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Föreningens ftiretagsnamn är Bostadsrättsföreningen Dalens Ekgård.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmamas ekonomiska intressen genom att i foreningens
hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i
ftireningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas
bostadsrättshavare.

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

MEDLEMSKAP OCH ÖVPNT,ÅTELSE AV BOSTADSRIiTT

2S

När en bostadsrätt överlåtits till en ny innehavare, får denne utöva bostadsrätten och flytta in i
lägenheten endast om han har antagits till medlem i öreningen. Förvärvare av bostadsiätt skall ansöka
om medlemskap i föreningen på sätt styrelsen bestämmer.

3$
Medlemskap i foreningen kan beviljas fysisk person som övertar bostadsrätt i foreningens hus. Den som
en bostadsrätt har övergått till får inte vägras medlemskap i ftireningen om ftireningen skäligen bör
godta ftirvärvaren som bostadsrättshavare. Om det kan antas att förvärvaren för egån del intä permanent
skall bosätta sig i bostadsrättslägenheten har foreningen rätt attvägramedlemskap. O.n so* ha.
forvärvat en andel i bostadsrätt får vägras medlemskap i föreningen om inte bostadsrätten efter 1tjrvärvet
innehas av makar eller sådana sambor på vilka lagen om sambors gemensamma hem skall tillämpas.

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits till inte antas till medlem i loreninsen.
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INSATS OCH AVGIFTER M M

4$
Insats, årsavgift och i ftjrekommande fall upplåtelseavgift fastställs av styrelsen.

Föreningens kostnader finansieras genom att bostadsrättshavarna betalar årsavgift till foreningen.
Årsavgifterna ftirdelas på bostadsrättslägenheterna i ftjrhållande till lägenheterias andelstal.

Styrelsen kan besluta att i årsavgiften ingående ersättning för värme, varmvatten,
renhållning, konsumtionsvatten och el kan erläggas efter förbrukning. Ingående ersättning fiir
informationsöverföring kan erläggas per lägenhet.

Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får tas ut efter beslut av styrelsen.

Överlåtelseavgift, pantsättningsavgift samt avgift ftjr andrahandsupplåtelse kan tas ut efter beslut av
styrelsen. Överlåtelseavgift fär maximalt uppgå 1i'll2,5 procent av dLt prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och

f $$ socialftrsäkringsbalken som gäller vid tidpunkten ftir ansökan om medlemsliap.
Overlåtelseavgiften betalas av säljaren. Pantsättningsavgift får maximalt uppgå till i procent av samma
prisbasbelopp som ovan och som gäller vid tidpunkten för underrättelse om-päntsättning.

Avgift itir andrahandsupplåtelse, som får tas ut årligen, får for en lägenhet maximalt uppgå tilt 10
procent per år av samma prisbasbelopp som ovan. Om en lägenhet upplåts under en del av ett år,
beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten.

Föreningen har rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) på obetalda avgifter enligt denna
paragraf och 5 $ från.förfallodagen till dess full betalning sker samt även ersättnin! for
påminnelseavgift enligt lag (1981 :739) om ersättning for inkassokostnader m.m.

Avgifterna ska betalas på det sätt styrelsen bestämmer.

BOSTADSN.,TTSUAVARENS NZTUCTTETER OCH SKYLDIGHETER

s$
Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick och svara ft)r lägenhetens
samtliga funktioner. Bostadsrättshavaren svarar för det löpande och periodiska underhållet utom
vad avser reparation av stamledningar ltir avlopp, värme, gas, el octrvatten som foreningen försett
lägenheten med.

Bostadsrättshavarens ansvar för lägenhetens underhåll omfattar sålunda bland annat

- egna installationer

rummens väggar, tak och golv med underliggande fuktisolerande skikt

inredning och utrustning ikök, badrum och övriga rum och utrymmen tillhörande lägenheten

ledningar och övriga installationer ftir avlopp, värme, gas, el och vatten - till de delar dessa inte
är stamledningar

golvbrunnar; svagströmsanläggningar; målning av vatten$rllda radiatorer och stamledningar;
elledningar från lägenhetens undercentral och till elsystemet hörande utrustning inklusive
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undercentral; ventilationsanordningar; eldstäder med tillhörande rökgångar; dörrar; glas och
bågar i ft)nster; dock ej målning av yttersidorna av dörrar och fonster.

till läsenheten hörande mark

Bostadsrättshavaren svarar endast ftjr renhållning och snöskottning av till lägenheten hörande
balkong, terrass eller uteplats.

Bostadsrättslagen innehåller bestämmelser om begränsningar i bostadsrättshavarens ansvar
ftir reparationer i anledning av vattenlednings- eller brandskada.

6$
Föreningsstämma kan i samband med gemensam underhållsåtgärd besluta om reparation och byte
av inredning och utrustning avseende de delar av lägenheten som medlemmen svarar för.

