerad under arbetets gång

!
Arbetena får inte påbörjas före klockan 08.00 och ska vara avslutade för dagen klockan
17.30.
Upplagring av vitvaror, byggmaterial, rivningsmaterial eller annat får inte göras i porten,
annat än som tillfällig mellanlagring för den tid godset bärs upp eller ner.
Porten får bara ställas upp om den är under aktiv uppsyn.
Porten och trapphuset ska skyddas mot nedsmutsning och skador under
ombyggnaden. Om trapphuset lämnas smutsigt och dammigt som följd av medlems
ombyggnadsprojekt kommer styrelsen att anlita städfirma på ansvarig medlems
bekostnad. Samma sak gäller för målnings- eller andra skador i trapphuset samt
kostnader för det material som erfordras. Detsamma gäller för hissen.

Du måste med andra ord vara noggrann med vilka hantverkare du anlitar och
säkerställa att de respekterar föreningens regler. Det är du som ansvarar gentemot
föreningen för hantverkares felaktigheter.

7. ATT FLYTTA IN ELLER UT
Du måste meddela styrelsen när du avser att bjuda ut din lägenhet till försäljning och
när du anordnar lägenhetsvisning. Den nya medlemmen ska godkännas av styrelsen
innan köpet kan fullbordas. Tillsammans med medlemsansökan ska ett exemplar av
överlåtelseavtalet lämnas in. Du ansvarar för att köparen får alla viktiga
föreningsdokument: stadgar, årsredovisning samt denna handbok. Det är bra om
dessa dokument överlämnas redan innan köpet är fullbordat, så att den nya
medlemmen är väl informerad vid tillträdet. Du ska informera köparen om att denne
måste ta del av allt detta innehåll före inflyttning. Du ansvarar också för att köparen får
de nycklar till fastigheten som du förfogar över (port, lägenhet, källarförråd, o dyl.) samt
att själva tvättklossen överlämnas.
Vid utflyttning gäller naturligtvis att du eller den flyttfirma du anlitar skall vara aktsam
om port och trapphus. Du får inte belamra port, hiss eller trottoar på ett sådant sätt att
andra inte får tillträde eller hindras. Samma regler gäller givetvis den inflyttande parten.
Du ansvarar för att tömma ditt vindsförråd och ta med dig all egendom, skräp och
emballage från fastigheten. Om du överträder denna regel kommer föreningen att
ombesörja bortförsel av gods till soptipp och skicka räkningen till dig. Innan köp kan
fullbordas måste föreningen godkänna den nya medlemmen. Kontakta ordföranden. Se
även föreningens stadgar.
7.1. Att hyra ut i andra hand
All uthyrning kräver föreningens tillstånd. Ansökan om tillstånd ska vara skriftlig och
innehålla skäl för uthyrning, tidsperiod samt uppgift om vem som ska hyra lägenheten.
Blanketten ”Ansökan om samtycke till andrahandsuthyrning” finns att hämta hos
styrelsen.
Det är lägenhetsinnehavarens ansvar att tillse att hyresgästen avstår från
besittningsskydd, blankett finns hos hyresnämnden.

Figur 6 Hyreskontrakt anno 1933, avseende en enrummare på fjärde våningen.

8. PROTOKOLL
På nästföljande sidor samlas protokoll från föreningsmöten. Håll denna del uppdaterad
genom att sätta in det senaste protokollet efter att det sammanställts och skickats ut av
styrelsen (vanligtvis några veckor efter mötet).

