
Brf  Lyckohjulet  5
F5reningsstumma  2021-05-27  kl.  19.00

Plats:  Baksidan  av vAr fastighet,  grillplatsen.

1. Stamman  5ppnades  av Birgitta  Gugg

2. Dagordningen  godkandes

3. Till  ordf5rande  valdes  Kjell  Lindqvist

4. Till  protkollf5rare  valdes  Marja  Larsson

5. Till  justeringsmnn  valdes  Agneta  Scharp  och  Sven  Lindeman.

6. StAmman  har  blivit  stadgeenligt  utlyst.

7. R5stlangd  var  17 stycken  narvarande  samt  I fullmakt.

8. Genomgang  av f5reningens  5rsredovisning.  Styrelsearvodet  far

f5regaende  period  har  av misstag  betalats  ut med  2 prisbasbelopp  istallet

f5r  1,75.  Det  kommer  att korrigeras  under  2021.

9. GenomgAng  av Per  Engzells  revisionsberAttelse.

10.  Resultat-  och  balansrakning  faststnlldes.

11.  Resultatdispositionen  faststalldes.

12.  Ansvarsfrihetf5rstyrelseledam5ternagavs.

13.  Styrelseledam5ternas  arvode  till nasta  stamma  faststalldes  till 1,75

prisbasbelopp,  som  'R5rdelas  inom  styrelsen.  Ingen  intern  revisor  valdes.

14.  Nedan  styrelseledam5ter  och  suppleanter  valdes

Styrelseledam5ter: Birgitta  Gugg,  1 ar

Thomas  Alf, 1 ar

Lisa  Str5m,  1 ar

Monica  Vestman,  2 ar

Nikolas  Cheropoulos,  2 Ar

David  L5fqvist,  2 ar

Suppleanter: Birgitta  Heron,  1 ar

Christian  Wahlgren,  1 ar

Stephen  Lltterstr5m,  2 ar





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  liAlla  lugenheten  i gott  skick.  Det  innebur  att

bostadsruttshavaren  ansvarar  f?5r art 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  hAlls  i gott  skick.

Bostadsruttshavaren  skall  ha f5rs.iing  som  ornfattar  det  underhAlls-  och  reparationsansvar

som f55er av lag ocli dessa stadgar.
Bostadsruttshavaren  skall  fi61ja de anvisningar  som  f5reningen  lumnar  betruffande

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

informations5verf5ring.  Andringar  i sAdana  installationer  som  f5reningen  f6rsett  lugenheten

med  skall  if5rvug  godkumias  av styrelsen.  Atgurderna  skall  alltid  utt6ras  fackmussigt.

Bostadsruttshavarens  underhAlls-  ocli  reparationsansvar  far  lugenheten  omfattar  bland  annat:

* Ytskikt  pA riunmens  vuggar,  golv  och  tak  jumte  den  underliggande  behandlingen  som  kruvs

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

vattenstui'ik,  vAtreng5ring,  kondensvatten  eller  h5g  luftfuktighet  skall  ha ett  vattenavvisaiide

ytskikt.  Golv  och  vAggar  som  kommer  att  utsuttas  f5r  vattenspolning,  vattenspill  eller

ritluckande  vatten  skall  lia  ett vattentutt  ytskikt  om angrmsande  byggnadsdelar  och  utrymmen

inte  tAl sAdan  fuktpAverkaii.  Fogar,  anslutningar,  stningar  och  genom:f5ringar  i vattentuta

skikt  skall  ocksA  vara  vattentuta.

* Inredning  i luget'ffieten  och  5vriga  utrymmen  tillh5rande  lugenheten,  exempelvis

sanitetsporslin,  vitvaror  sAsom  kyl,  frys,  diski'naskin,  tvuttmaskin  ocli  elektriskhanddukstork

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

&ekornmande  fall  ansLutningskopplingar  pA vattenledning  till  deru'ia  inredning.

* LAgenhetens  ytter-  och  innerd5rrar  med  tillh5rande  lister,  foder,  ytterkarmar  skall

5verenssffirnma  med  5wiga  i trappuppgAng,  tutningslister,  IAs inklusive  nycklar  mm.