7$
Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utfiira åtgard som innefattar
l. ingrepp i en bärande konstruktion,
2. ändring av befintliga ledningar for avlopp, värme, gas eller vatten, eller
3. annan väsentlig forändring av lägenheten.

Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgard som avses i första stycket om inte åtgärden
är till påtaglig skada eller olägenhet ftir foreningen.

8$
När bostadsrättshavaren använder lägenheten ska han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte
utsätts fiir störningar som i sådan grad kan vara skadliga ör hälsan eller annars forsämra deras
bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Bostadsrättshavaren ska även i övrigt vid sin användning av
lägenheten iaktta allt som fordras for att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanföriuset.
Han eller hon ska rätta sig efter de särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed
meddelar. Bostadsrättshavaren ska hålla noggrann tillsyn över att dessa åligganden fullgörs också av
dem som han eller hon svarar för d v s någon som hör till hans eller hennes lushåll ellei som besöker
honom eller henne som gäst, någon annan som han eller hon har inrymt i lägenheten, eller någon som
ör hans eller hennes räkning utför arbete i lägenheten.

Om det ftirekommer sådana störningar i boendet som avses i fiirsta stycket ftirsta meningen,
ska ftireningen
I ' ge bostadsrättshavaren tillsägelse att se till att störningarna omedetbart upphör, och
2. 9ry det är fråga om en bostadslägenhet, underrätta socialnämnden i den kommun där lägenheten
är belägen om störningarna.

Andra stycket gäller inte om ftireningen säger upp bostadsrättshavaren med anlednins av
att störningarna är särskilt allvarliga med hänsyn till deras art eller omfattning.

Om bostadsrättshavaren vet eller har anledning att misstänka att ett ftjremål är behäftat med ohyra
fär detta inte tas in i läsenheten.
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e$
Företrädare ftir ftireningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller for
att utföra arbete som ftireningen svarar Itir. När bostadirätten skall säljas genom tvångiftirsäljning,
är bostadsrättshavaren skyldig attläta visa lägenheten på lämplig tid.

Om bostadsrättshavaren inte lämnar ftireningen tillträde till lägenheten, när föreningen har rätt till
det, kan styrelsen ansöka om handräckning.

10$
En bostadsräffshavare får upplåta hela sin lägenhet i andra hand for självständigt brukande om
styrelsen ger sitt samtycke. Tillstånd kan tidsbegränsas och kan fcjrenas med viTlkor.

Bostadsrättshavare som önskar upplåta sin lägenhet i andra hand skall på sätt styrelsen
bestämmer ansöka om samtycke till upplåtelsen.

Om_styrelsen inte ger sitt samtycke till en.andrahandsupplåtelse får bostadsrättshavaren ändå upplåta
sin lägenhet i andra hand, om hyresnämnden lämnar tillsiånO till upplåtelsen. Tillstånd ska lämnas om
bostadsrättshavaren har skäl ftir upplåtelsen och foreningen inte häinågon befogad anledning attvägra
samtycke. Tillstånd kan tidsbegränsas och kan forenas med villkor. -

Samtycke behövs dock inte
om en bostadsrätt har forvärvats vid exekutiv försäljning eller tvångsörsäljning enligt g kap
bo.stadsriittslagen av en juridisk person som hade påntr{tt i bostadsiatten oöh ro-'n inti antagits
tillmedlem i föreningen, eller
om lägenheten är avsedd fiir permanentboende och bostadsrätten till lägenheten innehas av en
kommun eller ett landsting.

Styrelsen ska genast underrättas om en upplåtelse enligt fiärde stycket.

11$
Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten lor något annat ändamål än det avsedda.

12$
Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt kan i enlighet med
bostadsrättslagens bestämme lser förverkas bland annat om

I ) bostadsrättshavaren drcijer med att betala arsavgift eller avgift for andrahandsupplåtelse, när detgäller en bostadslägenhet, mer än en vecka efter f6rfallodagei eller, när a.t jaiLrin lokal, mer än tvåvardagar efter ftjrfal lodagen,

2) lägenheten utan samtycke upplåts i andra hand,

3) bostadsrättshavaren inrymmer utomstående personer till men för förening eller medlem,

4) lägenheten används fiir annat ändamål än det avsedda,

5) bostadsrättshavaren eller den, som lägenheten upplåtits till i andra hand, genom vårdslöshet ärvållande till att det finns ohyra i lägenhelen eller om bostadsrättshavaren, gJnorn att inte utanoskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om att det finns ohyra i lägenheten,Iidru. till att ohyran spridsi fastigheten,

6) bostadsrättshavaren inte iakttar sundhet, ordning och skick inom fastigheten eller rättar sig efterde särskilda ordningsregler som fiireningen medde-iar,
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7) bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten och han inte kan visa giltig ursäkt fcjr detta,