Protokollfört vid medlemsmöte i Bostadsrättsföreningen Postsäcken 2004-09-13
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mötet öppnandes av Ordf. Robert Trouin
Dagordningen godkändes
Till mötets ordförande valdes Robert Trouin
Till mötets sekreterare valdes Robert Axner
Till Justeringsmän valdes Anne Johansson + Jonas Dahlqvist
Kallelseförfarandet godkändes
Röstlängd upprättades (se bilaga)
Sommaren har rullat på bra, småsaker har hänt men inget märkvärdigt.
Städningen är inte helt till belåtenhet och har ordnats upp med städfirman.
Portkoden kommer att bytas till 0407 och kommer att ske inom kort. Samtliga
meddelas om den nya koden. UPC kommer att rulla på till dess att vi skall ev.
byta leverantör. Status på husköpet är att alla dokument inte är klara men är på
gång. Nya medlemmar: Två lgh är på gång att säljas. Detta gynnar föreningen
vilket är bra. Beslutades om att en riktig julgran till entrén skall köpas.
9. Balkonger: redogjordes för tankarna. Beslutades att information sätts upp och
att man sedan kollar i föreningen om man är för eller emot. Det gäller bara vissa
lägenheter som vetter mot gården. Mer information kommer i frågan.
10. Kvartersrådet: Ang att göra en gemensam gård. Och pappershantering och
återvinning. Grannen kommer att sätta samman förslag till plan för gården.
11. Beslutades om att föreningen varje år genomför en höststädning. Datum
föreslås av styrelsen. Information kommer från styrelsen. Avgift på 300:kommer att tas ut av de som ej kan vara med vid städningen. Ett (1) datum
kommer att erbjudas. Röstades om detta. 12 var för.
12. Kreditpolicy för styrelsen så att de kan agera utan att först inhämta besked från
föreningen. Föreslogs 30.000:- som gräns. Detta antogs av alla.
13. Röstades för att förlänga tvättiden till 22.00. Dela in tiderna i 3-timmarsintervall.
De som bor i 3:orna kommer att få två ”pluggar” för att boka två tider på en och
samma gång. Detta pga att det oftast är så att man bor fler i de större
lägenheterna.
14. Boendepärm: Michel redogjorde för arbetet med boendepärmen som kommer
att omfatta och innehålla all nödvändig information man behöver för att bo i
huset. Den skall tillhöra lägenheten. Cyklar får ej stå i trapphuset, likaså ej vid
sopdörren mot gatan. Pärmen kommer att vara sammanställd inom ca 4 veckor.
15. Togs upp att kolla att brandvarnarna fungerar i hyreslägenheterna.
16. Robert Trouin förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.

Ordförande

Sekreterare

Robert Trouin

Robert Axner

Justeras:

Jonas Dahlqvist

Anne Johansson

Bilaga 1. Röstlängd:
Ordf – Robert Trouin
Sekreterare – Robert Axner
Michel Dominick
Robert Mannström
Ulf Eklund
Oscar Rydman
Caroline Axner
Gunnar Karlsson
Jonas Dahlqvist
Gunilla J Torp
Yvonne Giese
Celia Ljungberg
Anders Schüllerqvist
Anne Johansson
Ulrika Andersson

16
12
21
9
11
14
22
29
7
17
24
8
13
27

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen
Postsäcken 11. Måndagen den 7 juni 2004.

1)
Stämmans öppnande.
Stämman öppnades av sittande Ordf. Jonas Dahlqvist
2)
Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes som den först presenterats
3)
Val av stämmoordförande.
Till Ordförande för stämman valdes Robert Trouin
4)
Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
Till sekreterare för stämman valdes Robert Axner
5)
Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
Till justeringsmän/kvinnor tillika röstsammanräknare valdes Eva Nyström och Jonas
Dahlqvist
6)
Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
Stämman godkände kallelsen och att den stadgeenligt utlysts
7)
Fastställande av röstlängd.
Röstlängd upprättades och konstaterades att samtliga lägenhetsinnehavare som röstat
för ett förvärv av fastigheten (24 av husets 29 lägenheter) var närvarande (se bilaga 1
till protokollet)
8)
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
Utgick då det ej förelåg någon årsredovisning och där tillhörande revisionsberättelse
9)
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
Utgick (se punkt 8)
10)
Beslut om resultatdisposition.
Utgick (se punkt 8)
11)
Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
Utgick (se punkt 8)
12)
Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för
nästkommande
verksamhetsår.
Frågan diskuterades och tre förslag på nivåer framlades för omröstning. Dessa var A.
500:-/lägenhet och år, B. 750:-/lägenhet och år samt C. 1000:-/lägenhet och år.
Rösterna fördelades följande A: 0 st, B: 9 st, C: 11. Fastställdes 1000:-/lägenhet och år
för styrelsen att fritt fördela.
13)
Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Följande styrelseledamöter och suppleanter valdes för verksamhets- och stämmoåret
2004 – 2005 efter att stämman diskuterat och röstat om lämpligt antal ledamöter och