Bostadsruttsf?5reningen  svarar  dock  f5r  mAlning  av ytterd5rrens  yttersida.  Vid  byte  av

lAgenhetens  ytterd5rr  skall  den  nya  d5rren  motsvara  de normer  som  vid  utbytet  guller  f?5r

brandklassning  och  ljuddumprung  samt  utseendemussigt  vara  jumt5rbar  med  5vriga

ytterd5rrar  i farstun.

* Glas  i f5nster  och  d5rrar.

* Till  f5nster  och  f5nsterd5rr  h5rande  beslag,  handtag,  gAngjurn,  tutningslister  rnrn  sarnt

mAlning.  Bostadsruttst?5reningen  svarar  dock  f5r  mAlningen  av utifiAn  synliga  delar  av

f5nster  / balkongd5rr.

* MAlning  av radiatorer  och  vurmeledningar.

* Ledningar  f6r  avlopp  och  vatten  till  de delar  som  ur synliga  i lugenheten  ocl'i  betjAnar  den

aktuella  lugenheten.

"  Armaturer  f5r  vatten  (blandare,  duscl'imunstycken  inm),  avstungningsventiler  och

anslutningskopplingar  pA vattenledning.

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

avloppsr5r.

* SpiskApa,  ventilationsdon  ocli  ventilationsflukt,  med  undantag  f5r  bostadsruttsf5reningens

underMllsansvar  enligt  sista  stycket.  Installation  av anordning  som  pAverkar  husets

ventilation  kruver  styrelsens  tillstAnd.

* Gruppcentral  ocli  dkiftAn  ritgAende  elledningar  i lugenheten,  brytare,  eluttag  ocli  fasta

armaturer.



* Anordningar  t?5r iiiformations5verf?5ring  som  endast  betjmar  den  aktuella  lugenheten  frAn

5verlingspunkt  / f5rsta  uttag  i lugenheten.

"  Brandvarnare

F5r  reparation  pA grund  av brandskada  eller  vattenledningsskada  (skada  pA grund  av

ritstr'5mmai'ide  tappvatten)  svarar  bostadsruttsliavaren  endast  ibegrmisad  omfattning  ienIighet

med  bostadsruttslagen.  Detta  guller  uven  itillpliga  delar  om  det  finns  oliyra  ilugenheten.

IngAr  iupplAtelsen  f5rrAd,  eller  annat  lugenhetskomplement  har  bostadsruttsliavaren  SaInlTla

underMlls-  ocli  reparationsansvar  f5r  dessa  11trymmen  som  f5r  lugenheten  enligt  denna

bestumrnelse.

Om  lugenheten  'm utrustad  med  balkong  svara  bostadsrAttsliavaren  f5r  renhllning  ocli

sn5skottning.  Far  balkongfront  svarar  bostadsruttshavaren  f5r  mAliig  av insida  av

balkoiigfront  smut  golv.  MAlningen  utf5rs  enligt  bostadsruttsf5reningens  instrulctioner.

Bostadsruttshavaren  % skyldig  att  till  f5reningen  anmula  fel  och  brister  i sAdan

lugenhetsutnistning  / ledningar  som  f5reningen  svarar  f5r  enligt  denna  stadgebestumrnelse

eller  enligt  lag.

BostadsrAttsf5reningen  svarar  f5r  reparationer  av ledningar  far  avlopp,  vurme, elektricitet,

infonnations5verf5ring  OCl'l vatten,  om  f5reningen  har  f5rsett  lugenheten  med  dessa  ocli  de

betjiar  fler  mx en lugenhet.  Detsamma  guller  uven  ventilationskanaler.

F5reningen  har  durut5ver  rinderMlls-  och  reparationsansvaret  f5r  ledningar  f5r  vatten  och

avlopp  som  t5reningen  liar  f5rsett  lugenheten  med  och  som  inte  'ar synliga  i lAgenheten.