8) bostadsrättshavaren inte fullgör annan skyldighet och det måste anses vara av synnerlig viktftir ftireningen att skyldighetenhllgörs,

9) lägenheten helt eller till.väsentlig del.används ftir näringsverksamhet eller därmed likartadverksamhet, vilken utgör eller i vilken lill :" inte ovaseniiig o.r ingår i ur"tirhgi fijrfarande eler ftjrtillf;illiga sexuella fiirbindelser mot ersättning. a

Nyttjanderätten är inte ftirverkad, om det som ligger bostadsrättshavaren till last är av ringabetydelse.vid bedömningen ska det särskilt beaktas om de"t"som ligger bostadsrättshavaren till last har sin grundi att en närstående eller tidigare närstående har utsatt bosådsrättshavaren eller någon ibostadsrättshavarens hushåil 1tir brott.

13S

Bostadsrättslagen innehåller bestämmelser om att föreningen i vissa fall skall anmodabostadsrättshavaren att vidta rättelse innan ftirening.n hu-r;tt att säga upp bostadsrätten. Skerrättelse kan bostadsrättshavaren inte skiljas från lafienheien.

14$
Om ftjreningen säger upp bostadsrättshavaren till avflyttning har ftireningen rätt till ersättning ör skada.

lss
Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheten till ftiljd av uppsägning skall bostadsrättentvångsftirsäljas' Försäljningen får dock anstå till dess att,ddunu brister som bostadsrättshavarensvarar ftr blivit åtgärdade.

STYRELSEN

16$
styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter med minst en och högst tre suppleanter.

Styrelseledamöter och suppleanter väljs av ftireningsstämman ftir högst två år. Till styrelseledamot ochsuppleant kan ftirutom medlem väljas-även make eiler sambo till medlem samt närstående somvaraktigt sammanbor med medlemmen.

Valbar är endast den som är bosatt i {tireningens fastighet.

styrelsen utser inom sig ordftirande och andra funktionärer. Föreningens firma tecknas - förutomav styrelsen - av två styrelseledamöter i ftirenins.

17$
Det åligger styrelsen att bland annat,

avge redovisning över ftirvaltningen av {tireningens angelägenheter genom
att avlämna årsredovisning som ska innehåtla bärättelsJt-.rive.t samtr"ten
un-dgr året (ftirvaltningsberätterse) samt redogörelse ftr ft;reningens intäkteroch kostnader under året (resurtaträkning) o.-h f,;, stailninge; vra
räkenskaps-årets urgång (balansräkningf

upprätta budget ftr det kommande räkenskapsåret.

5 (e)



minst sex veckor ftire den föreningsstämma, på vilken årsredovisningen och
revisoremas berättelse ska framläggas, till revisorerna lämna årsredovisningen för det
ftjrfl utna räkenskapsåret

att senast två veckor fore ordinarie föreningsstämma hålla årsredovisningen och
revisionsberättelsen tillgänglig, samt

protokollftira alla sammanträden. Protokollen ska ltjras i nummerordning, justeras av ordftiranden
och ytterligare en ledamot som styrelsen bestämmer samt fiirvaras på betryggande sätt.

18$
Styrelsen är beslutsftir när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av samtliga
ledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening fcjr vilken mer än hälften av dä närvarande röstat
eller vid lika röstetal den mening som biträds av ordforande. För giltigt beslut när minsta antalet
ledamöter är närvarande erfordras enhälli shet.

1e$
Styrelsen eller firmatecknare fär inte utan ftjreningsstämmans bemyndigande avhända ftireningen dess
fasta egendom eller tomträtt och inte heller riva eller foreta väsentliga till- eller ombyggnadsåigarder
av sådan egendom.

20s
Styrelsen skall i enlighet med bostadsrättslagen bestämmelser fora medlems- och
lägenhetsftrteckning. Bostadsrättshavare har rätt att på begäran få utdrag ur lägenhetsförteckningen
avseende sin bostadsrättslägenhet.

R,,ixnNsKAPER oCH REVISION

21$
Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår. Senast sex veckor ftire ordinarie foreningsstämma
skall styrelsen till revisorerna avlämna förvaltningsberättelse, resultaträkning och balanJrakning.

225
Revisorema skall vara minst en och högst två med minst en och högst två suppleanter. Revisorer
och.revisorssuppleanter väljs på loreningsstämma ftjr tiden från ordinarie ftiieningsstämma till nästa
ordinarie ft)reningsstämma. Revisorerna behöver inte vara medlemmar.

23$
Revisorema skall avge revisionsberättelse senast två veckor ftjre föreningsstämman.