suppleanter. De förslag som förelåg var om styrelsen skulle utgöras av 7 respektive 5
ledamöter. Rösterna fördelades så att 1 person röstade 7 ledamöter medan 18
personer röstade för 5 ledamöter, resterande lade ned sin röst. Mötet kom fram till att 5
ledamöter och 3 suppleanter var en lämplig fördelning.
Följande personer valdes:
Ordförande: Robert Trouin
Kassör:
Oscar Rydman
Sekreterare: Robert Axner
Ledamot:
Michel Dominick
Ledamot:
Ulrika Andersson
Suppleant: Catarina Skoglöf
Suppleant: Tina Wolter
Suppleant: Jonas Dahlqvist
14)
Val av revisorer och revisorssuppleant.
Till revisor valdes Civ.Ek. Caroline Hakelius Axner
15)
Val av valberedning.
Till ordinarie och sammankallade ledamot valdes Eva Nyström
Till suppleant valdes Gunilla Jensen Torp
16)
Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av
föreningsmedlem anmält ärende enligt 34 §.
a) Ändring av §5 stycke 2 i stadgarna.
Den föreslagna ändringen togs med acklamation (100% var för ändringen)
17)
Stämmans avslutande.
Ordförande Robert Trouin tackade för visat intresse och avslutade stämman. Därefter
vidtog allmänt umgänge.
Vid protokollet den 7 juni 2004, Wollmar Yxkullsgatan 38, Stockholm.

Robert Trouin
Ordförande

Robert Axner
Sekreterare

Eva Nyström
Justeringskvinna

Jonas Dahlqvist
Justeringsman

Bilaga 1. Röstlängd / Närvarolista vid ordinarie
föreningsstämma i Brf Postsäcken 11 den 7/6 2004

Lgh nr

1 Caroline

Nilsson
2 Jorun Smidris
3 Magnus Ljungström
4 Ingalill Berger
5 Maria Gamla Stan
6 Dagny Molin
7 Gunilla Jensen
8 Greta Lagerqvist
9 Ulf Eklund
10 Catarina Skoglöf
11 Oscar Rydman
12 Michael Dominick
13 Anne Johansson
14 Caroline Hakelius
15 Jussi Hirvilammi
16 Robert Trouin
17 Yvonne Giese
18 Carina Ahlqvist
19 Marcus Åhrén
20 Sussanne Kvistgaard
21 Robert Mannström
22 Gunnar Karlsson
23 Johanna Jardfelt
24 Celia Ljungberg
25 Tina Wolter
26 Monica Nilsson
27 Ulrika Andersson
28 Fredrik Jönsson
29 Jonas Dahlqvist

Närvarande

Antal
röster

Ja

1

Nej

1

Ja

1

Nej

1

Nej

1

Nej

1

Ja

1

Ja

1

Ja

1

Ja

1

Ja

1

Ja

1

Ja

1

Ja

1

Ja

1

Ja

1

Ja

1

Nej

1

Ja

1

Ja

1

Ja

1

Ja

1

Ja

1

Ja

1

Ja

1

Ja

1

Ja

1

Ja

1

Ja

1
29

9. STADGAR
Stadgar för Bostadsrättsföreningen Postsäcken 11.
Föreningens firma och säte
§1
Föreningens firma är bostadsrättsföreningen
Postsäcken 11. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Ändamål och verksamhet
§2
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till
nyttjande utan begränsning i tiden. Medlems rätt i
föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas
bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas
bostadsrättshavare.

