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St*mman  5ppnades  av Birgitta  Gugg

Dagordningen  godk5ndes

Till ordf5rande  valdes  Birgitta  Gugg

Till protkollfi5rare  valdes  Marja  Larsson

5. Till  justeringsm5n  valdes  Stephen  Utterstr6m  och  Nikolas  Cheropoulos.

6.

7.

8.

St5mman  har  blivit  stadgeenligt  utlyst.

R5stl5ngd  vad  13  st n5rvarande  och  inga  fullmakter.

Av  styrelsen  till st5mman  h5nskjutna  fr,4gor:

a) Andring  av paragraf  11 och  12i  stadgar  (l:a  r5stningen).

Resultat  paragraf  11 : Samtliga  r5stade  far  f5rslaget.

Resultat  paragraf  12:  Samtliga  r5stade  far  f5rslaget.

b) Andring  av paragraf  46 och  47 i stadgar  (1 :a r5stningen).

Resultat  paragraf  46:12  r5stade  far  och  1 mot  f6rslaget.

Resultat  paragraf  47: 12 r5stade  far  och  1 mot  f5rslaget.

9. St5mman  avslutandes.

Ordf5rande: Protokollf5rare:

Maria  Larsson

Justerare  1: Justerare  2:

Nikolas  Cheropoulos



B!laga 1:  Av styrelsen  till  st5mman  h5nskjutet  5rende  om 5ndring  av paragraferna  11

och 12  i stadgarna.

11§

Befintlig  skrivelse:

Bostadsruttshavaren  skall  pA egen  bekostnad  hAlla  lugenheten  i gott  skick.  Det  inneMr  att

bostadsruttshavaren  ansvarar  f5r  att sAvul underhAlla  som  reparera  lugenheten  och  att bekosta

Atgurderna. F5reningen  skall  svara  f5r  att fastigheten  och  f5reningens  fasta  egendom  i 5wigt

u  vul  underMllet  och  liAlls  i gott  skick.

Bostadsruttshavaren  skall  ha f5rsukring  som  omfattar  det rinderhAlls-  och  reparationsansvar

som f55er av lag och dessa stadgar.
Bostadsruttshavaren  skall  f51ja  de aiivisningar  som  f5reningen  linnar  betruffande

installationer  avseende  avlopp,  vurine,  el, vatten,  ventilation  och  anordning  f5r

infoimations5verf6ring.  Andringar  i sAdana  installationer  son'i  f5reningen  &sett  lugenheten

med  skall  if5rvug  godkunnas av styrelsen.  Atgurderna  skall  alltid  utt5ras  facktnussigt.

Bostadsruttshavarens  underMlls-  och  reparationsansvar  f5r  lugenheten  omfattar  bland  annat:

* Ytskikt  pA rumrnens  vuggar, golv  och  tak  jumte den  rinderliggande  behandlingen  som  kruvs

f5r  att  anbringa  ytskiktet  pA ett fackniussigt  sutt. Golv,  vuggar  och  tak  som  kan  utsuttas  f5r

vattenstunk, vAtreng5ring,  kondensvatten  eller  h5g  luftfuktighet  skall  ha ett vattenavvisande

ytskikt.  Golv  och  vuggar  som  kornmer  att utsuttas  far  vattenspohffng,  vattenspill  eller

utluckande vatten  skall  ha ett  vattentutt  ytskikt  om  angrunsande  byggnadsdelar  och  utrymrnen

inte  tl  sedan fuktpAverkan.  Fogar,  anslutningar,  inffistningar  och  genomf5ringar  ivattentuta

skikt  skall  ocksA  vara  vattentuta.

* Inredning  i lugenheten och  5vriga  utrymmen  tillh5rande  lugenheten,  exempelvis

sanitetsporslin,  vitvaror  sAsom  kyl,  frys,  dislanaskin,  tvuttmaskin  och  elektriskhanddukstork

mm.  Bostadruttshavaren  svarar  ocksA  f5r  el-  och  'vattenledningar,  avstungningsventiler  och  i

'f6rekommande  fall  anslutningskopplingar  pA vattenledning  till  denna  inredning.

* Lugenhetens ytter-  och  innerd5rrar  med  tillh5raiide  lister,  foder,  ytterkarmar  skall

5verensstuinma  med  5vriga  itrappuppgAng,  tutningslister,  IAs inklusive  nycklar  mm.