24$
Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens ltjrklaring över av
revisorerna giorda anmärkningar skall hållas tillgängliga for medlemmarna minJt två veckor flore
ftireningsstämman.

FÖRENINGSSTIiMMA

ftireningsstämma skall hållas årligen tidigast den I mars och senast före juni månads utgång.

26$
Medlem som önskar lämna ftirslag till stämma skall anmäla detta senast den 3l januari eller
den senare tidpunkt styrelsen kan komma att bestämma.

2s$
Ordinarie

lnom
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27$
Extra ftireningsstämma skall hållas när styrelsen eller revisor finner skäl till det eller när minst l/10
av samtliga röstberättigade skriftligen begär det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas
behandlat på stämman.

285
På ordinarie ftireningsstämma skall ftirekomma:
l) Oppnande
2) Godkännande av dagordning
3) Val av stämmoordftjrande
4) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollfiirare
5) Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7) Fastställande av röstlängd
8) Föredragning av styrelsens årsredovisning
9) Föredragning av revisorns berättelse
l0) Beslut om fastställande av resultat- och balansräknins
l1) Beslut om resultatdisposition
12) Fråga om ansvarsfrihet ltjr styrelseledamöterna
l3) Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer lor nästkommande verksamhetsår14) Val av styrelseledamöter och suppleanter
l5) Val av revisorer och revisorssuppleant
l6) Val av valberedning
17) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av ftireningsmedlem anmält ärendel8) Avslutande

2e$
Kallelse till foreningsstämma skall innehålla uppgift om vilka ärenden som skall behandlas på stämman.
Kallelse skall utfiirdas personligt till samtliga medlemmar genom utdelning eller genom postbefbrdran

Kallelse får utfiirdas tidigast sex veckor ftjre och senast två veckor fore, både for
ordinarie ftireningsstämma och extra stämma.

30$
Vid ftireningsstämma har varje medlem en röst. om flera medlemmar innehar bostadsrätt
gemensamt har de dock tillsammans endast en röst. Rösträtt har endast den meålem som fullgiort
sina åtaganden mot fibreningen enligt dess stadgar eller enlig lag.

31$
Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast annan medlem, make, sambo eller närstående somvaraktigt sammanbor med medlemmen far varuombud. ombudet fär inte foreträda mer än en medlem.ombudet skall ftirete en undertecknad, skriftlig och dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ettår från utf?irdandet.

Medlem fär på ftireningsstämma medftjra högst ett biträde. Endast medlemmens make, maka,
sambo, annan närstående eller annan medlem får vara biträde.

Föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem ska ha rätt attnärvara eller på annat sättftilja.ftirhandlingarna vid ftjreningsstämman. Ett sådant beslut är giltigt endast om det beslutas avsamtliga röstberättigade som är närvarande vid ftjreningsstämman.
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32$
Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller
vid lika röstetal den mening som ordforande biträder.

Omröstning vid ftjreningsstämma avseende val sker öppet om inte närvarande röstberättigad påkallar
sluten omröstning. Vid val anses den vald som har fått flest röster. Vid lika röstetal avsöis valet
genom lottning om inte annat beslutas av stämman innan valet ftjrrättas.

För vissa beslut erfordras särskild majoritet enligt bestämmelser i bostadsrättslasen.

33$
Vid ordinarie ftireningsstämma utses valberedningen ltjr tiden intill dess nästa
ordinarie fiireningsstämma hållits.

34$
Protokoll från ftjreningsstämman skall hållas tillgängligt ftjr medlemmama senast tre veckor
efter stämman.

MBDDELANDEN TILL MEDLEMMARNA

3ss
Meddelanden delges genom anslag i foreningens fastighet eller genom utdelning.

UNDERHÅLLSPLAN OCH FOND

365
Styrelsen ska upprätta underhållsplan för genomft)rande av underhållet for föreningens fastighet
och årligen budgetera samt genom beslui om årsavgifternas storlek säkerställa erfoåerliga -äO.tftjr att trygga underhållet av ftireningens fastighet.

Avsättning till yttre fond görs enligt underhållsplan.

UPPLÖSNING, LIKVIDATION M M

37$
Om ftjreningen upplöses skall behållna tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till
lägenheternas insatser.

Om-ftireningsstämman beslutar att uppkommen vinst skall delas ut skall vinsten 1tjrdelas
mellan medlemmarna i ftirhållande till lägenheternas årsavgifter ftir det senaste räkenskapsåret.

övnrcr

För frågor som inte regleras^i dessa stadgar gäller bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska
ftireningar samt övrig lagstiftning
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Ovanstående stadgar har antagits vid

Brf Dalens Ekgård

Ovanstående stadgar har reviderats vid

Brf Dalens Ekgård

Bostadsrättsftireningen Dalens Ekgård

foreningsstämma den

12 jan 2000

ftireningsstämma den

10 april 2013
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