Medlemskap
§3
Frågan om att anta en ny medlem avgörs av
styrelsen. Styrelsen är skyldig att snarast, normalt
inom en månad från det att skriftlig ansökan om
medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan
om medlemskap.
§4
Medlemskap i föreningen kan beviljas en fysisk
person som erhåller bostadsrätt av föreningen eller
som övertar bostadsrött i föreningens hus.
En juridisk person som förvärvat bostadsrätt till
bostadslägenhet får vägras medlemskap.
En förening som har, eller som avser att förvärva ett hus för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt, får inte vägra en hyresgäst (fysisk person) i
huset medlemskap i föreningen. Detta under förutsättning att hyresgästen ansökt om medlemskap
inom ett år från föreningens förvärv av huset och att
hyresförhållande förelåg vid tiden för ombildningen.

Insats och avgifter
§5
Insats, årsavgift och i förekommande fall upplåtelseavgift fastställs av styrelsen. Ändring av insats
skall dock alltid beslutas av föreningsstämman.
Årsavgiften skall betalas senast sista vardagen före

varje kalendermånads början om inte styrelsen
beslutat annat.
Föreningens löpande kostnader och utgifter
samt avsättning till fonder skall finansieras genom
att bostadsrättshavarna betalar årsavgift till föreningen. Årsavgiften fördelas på bostadsrättslägenheterna i förhållande till lägenheternas andelstal. I årsavgiften ingående konsumtionsavgifter kan beräknas
efter förbrukning eller ytenhet.
Om inte årsavgiften betalas i rätt tid enligt första
stycket utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen på
den obetalda avgiften från förfallodagen till dess
full betalning sker.
Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5% och pantsättningsavgiften till högst 1% av det basbelopp
som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap respektive tidpunkten för underrättelse om
pantsättning.
Överlåtaren av bostadsrätten svarar tillsammans
med förvärvaren för att överlåtelseavgiften betalas.
Pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.

Övergång av bostadsrätt
§6
Bostadsrättshavaren får fritt överlåta sin bostadsrätt. En bostadsrättshavare som överlåtit sin
bostadsrätt till en annan medlem skall till bostadsrättsföreningen inlämna skriftlig anmälan om överlåtelse, ange överlåtelsedag samt uppge till vem
överlåtelsen skett.
Förvärv av bostadsrätt skall skriftligen ansöka
om medlemskap i bostadsrättsföreningen. I ansökan
skall anges personnummer och nuvarande adress.
Styrkt kopia av förvärvshandlingen skall alltid
bifogas anmälan/ansökan.
Överlåtelse
§7
Ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt genom
köp skall upprättas skriftligen och skrivas under av
säljaren och köparen. I avtalet skall anges den
lägenhet som överlåtelsen avser samt priset. Motsvarande skall gälla vid byte eller gåva.

Tillträde
§8
När en bostadsrätt överlåtits till en ny innehavare, får denne utöva bostadsrätten och tillträda
lägenheten endast om han har antagits till medlem i
föreningen.
Ett dödsbo efter en avliden bostadsrättshavare
får utöva bostadsrätten trots att dödsboet inte är
medlem i föreningen. Efter tre år från dödsfallet får
föreningen dock anmana dödsboet att inom sex
månader från anmaningen visa att bostadsrätten
ingått i bodelningen eller arvskifte med anledning
av bostadsrättshavarens död eller att någon, som
inte får vägras inträde i föreningen, förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Om den tid som
angetts i anmaningen inte iakttas, får bostadsrätten
säljas på offentlig auktion för dödsboets räkning.
Rätt till medlemskap vid övergång av bostadsrätt
§9
Den som en bostadsrätt har övergått till får inte
vägras medlemskap i föreningen om föreningen
skäligen bör godta förvärvaren som bostadsrättshavare. Om det kan antas att förvärvaren för egen del
inte permanent skall bosätta sig i bostadsrättslägenheten har föreningen rätt att vägra medlemskap.
Har bostadsrätt övergått till make eller sambo på
vilka lagen om sambors gemensamma hem skall
tillämpas får medlemskap vägras om förvärvaren
inte kommer att vara permanent bosatt i lägenheten
efter förvärvet.
Den som har förvärvat andel i bostadsrätt får
vägras medlemskap i föreningen om inte bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar eller sådana
sambor på vilka lagen om sambors gemensamma
hem skall tillämpas.
§ 10
Om en bostadsrätt övergått från en bostadsrättshavare till en annan, genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv och
förvärvaren inte antagits till medlem, måste förvärvaren visa att någon som inte vägrats inträde i
föreningen förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Detta skall ske inom sex månader från det
att han fick uppmaningen. Iakttas inte detta, får
bostadsrätten tvångsförsäljas för förvärvarens räkning.
§ 11
En överlåtelse är ogiltig, om den som bostadsrätten överlåtits till, vägras medlemskap i bostadsrättsföreningen. Detta gäller inte vid exekutiv
försäljning eller vid tvångsförsäljning enligt 8 kap.
bostadsrättslagen. Har i sådant fall förvärvaren inte
antagits till medlem, skall föreningen lösa bostadsrätten mot skälig ersättning.