BostadsrAttst6reningen  svarar  dock  f5r  rnAlning  av ytterd5rrens  yttersida.  Vid  byte  av

lugenhetens ytterd5rr  skall  den  nya  d5rren  motsvara  de normer  som  vid  utbytet  guller  f5r

brandklassning  och  ljuddumpnu'ig  samt  utseendemussigt  vara  jumf6rbar  med  5vriga

ytterd5rrar  ifarstun.

* Glas  i f5nster  och  d5rrar.

* Till  t5nster och  f8nsterd5rr  h5rande  beslag,  handtag,  gAngjun,  tutningslister  mm  samt

rnAhffng.  Bostadsruttsf5reningen  svarar  dock  f5r  tnAlningen  av utifrAn  syi'iliga  delar  av f5nster

/balkongd5rr.

* Mlning  av radiatorer  och  vurineledningar.

* Ledningar  far avlopp  och  vatten  till  de delar  som  ur synliga  i lugenheten  och  betjunar  den

aktuella  lugenheten.

* Armaturer  f5r  vatten  (blandare,  duschrnunstycken  rnrn),  avstungi'iingsventiler  och

anslutningskopplingar  pA vattenledning.

* Klumringen  runt  golvbrunnen,  rensning  av golvbrunn  och  vattenlAs  samt  liggande

avloppsr5r.

* SpiskApa,  ventilationsdon  och  ventilationsflat,  med  undantag  far bostadsruttsf5reningens

underhAllsansvar  enligt  sista  stycket.  Installation  av anordning  som  pAverkar  husets

ventilation  kruver  styrelsens  tillstAnd.

* Gnippcentral  och  durifrAn utgAende  elledningar  i lugenheten,  brytare,  elrittag  och  fasta

armaturer.



* Anordi'iingar  f5r  informations5verf5ring  som  endast  betjunar  den  aktuella  lugenheten  frAn
5verlumniiigspru'ikt  / f5rsta  uttag  i lugenheten.
* Brandvarnare

F5r reparation pA grund av brandskada eller vattenledningsskada  (skada PEI grund av
utstr5rninande  tappvatten)  svarar  bostadsruttshavaren  endast  i begrmsad  omfattning  i enlighet
n'ied  bostadsruttslagen. Detta  guller uven  itillumpliga  delar  om  det finns  ohyra  i lugenheten.
IngAr  i upplAtelsen  f5rrAd,  eller  annat  lugenhetskomplement  har  bostadsruttshavaren  sarnma

rinderhAlls-  och  reparationsansvar  f5r  dessa  uttymtnen  som  f<5r lugenheten  enligt  denna
bestelse.

Om  lugenheten  ur utrustad  med  balkong  svara  bostadsruttshavaren  f5r  renhllning  ocli
sn5skottning.  F5r  balkongfront  svarar  bostadsruttshavaren  far  mAlning  av insida  av
balkongfront  samt  golv.  MAlningen  utf5rs  enligt  bostadsruttsf5reningens  instruktioner.
Bostadsruttshavaren  ur skyldig  att  till  f5reningen  anmula  fel  och  brister  i sAdan
lugenhetsutrustning/ledningar  som  f5reningen  svarar  f5r  enligt  denna  stadgebesfflrnmelse
eller  enligt  lag.

Bostadsruttsf5reningen  svarar  f5r  reparationer  av ledningar  &  avlopp,  v*me,  elektricitet,
informations5verf5ring  ocli  vatten,  om  f5reningen  har  f5rsett  lugenheten  med  dessa  och  de
betjunar  fler  %  en lugenhet.  Detsainma  guller  uven  ventilationskanaler.