Bostadsruttsf5reningen  ansvarar  vidare  f5r  underMll  av  radiatorer  och  veledningar  i

lugenheten  som  f5reningen  har  f5rsett  lugenheten  med.  F5reningen  svarar  ocksA  f5r  r5kgAngar

och  ventilationskanaler  som  f5reningen  f5rseff  lugenheten  med.

12§

BostadsrAttshavaren  fAr inte  utan  styrelsens  tillstAnd  i lugenheten  utt5ra  Atguder  som  omfattar

* Ingrepp  i Mraiide  konstruktion

* Andring  av befintliga  ledningar  f5r  avlopp,  vurme,  el, ventilation  eller  vatten.

* Eller  annan  vusentlig  f5rundring  av lugenheten

Styrelsen  fAr inte  vugra  medge  tillstAnd  till  en Atgurd  som  avses  i f5rsta  stycket  om  inte

Atgurden  ur till  pAtaglig  skada  eller  olugei'iliet  far  f?jreningen.  Bostadsruttshavaren  svarar  f5r

att erfoderliga  myndiglietstillstAnd  erhlles.

F6rslag  till  ny skrive!se:

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

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

Atgurderna.  F5reningen  skall  svara  f5r  aft  fastiglieten  och  f5reningens  fasta  egendom  i 5vrigt

ur vul  underMllet  ocli  Mlls  i gott  skiclc.

BostadsrAttsliavaren  skall  ha t5rsukring  som  omfattar  det  underMlls-  ocli  reparationsansvar

som f55er  av lag ocli dessa stadgar.
Bostadsruttsliavaren  skall  f51ja  de anvisningar  som  f5reningen  lAmiiar  betruffande

installationer  avseende  avlopp,  vArme,  el, vatten,  ventilation  och  anordniiig  far

informations5verf5ring.  Andringar  i sAdana  installationer  som  f5reningen  f6rsett  lugenheten

n"ied skallif5rvug  godkai'u'ias  av styrelsen.  Atgarderna  skall  alltid  utf5ras  fackrnussigt.

Bostadsruttsliavarens  underhAlls-  och  reparationsansvar  far  lugenheten  omfattar  bland  annat:

* Ytskikt  pA rurnrnens  vuggar,  golv  och  tak  jumte  den  underliggande  behai'xdlingen  som  krAvs

t5r  att  anbringa  ytskiktet  pA ett fackmassigt  sift.  Golv,  vuggar  ocli  talc som  kan  utsuttas ftar

vattenstAnk,  vAtreng5ring,  kondensvatten  eller  li5g  luft.tuktigliet  skall  lia  ett vattenavvisande

ytskikt.  Golv  ocli  Vggar  som  koininer  att  utsuttas  f5r  vattenspoli'iing,  vattenspill  eller

ritluckande  vatten  skall  lia  ett  vattenffltt  ytskikt  om  angrunsaiide  byggnadsdelar  och  utryrnmen



inte  tAl sAdan  :tuldpAverkan. Fogar,  ansluti'iingar,  infastningar  och  genomf5ringar  ivattentuta

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  ochi

f?jrekoi'nu'nande  fall  anslutningskopplingar  pA vattenledning  till  denna  inredning.

* IAgenhetens  ytter-  ocli  innerd5rrar  med  tillh5rande  lister,  foder,  ytterkarmar  skall

5verensstunlIna  med  5vriga  itrapprippgAng,  tutningslister,  IAs inUusive  nycklar  rum.

Bostadsruttsf5reningen  svarar  dock  f5r  mAlning  av ytterd5rrens  yttersida.  Vid  byte  av

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

brandklassning  och  Ijuddumpmng samt  utseendemussigt  vara  jurt6rbar  med  5vriga

ytterd5rrar  i farstun.

* Glas  i f5nster  ocli  d5rrar.

* Till  f5nster  och  f5nsterd5rr  h5rande  beslag,  handtag,  gAngjurn,  tutningslister  mm  sarnt

mlning.  Bostadsruttsf?5reningen  svarar  dock  fear mAlningen  av utifrAn  synliga  delar  av

f?5nster/balkongd5rr.

* A4Alning  av radiatorer  och  vumeledningar.