Bostadsrättshavarens rättigheter och
skyldigheter
§ 12
Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad
hålla lägenhetens inre med tillhörande övriga utrymmen i gott skick. Föreningen svarar för husets
skick i övrigt.
Bostadsrättshavaren svarar sålunda för lägenhetens
• väggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande skikt
• inredning och utrustning - såsom ledningar och
övriga installationer för vatten, avlopp, värme,
gas, ventilation och el till de delar dessa
befinner sig inne i lägenheten och inte är stamledningar; svagströmsledningar; i fråga om
vattenfyllda radiatorer och stamledningar svarar
bostadsrättshavaren dock endast för målning; i
fråga om stamledningar för el svarar bostadsrättshavaren endast fr.o.m. lägenhetens undercentral (proppskåp).
• golvbrunnar, eldstäder. rökgångar, inner- och
ytterdörrar samt glas och bågar i inner- och
ytterfönster. Bostadsrättshavaren svarar dock
inte för målning av yttersidorna av ytterdörrar
och ytterfönster.
Bostadsrättshavaren svarar för reparation i anledning av brand eller vattenledningsskada i lägenheten, endast om skadan har uppkommit genom
bostadsrättshavarens eget vållande eller genom
vårdslöshet eller försummelse av någon som tillhör
hans hushåll, gästar honom, av annan som han
inrymt i lägenheten eller som utför arbete där för
hans räkning.
I fråga om brandskada som bostadsrättshavaren
inte själv vållat, gäller vad som nu sagts endast om
bostadsrättshavaren brustit i den omsorg och tillsyn
som han bort iaktta.
Om ohyra förekommer i lägenheten skall motsvarande ansvarsfördelning gälla som vid brand eller
vattenledningsskada.
Är bostadsrättslägenheten försedd med balkong,
terrass, uteplats eller med egen ingång, skall bostadsrättshavaren svara för renhållning och snöskottning.
Bostadsrättshavaren svarar för åtgärder i lägenheten som vidtagits av tidigare bostadsrättshavare
såsom reparationer, underhåll, installationer m.m.
§ 13
Bostadsrättshavaren får inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan tillstånd av styrelsen.
En förändring får aldrig innebära bestående
olägenhet för föreningen eller annan medlem.
Underhålls- och reparationsåtgärder skall utföras på
ett fackmannamässigt sätt.