F5reningen  har  durut5ver  underhAlls-  och  reparationsansvaret  f5r  ledningar  f5r  vatten  och
avlopp  som  f5reningen  har  f?jrsett  lugenheten  med  och  som  inte  ur synliga  i lugenheten.
Bostadsruttsf6reningen  ansvarar  vidare  f5r  underhAll  av radiatorer  och  vm'neledningari
lugenheten  som  f8reningen  har  f5rsett  lugenheten med.  F5reningen  svarar  ocksA  f5r  r5kgAngar
och  ventilationskanaler  som  f5reningen  f5rsett  lugenheten  med.
12§

Bostadsruttshavaren  fAr inte  ritan  styrelsens  tillstAnd  i lugenheten  utt6ra  Atg*der  som  omfattar
* Ingrepp  i Mrande  konstruktion

* Andring  av befintliga  ledningar  f5r  avlopp,  vurme,  el, ventilation  eller  vatten.
* Eller  annan  vusentlig  f5rundring  av lugenheten

Styrelsen  tAr inte  vugra  medge  tillstAnd  till  en Atgurd  som  avses  i f5rsta  stycket  om  inte
Atgurden  % till  pAtaglig  skada  eller  olugenhet  far  f?5reningen.  Bostadsruttshavaren  svarar  f5r
att erfoderliga  myndighetstillstAnd  erMlles.

F6rslag  till  ny  skrivelse:

Bostadsruttshavaren  skall  pA egen  bekostnad  Mlla  lugenheten  i gott  skick.  Det  inneMr  att
bostadsruttshavaren  ansvarar  f5r  att sAvul  underhAlla  som  reparera  lugerffieten  och  att bekosta
Atgurderna.  F5reningen  skall  svara  f5r  att  fastigheten  och  f5reningens  fasta  egendom  i 5vrigt
m vul  underMllet  och  liAlls  i gott  skick.

Bostadsruttshavaren  skall  ha f6rsukring  som  omfattar  det  inderhAlls-  och  reparationsansvar
som  f81jer  av lag och  dessa  stadgar.

Bostadsruttshavaren  skall f55a de anvisningar  som f5reningen  lmnnar betrnffande
installationer  avseende  avlopp,  vurme,  el, vatten,  ventilation  ocli  anordning  fi6r
informations5verf?jring.  Andringar  i sAdana  installationer  som  :f5reningen  f8rsett  lugenheten
med  skall  if5rvug  godkunnas  av styrelsen.  Atgurderna  skall  alltid  ritf5ras  fackmussigt.
BostadsrAttshavarens  underMlls-  och  reparationsansvar  f5r  lugenheten  omfattar  bland  annat:
* Ytskikt  pA rummens  vuggar, golv  och  tak  jumte  den  underliggande  behandlingen  som  kruvs
f5r  att anbringa  ytskiktet  pA ett fackmussigt  sutt. Golv,  vuggar  och  tak  som  kan  ritsuttas  f5r
vattenstunk,  vAtreng5ring,  kondensvatten  eller  h5g  luftfuktighet  skall  lia  ett vattenavvisande
ytskikt.  Golv  och  vuggar  som  kommer  att utsuttas  f5r  vattenspolriing,  vattenspill  eller
utluckande  vatten  skall  ha ett vattenffltt  ytskikt  om angrunsande  byggnadsdelar  och  utryinmen



inte  Ml sAdan  fuktpAverkan.  Fogar,  anslutningar,  infastningar  och  genomf5ringar  i vattentuta
skikt  skall  ocksA  vara  vattentuta.

* Inredning  i lugenheten  och  5vriga  utrymmen  tillh5rande  lugenheten,  exempelvis
sanitetsporslin,  vitvaror  sAsom  kyl,  frys,  diskmaskin,  tvuttmaskin  och  elektriskhanddukstork
mm.  Bostadruttshavaren  svarar  ocksA  f5r  el- och  vattenledningar,  avstungningsventiler  och  i
f5rekornmande  fall  anslutningskopplingar  pA vattenledning  till  denna  inredning.
* IAgenhetens  ytter-  och  innerd5rrar  med  tillh5rande  lister,  foder,  ytterkarmar  skall
5verensstumma  n'ied  5vrigaitrappuppgAng,  tutningslister,  IAs inklusive  nycklar  rnrn.
Bostadsruttsf?5reningen  SVarar  dock  f5r  mAlning  aV ytterd5rrens  yttersida.  Vid  byte  av

lugenhetens  ytterd5rr  skall  den  nya  d5rren  motsvara  de normer  som  vid  utbytet  guller  f5r
brandklassnu'ig  och  ljuddumprung  samt  utseendemussigt  vara  jumt6rbar  med  5vriga
ytterd5rrar  i farstun.

* Glas  i f5nster  och  d5rrar.