* Ledningar  :[6r avlopp  och  vatten  till  de delar  som  u  syi'iliga  i lugenheten  och  betjunar  den

aktuella  lugenheten.

* An'naturer  t5r  vatten  (blandare,  duschmunstycken  mm),  avstmgningsventiler  och

anslutningskopplingar  pA vattenledning.

* Klumringen  runt  golvbrunnen,  rensning  av golvbrunn  ocl'i  vattenlAs  samt  liggande

avloppsr5r.

* SpiskApa,  ventilationsdon  och  ventilationsflukt,  med  undantag  f5r  bostadsruttsf5reningens

underliAllsansvar  enligt  sista  stycket.  Installation  av anordning  som  pAverkar  husets

ventilation  krAver  styrelsens  tillstAnd.

* Gruppcentral  och  dmifrAn  utgAende  elledningar  i lAgenheten,  brytare,  eluttag  och  fasta

armaturer.

* Anordningar  f5r  informations5verf6ring  som  endast  betjunar  den  aktuella  lflgenheten  frAn

5verlingsprinkt  / f8rsta  rittag  i lugenheten.

* Brandvarnare

F5r  reparation  pA grund  av brandskada  eller  vattenledningsskada  (skada  pA grund  av

utstr5mmande  tappvatten)  svarar  bostadsruttshavaren endast  i begrksad  omfattning  i enlighet

med  bostadsruttslagen. Detta  guller uven  i tillmpliga  delar  om  det  finns  ohyra  i lugenheten.

IngAr  i upplAtelsen  f?5rrAd, eller  annat  lugenhetskomplement  har  bostadsruttshavaren  samma

underhAlls-  och  reparationsansvar  f5r  dessa  utymmen  som  far lugenheten  enligt  denna

besfflmmelse.

Om  lugenheten  % utnistad  med  balkong  svara  bostadsruttshavaren  far  renhAllning  och

sn5skottning.  F5r  balkongfront  svarar  bostadsruttshavaren  t?Sr mAlning  av insida  av

balkongfront  samt  golv.  MAlningen  utt?5rs enligt  bostadsruttsf?5reningens  instruktioner.

am balkongen ar inglasad svarar bostadsrattshavaren far  underMll  och reparation samt
sk6tsel av inglasningeri. Bostadsrattshavaren svarar far  skador pa f5reningens egerxdom till
filjd  av inglasningen som sMan eller som orsakasisamband  med montering, anvandning,
underMll  eller demontering, liksom fir  person- eller sakskada pa tredje man eller dennes
egendom till  f51jd av montering, anvandning, underMll  eller demontering av inglasningen.
Sarskiltska Mrvid  uppmarksammas de istappar  som  kan  bildas  pa grund  av inglasningen.

Bostadsrattshavaren ar skyldig att efter anmodan fin  preningen  helt eller delvis demontera
och i f5rekommande fall  dter montera inglasningen om detta erfordras far  att f5reningen
skall kurxna 45ra  underMll  eller utbyggnad av huset. Bostadsrattshavaren svarar f5r



7costnader feir idetta  sanmyanhaiqg eiforderliga  atgarder. Detta galler  oc7csa oin inglasningen

rnaste nedtagas till  pl4d  av myridighetsbes[ut eller annan omstandighet over vilken

j?jreningen  inte  rMer.  Vid  demontering  av ingiasningen  ar  bostadsrattshavaren  skyMig  att

aterstalla  balkongen  idetskidc  den  siar innan  inglasningen  gjorde,s  och  reparera  eventuelia

skador  pa  byggnaden  8077? ttppkoiniriit  pa  grund  av inglasningen.

Bostadsruttsliavaren  % skyldig  att  till  f5reningen  aru'nula  fel  ocli  brister  i sAdan

lugenbetsutrustrung  / ledningar  som  f?5reningen  svarar  f5r  enligt  denna  stadgebestnelse

eller  enligt  lag.

Bostadsruttsf5reningen  svarar  f5r  reparationer  av ledningar  far  avlopp,  vume,  elektricitet,

informations5verf5ring  och  vatten,  om  f5reningen  har  f5rsett  lugenheten  med  dessa  ocl'i  de

betjunar  fler  %  en lugenhet.  Detsamma  guller  uven  ventilationskaiialer.