Som väsentlig förändring räknas bl.a. alltid
förändring som kräver bygglov eller innebär ändring av ledning för vatten, avlopp eller värme.
Bostadsrättshavaren svarar för att erforderliga
myndighetstillstånd erhållits.
§ 14
Bostadsrätthavaren är skyldig att när han använder lägenheten och andra delar av huset, följa allt
som krävs för att bevara sundhet, ordning och skick
inom huset. Han skall rätta sig efter de särskilda
regler som föreningen meddelar i överensstämmelse
med ortens sed. Bostadsrätthavaren har ansvaret för
att reglerna även följs av den som hör till hans hushåll, gästar honom, av annan som han har i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning.
Föremål som enligt vad bostadsrättshavaren vet
är, eller med skäl kan misstänkas innehålla, ohyra
får inte tas in i lägenheten.
§ 15
Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt
att få komma in i lägenheten när det behövs för
tillsyn eller för att utföra arbete som föreningens
svarar för. Skriftligt meddelande om detta skall
läggas i lägenhetens brevinkast eller anslås i trappuppgången.
Bostadsrättshavaren är skyldig att tåla sådana
inskränkningar i nyttjanderätten som föranleds av
nödvändiga åtgärder för att utrota ohyra i huset,
även om hans lägenhet inte besväras av ohyra.
Om bostadsrättshavaren inte lämnar föreningen
tillträde till lägenheten, när föreningen har rätt till
det, kan föreningen ansöka om handräckning.
§ 16
En bostadsrättshavare får upplåta hela sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen ger sitt samtycke.
§ 17
Bostadsrättshavaren får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra
men för föreningen eller någon annan medlem i
föreningen.
§ 18
Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten
för något annat ändamål än det avsedda. Föreningen
får dock endast åberopa avvikelse som är av avsevärd betydelse för föreningen eller någon annan
medlem i föreningen.
§ 19
Om bostadsrättshavaren inte i rätt tid betalar
insats eller upplåtelseavgift som skall betalas innan
lägenheten får tillträdas och sker inte heller rättelse
inom en månad från uppmaning får föreningen häva
upplåtelseavtalet. Detta gäller inte om lägenheten
tillträtts med styrelsens medgivande.
Om avtalet hävs har föreningen rätt till skadestånd.

§ 20
Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas
med bostadsrätt och som tillträtts, är med de begränsningar som följer nedan förverkad och föreningen kan säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning:
1) om bostadsrättshavaren dröjer med att betala
insats eller upplåtelseavgift utöver två veckor
från det att föreningen efter förfallodagen bett
honom att betala sin årsavgift eller om bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgiften utöver 1 vecka från förfallodagen
2) om bostadsrättshavaren utan behövligt samtycke eller tillstånd upplåter lägenheten i andra
hand
3) om lägenheten används i strid med 17§ el. 18§
4) om bostadsrättshavaren eller den, som lägenheten upplåtits till i andra hand, genom vårdslöshet är vållande till att det finns ohyra i
lägenheten eller om bostadsrättshavaren
genom att inte utan oskäligt dröjsmål underrättat styrelsen om att det finns ohyra i lägenheten bidrar till att ohyran sprids i huset
5) om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller
om bostadsrättshavaren eller den, som lägenheten upplåtits till i andra hand, åsidosätter
något av vad som skall iakttas enligt 13 § vid
lägenhetens användande eller brister i den
tillsyn som enligt samma paragraf åligger en
bostadsrättshavare
6) om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde
till lägenheten enligt 14 § och han inte kan
visa giltig ursäkt för detta
7) om bostadsrättshavaren inte fullgör annan
skyldighet och det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs, samt
8) om lägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverksamhet eller därmed
likartad verksamhet, vilken utgör eller i vilken
till en inte oväsentlig del ingår brottsligt förfarande eller för tillfälliga sexuella förbindelser
mot ersättning.
Nyttjanderätten är inte förverkad om det som
ligger bostadsrättshavaren till last är av ringa betydelse.
§ 21
Uppsägning som avses i 20 § första stycket 2, 3
eller 5-7 får ske endast om bostadsrättshavaren låter
bli att efter tillsägelse vidta rättelse utan dröjsmål. I
fråga om en bostadslägenhet får uppsägning på
grund av förhållanden som avses i 20 § första stycket 2 inte heller ske om bostadsrättshavaren efter
tillsägelse utan dröjsmål ansöker om tillstånd till
upplåtelsen och får ansökan beviljad.