* Till  f5nster  och  f5nsterd5rr  h5rande  beslag,  handtag,  gigj,  tutningslister  mm  samt
mlning.  Bostadsruttsf5reningen  svarar  dock  f5r  mAlningen  av ritifrAn  synliga  delar  av f5nster
/balkongd5rr.

* MAlning  av radiatorer  och  vurmeledningar.

* Ledningar  t5r  avlopp  och  vatten  till  de delar  som  ur synliga  i lngenheten  och  betjunar  den
aktuella  lugenheten.

* Armaturer  f5r  vatten  (blandare,  duschmunstycken  rum),  avstungningsventiler  och
anslutningskopplingar  pA vattenledning.

* KJmringen  runt  golvbrunnen,  rensniiig  av golvbrunn  och  vattenlAs  sarnt  liggande
avloppsr5r.

* SpiskApa,  ventilationsdon  och  ventilationsflm,  med  undantag  f5r  bostadsruttsf5reningens
underMllsansvar  enligt  sista  stycket.  Installation  av anordning  som  pAverkar  hrisets
ventilation  kruver  styrelsens  tillstAnd.

* Gruppcentral  och  durifrAn  ritgAende  elledningar  i Iflgenheten,  brytare,  eluttag  och  fasta
armaturer.

* Anordningar  f5r  informations5verf5ring  som  endast  betjmar  den  aktuella  lugenheten  frAn
5verlumningspunkt/f5rsta  uttag  i lugenheten.
* Brandvarnare

F5r  reparation  pA grund  av brandskada  eller  vattenledningsskada  (skada  pA grund  av
utstr5rnmande  tappvatten)  svarar  bostadsruttshavaren  endast  i begrunsad  omfattning  i enlighet
med  bostadsruttslagen.  Detta  guller  uven  i tillumpliga  delar  om  det  finns  ohyra  i lugenheten.
IngAr  i upplAtelsen  f5rtaAd, eller  annat  lugenhetskomplement  har  bostadsruttshavaren  samma
underhAlls- och reparationsansvar f5r dessa utt7rnmen som f5r lugenheten enligt denna
besturnmelse.

Om  lugenheten  ur utrustad  med  balkong  svara  bostadsruttshavaren  f5r  renhAllning  ocli
sn5skottning.  F5r  balkongfront  svarar  bostadsruttshavaren  f?5r mAlning  av insida  av
balkongfront  samt  golv.  A4Alningen  utf?5rs enligt  bostadsruttsf?5reningens  instruktioner.

am balkongen ar inglasad svarar bostadsrattshavaren far  underMll  och reparation samt
sk6tsel av inglasningen. Bostadsrattshavaren svarar far  skador pa f5reningens egendom till
f6'ijd  av inglasningen som sMan eller som orsakas i samband med montering, anvandrting,
underMll  eller demontering, liksom far  person- eller sakskada pa tredje man eller dennes
egendom till  f51jd av montering, anvartdning, underMll  eller demontering av inglasningen.
Sarskilt  ska  Mrvid  ttppmarksammas  de istappar  som kan  bildas  pa  grund  av inglasningen.

Bostadsrattshavaren ar skyldig att efter anmodan fran  f5reningen belt eller delvis demontera
och if5rekommande fall  ater montera inglasningen om detta erfordras pr  att f5reningen
skall kunna 40ra  underhZtll eller utbyggnad av huset. Bostadsrtittshavaren svarar pr



kostnader f?jridetta  sammanhang erforderliga atgarder. Detta galler ocksZt om inglasningen
rnaste nedtagas till  f61jd av myndighetsbeslut eller annan omstandighet aver vilken f5reningen
inte  rMer.  Vid  demontering  av inglasrxingen  ar  bostadsrattshavaren  skyldig  att  aterstalla
balkongenidet  skick  den var  innan  inglasningen  gjordes  och  reparera  eventuella  skador  pa
byggnaden  som uppkommit  pa  grvmd  av inglasningen.

Bostadsruttshavaren  ur skyldig  att  till  f5reningen  aru'nula  fel  och  brister  i sedan
lugerffietsutrustning/ledningar  som  f5reningen  svarar  f5r  enligt  denna  stadgebestummelse
eller  enligt  lag.