F5reningen  liar  dt5ver  rinderMlls-  och  reparationsansvaret  f5r  ledningar  far  vatten  och

avlopp  som  f5reningen  liar  &sett  lugenheten  med  ocli  som  inte  ur synliga  i lugenheten.

Bostadsruttsf5reningen  ansvarar  vidare  f5r  underMll  av radiatorer  ocli  vun'ieledningar  i

lugenheten  som  t5reningen  har  f5rsett  lugei'iheten  med.  F5reningen  svarar  ocksA  t5r  r5kgAngar

och  ventilationskanaler  som  f5reningen  f5rsett  lugenheten  med.

12§

Bostadsruttshavaren  fAr inte  utan  styrelsens  tillstAnd  i lAgenheten  utf5ra  Atg*der  som  o.tnfattar

* h'igrepp  i buraiide  konstruktion

* Andring  av befintliga  ledningar  f5r  avlopp,  vurme,  el, ventilation  eller  vatten.

* Eller  annan  vusentlig  f5rundring  av lugenheten

Styrelsen  fiAr inte  vugra  medge  tillstAnd  till  en Atgurd  som  avses  i f5rsta  stycket  om  inte

Atgurden  ur till  pAtaglig  skada  eller  olugenhet  f5r  f8reningen.  Bostadsruttshavaren  svarar  far

att  erfoderliga  myndighetstillstAnd  erhAlles.

SZtdan vasentligfortindring  soin asises i forsm  stycket ar blaizd annat inglasning  (11)

lagenhetens  balkong.  Bostadsrattshavare  5077? av styre[sen  givits  tillstand  att  g[asa  in

lagenhetens balkong kan sa g6ra under f6rutsattning  att etforderliga  inyridighetstillstAnd

(byggiov)  ii$rskaffitts  C!17 bostadsrattshavaren. Utf5randet  ska ske pa fackn'u:issigt sZitt.

Bostadsrattshavmen  svarar  far  alla kostnader isamband  med inglasningen. Mar

inglasningen fir utj2ird skall ann'ialan harom g6ras till.f;"reningens  styrelse f6r  kannedorn.

Bostctdsrtittshavaren ssiararf5r  s1cadoi" pa f6reningens egendom till  f61jd  av inglasningen som

sMan  eller  80/77 orsakas  isambay'id  med  montering,  aiwandning,  unaerMll  elier  demontering,

liksoin f6r  person- elier sakskada pa tredje n;iayq eller dewes egendoin till  f5qa  av inontering,

anvandnipqg,  rmderhZtl7.  eller  demontering  av inglasningen.  Sarskilt  s/ca 1iarvid

ttppmarksammas  de istappor  soin  kan  bildas  pit  grund  asi inglasiqingen.

Motivering:  Styrelsen vill f6rtydliga  att inglasningar  av balkonger ar

bostadsri:jttsinnehavarens  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 f5reningssturnman  bestummer  att uppkommen  vinst  ska delas ut, skall  vinsten  f8rdelas
mellan  medlelnl'l"lama  i f5rMllande  till  lugenl"ieternas insatser.

Uppl5sning  ocli  likvidation

47§

Om f5reningen  uppl5ses  skall  behAllna  tillgAngar  tillfalla  medlemmania  i f5rliAllande  till
lugenheternas  insatser.

F6rslag  till  ny  skrivelse:

Vinst
46§

Om :t'6reningsstumman  beslutar  att uppkoininen  vinst  skall  delas rit skall  vinsten  f5rdelas
mellaii  medlemmarna  i f5rliAllande  till  lagenheternas  procentuella  andelar  (andelstal).

Uppl5sning  och likvidation

47§

Om f5reningen  rippl5ses  skall  beMllna  tillgAngar  tillfalla  medlernmarna  i f5rMllande  till
luget'ffieternas  procentuella  andelar  (andelstal).

A!)


	Binder3.pdf
	Protokoll stämma 2021-05-27
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