§ 22
Är nyttjanderätten förverkad på grund av förhållande som avses i 20 § första stycket 1-3 eller 5-7
men rättelse sker innan föreningen gjort bruk av sin
rätt till uppsägning, kan bostadsrättshavaren inte
därefter skiljas från lägenheten på den grunden.
Detsamma gäller om föreningen
– inte har sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning inom tre månader från den dag föreningen
fick reda på förhållanden som avses i 20 § första
stycket 4 eller 7
– inte inom två månader från den dag då föreningen fick reda på förhållanden som avses i 20 §
första stycket 2 sagt till bostadsrättshavaren att
vidta rättelse.
§ 23
En bostadrättshavare kan skiljas från lägenheten
på grund av förhållanden som avses i 20 § första
stycket 8, endast om föreningen har sagt upp bostadrättshavaren till avflyttning inom två månader
från det att föreningen fick reda på förhållandet.
Om den brottsliga verksamheten har angetts till
åtal eller om förundersökning har inletts inom samma tid har föreningen dock kvar sin rätt till uppsägning. Rätten kvarstår två månader från det att
domen i brottmålet har vunnit laga kraft eller det
rättsliga förfarandet har avslutats på något annat
sätt.
§ 24
Är nyttjanderätten enligt 20 § första stycket 1
förverkad på grund av dröjsmål med betalning av
årsavgift, och har föreningen med anledning av
detta sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning,
får denne på grund av dröjsmålet inte skiljas från
lägenheten om avgiften betalas senast 3 veckor från
uppsägningen.
I väntan på att bostadsrättshavaren visar sig ha
fullgjort vad som fordras för att få tillbaka nyttjanderätten, får beslut om avhysning inte meddelas
förrän efter fjorton vardagar från den dag då bostadsrättshavaren sades upp.
§ 25
Sägs bostadsrättshavaren upp till avflyttning av
någon orsak som anges i 20 § första stycket 1, 4-6
eller 8 är han skyldig att flytta genast, om inte annat
följer av 23 §. Sägs bostadsrättshavaren upp av
någon annan i 20 § första stycket angiven orsak, får
han bo kvar till det månadsskifte som inträffar
närmast efter tre månader från uppsägningen, om
inte rätten ålägger honom att flytta tidigare.
§ 26
Om föreningen säger upp bostadsrättshavaren
till avflyttning, har föreningen rätt till skadestånd.
§ 27
Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheten till följd av uppsägning i fall som avses i
20 §, skall bostadsrätten tvångsförsäljas enligt 8

kap. bostadsrättslagen så snart detta kan ske, om
inte föreningen, bostadsrättshavaren och de kända
borgenärer vars rätt berörs av försäljningen, kommer överens om något annat. Försäljningen får dock
anstå till dess att brister som bostadsrättshavaren
svarar för blivit åtgärdade.
Tvångsförsäljning ansöks om och genomförs av
Kronofogdemyndigheten.

Styrelse och revisorer
§ 28
Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter med minst en och högst tre suppleanter.
Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för högst två år. Ledamot och suppleant kan omväljas. Till styrelseledamot och suppleant kan förutom medlem väljas även make till
medlem och närstående som varaktigt sammanbor
med medlemmen. Om föreningen har statligt bostadslån kan en ledamot och en suppleant utses i
enlighet med villkor för lånets beviljande.
§ 29
Styrelsen beslutar själva vem som skall vara
ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen kan
fatta beslut (är beslutsför) när antalet närvarande
ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av
samtliga styrelseledamöter. Som styrelsens beslut
gäller den mening för vilken mer än hälften av de
närvarande röstat, eller vid lika röstetal, den mening som biträds av ordföranden. Är endast en mer
än hälften av styrelsens medlemmar närvarande,
måste alla vara eniga om besluten för att de skall
gälla.
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen
av den eller dem som styrelsen utser.
§ 30
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 01-01
– 12-31. Före april månads utgång varje år skall
styrelsen till revisorerna avlämna förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning.
§ 31
Styrelsen eller firmatecknare får inte utan föreningsstämmans bemyndigande avhända föreningen
dess fasta egendom eller tomträtt och inte heller
riva eller företa mer omfattande till- eller ombyggnadsåtgärder av sådan egendom.
§ 32
Revisorerna skall vara minst en och högst tre
samt minst en och högst tre suppleanter. Revisorer
och revisorssuppleanter väljs på föreningsstämma
för tiden från ordinarie föreninsstämma fram till
nästa ordinarie föreningsstämma. Om föreningen
har statligt bostadslån kan en ordinarie revisor och

Föreningsstämma

10) Beslut om resultatdisposition.
11) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
12) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och
revisorer för nästkommande verksamhetsår.
13) Val av styrelseledamöter och suppleanter.
14) Val av revisorer och revisorssuppleant.
15) Val av valberedning.
16) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor
samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt
34 §.
17) Stämmans avslutande.
På extra föreningsstämma skall ärenden utöver
punkt 1-7 ovan, endast förekomma de ärenden
för vilka stämman blivit utlyst och vilka angetts i kallelsen till stämman.