Bostadsruttst6reningen  svarar  f5r  reparationer  av ledningar  f5r  avlopp,  W4ime,  elektiicitet,
informations5verf5ring  och  vatten,  om  f5reningen  har  f5rsett  lugenheten  med  dessa  och  de
betjunar  fler  un en lugenhet.  Detsarnma  guller  uven  ventilationskanaler.
F5reningen  har  durut5ver  underMlls-  och  reparationsansvaret  f5r  ledningar  f5r  vatten  och
avlopp  som  'R5reningen  har  f5rsett  lugenheten  med  och  som  inte  ur synliga  i lugenheten.
Bostadsruttsf5reningen  ansvarar  vidare  f5r  underMll  av radiatorer  och  vurmeledningar  i
luge*eten  som  f8reningen  har  'f6rsett  lugenheten  med.  F5reningen  svarar  ocksA  f5r  r5kgAngar
och  ventilationskanaler  som  f8reningen  f5rsett  lugenheten  med.
12§

Bostadsruttshavaren  ffir  inte  utan  styrelsens  tillstAnd  i lugenheten  ritf5ra  Atgmder  som  omfattar
* Ingrepp  iMrande  konstruktion

* Andring  av befintliga  ledningar  f5r  avlopp,  vuime,  el, ventilation  eller  vatten.
* Eller  annan  vusentlig  f6rmdring  av lugenheten
Styrelsen  fAr inte  vugra  medge  tillstAnd  till  en Atgurd  som  avses  if5rsta  stycket  om  inte
Atgurden  ur till  pAtaglig  skada  eller  olugenhet  f5r  f8reningen.  Bostadsruttshavaren  svarar  f5r
att erfoderliga  myndighetstillsMnd  erMlles.

SMan vasentlig fijrandring  som avses i f6rsta stycket ar bland annat inglasning av
lagenhetens  balkong.  Bostadsrattshavare  som av styrelsen  givits  tillstand  att  glasa  in

lagenhetens balkortg kan sa g5ra under f5rutsattning  att erforderliga myndighetstillstZtnd
(bygglov) inf5rskaffats av bostadsrattshavaren. Utf5randet ska ske pa facktriassigt satt.
Bostadsrattshavaren svarar fijr  alla kostnaderisamband  med inglasningen. Nar inglasningen
ar utf5rd skall anmalan Mrom g5ras till  f6reningens styrelse frjr  kannedom.
Bostadsrattshavaren svarar far  skador pa fOreningens egendom till  f51jd av inglasningen som
sMan  eller  som orsakasisamband  med  montering,  anvandning,  underMll  eller  demontering,

liksom far  person- elLer sakskada pa tredje man eller dennes egendom till  pljd  av montering
anvandning,  underhall  eller  demontering  av inglasningen.  Sarskilt  ska  Mrvid
uppmarksammas  de istappar  80/7;!  kan  bildas  pit  grund  av iriglasningen.

Motivering:  Styrelsen vill f6rtydjiga  att inglasningar av balkonger ar
bostadsrmtsinnehavarens fullstandiga ansvar.



B!laga  2'. Av styrelsen  till  st5mman  h5nskjutet  5rende  om 5ndring  av paragraferna  46
Och 47 i stadgarna.

Befintlig  skrivelse:

Vinst

46§

Om  f5reningsstarnman  besturnmer att  uppkornmen  vinst  ska  delas  ut, skall  vinsten  f5rdelas
mellan  medlernmarna  i f5rhllande  till  lugenheternas  insatser.
Uppl5sning  och  likvidation

47§

Om  f5rerffngen  uppl5ses  skall  behAllna  tillgAngar  tillfalla  medlemmarna  if5rhllande  till
lugenheternas  iiisatser.

F6rslag  till  ny skrivelse:

Vinst

46§

Om  &eningsstumman  beslutar  att uppkomrnen  vinst  skall  delas  ut skall  vinsten  f5rdelas
mellan  medlemrnarna  i f5rhAllande  till  lflgenheternas  procentuella  andelar  (andelstal).
Uppl5sning  och  likvidation

47§

Om  f5reningen  uppl5ses  skall  beMllna  tillgAngar  tillfalla  medlemmarna  if5rMllande  till
lugenhetemas  procentuella  andelar  (andelstal).
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