Ordinarie föreningsstämma

Kallelse

§ 34
Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen
före juni månads utgång. För att visst ärende som
medlem önskar få behandlat på föreningsstämma
skall kunna anges i kallelsen till denna, skall ärendet skriftligen anmälas till styrelsen senast före
april månads utgång eller den senare tidpunkt som
styrelsen kan komma att bestämma.

§ 37
Kallelse till föreningsstämman skall innehålla
uppgift om vilka ärenden som skall behandlas på
stämman. Även ärenden som anmälts av styrelsen
eller föreningsmedlem enligt 34 § skall anges i kallelsen. Denna skall utfärdas genom personlig kallelse till samtliga medlemmar genom utdelning eller
genom postbefordran senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra föreningsstämma, dock
tidigast fyra veckor före stämman.
Andra meddelanden till medlemmarna anslås på
lämplig plats inom föreningens fastighet eller genom utdelning eller postbefordran av brev.

en suppleant utses i enlighet med villkor för lånets
beviljande.
§ 33
Revisorerna skall bedriva sitt arbete så att revision är avslutad och revisionsberättelsen avgiven
senast 30 maj. Styrelsen skall avge skriftlig förklaring till ordinarie föreningsstämma över av revisorerna eventuellt gjorda anmärkningar. Styrelsens
redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och
styrelsens förklaring över av revisorerna gjorda
anmärkningar skall hållas tillgängliga för medlemmarna, minst en vecka före den föreningsstämma på
vilken ärendet skall förekomma till behandling.

Extraföreningsstämma
§ 35
Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen
eller en revisor finner skäl till det, eller när minst
1/10 av samtliga röstberättigade skriftligen begär
det hos styrelsen med angivande av ärende som
önskas behandlat på stämman. Kallelse skall utfärdas inom fjorton dagar från den dag då sådan begäran kom in till styrelsen.
Dagordning på ordinarie föreningsstämma
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

§ 36
Stämmans öppnande.
Godkännande av dagordningen.
Val av stämmoordförande.
Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning
utlyst.
Fastställande av röstlängd.
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

Röstning på stämma
§ 38
Vid föreningsstämman har varje medlem en
röst. Om flera medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst.
Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud.
Ombudet skall förete en skriftlig, dagtecknad fullmakt, ej äldre än ett år. Endast annan medlem,
make eller närstående, som varaktigt sammanbor
med medlemmen får vara ombud. Ingen får såsom
ombud företräda mer än en medlem.
Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina åtaganden mot föreningen enligt dess
stadgar eller enligt lag.
Stämmoprotokoll
§ 39
Det justerade protokollet från föreningsstämman
skall hållas tillgängligt för medlemmarna senast tre
veckor efter stämman.

Föreningens Fonder
§ 40
Inom föreningen skall bildas följande fonder
– Fond för yttre underhåll
– Dispositionsfond.
Till fond för yttre underhåll skall årligen avsättas ett belopp motsvarande minst 0,3% av fastighetens taxeringsvärde.
Det överskott som kan uppstå på föreningens
verksamhet skall avsättas till dispositionsfond eller
fördelas mellan medlemmarna enligt § 41.
Vinst
§ 41
Om föreningsstämman beslutar att uppkommen
vinst skall fördelas mellan medlemmarna, skall detta ske i förhållande till lägenheternas insatser.

Upplösning och likvidation
§ 42
Om föreningen upplöses skall behållna tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till lägenheternas insatser.
Övrigt
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar samt övrig lagstiftning.

10. EGNA DOKUMENT
Under denna flik finns det möjlighet att sätta in egna dokument, så som till exempel
kontrakt.

