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Ordlista
För att bättre förstå årsredovisningen finns här nedan förklaringar till de vanligaste
förekommande uttrycken i bokstavsordning.

Anläggningstillgångarna är tillgångar i föreningen som är avsedda för långvarigt bruk. Den
viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet med mark och byggnader.

Ansvarsförbindelser. Åtaganden för föreningen som inte bokats som kort- eller långfristig
skuld. Kan vara borgensförbindelse eller avtalsenligt åtagande, som avgäld.

Avskrivningar är den kostnad som motsvarar värdeminskning på bl.a. föreningens byggnader
och inventarier. Avskrivningarna görs för att fördela kostnaderna på flera år.

Balansräkningen visar föreningens samtliga tillgångar (tillgångssidan), och hur dessa
finansieras (skuldsidan). På tillgångssidan redovisas föreningens omsättningstillgångar i form av
t ex kontanter och andra likvida medel, samt föreningens anläggningstillgångar i form av
fastigheter och inventarier etc. På skuldsidan redovisas föreningens kortfristiga skulder såsom
leverantörsskulder, lån på fastigheter, eget kapital samt årets resultat resp. resultat från
föregående år.

Fond för yttre underhåll. Styrelsen ska upprätta en underhållsplan för föreningens fastigheter. I
årsbudgeten ska medel avsättas för underhållet. Genom beslut om årsavgiftens storlek säkerställs
erforderliga medel till yttre fonden för att trygga det framtida underhållet av föreningens
fastigheter.

Förvaltningsberättelse är den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten.
Övriga delar av årsredovisningen är resultaträkning och balansräkning, som i siffror visar
verksamheten. Förvaltningsberättelsen talar om vilka som haft uppdrag i föreningen, vad som i
huvudsak förekommit samt redovisar en del fakta om antalet anställda, taxeringsvärden,
försäkringsvärden m.m.

Kortfristiga skulder är skulder som föreningen skall reglera inom ett år.

Likvida medel är kontanter och andra tillgångar som snabbt kan omvandlas till pengar.

Likviditet är föreningens förmåga att betala sina kortfristiga skulder (t ex vatten, el, löner,
bränsle). Likviditeten erhålls genom att jämföra föreningens omsättningstillgångar med dess
kortfristiga skulder. Är omsättningstillgångarna större än de kortfristiga skulderna är likviditeten
tillfredsställande.
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Långfristiga skulder är skulder som föreningen skall reglera först efter ett år eller flera år, ofta
enligt särskild amorteringsplan.

Omsättningstillgångar är andra tillgångar än anläggningstillgångar, det vill säga för kortvarigt
bruk. Dessa kan i allmänhet omvandlas till kontanter inom ett år. Bland omsättningstillgångar
märks kassa, bank och avräkningskonto.

Resultaträkningen visar föreningens samtliga intäkter och kostnader för verksamhetsåret och
hur resultatet uppkommit. Bland kostnaderna finns även poster som ej motsvaras av
utbetalningar under året, t ex värdeminskning på inventarier eller avsättningar till fonder. Likaså
finns intäkter som ej motsvaras av inbetalningar under året, t ex kundfordringar. Om intäkterna
har varit större än kostnaderna uppstår ett överskott och omvänt ett underskott. Om
verksamheten medfört förlust kan den täckas genom disposition av resultatet eller också
balanseras, dvs överföras till följande år. Föreningsstämman beslutar efter förslag från styrelsen
om hur resultatet (vinst eller förlust) ska hanteras.

Ställda panter avser de säkerheter, pantbrev/fastighetsinteckningar som föreningen lämnat som
säkerhet för erhållna lån.

Upplupna intäkter är de intäkter som tillhör räkenskapsåret men som föreningen inte erhållit
per bokslutsdagen.

Upplupna kostnader är de kostnader som tillhör räkenskapsåret men som föreningen inte har
fått någon faktura på per bokslutsdagen.

Värdeminskning fastighet. Kontot redovisar den totala (under årets lopp) avskrivning av
föreningens fastighet på grund av ålder och nyttjande.
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KALLELSE
Medlemmar i HSB:s bostadsrättsförening TUNÖ i Stockholm kallas till ORDINARIE
FÖRENINGSSTÄMMA tisdagen den 21 maj, klockan 19:00, i Kista Kyrka, stora
församlingssalen. Kaffe finns från klockan 18:30.
Dagordning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Stämmans öppnande
Val av ordförande vid stämman
Anmälan av ordförandens val av protokollförare
Godkännande av röstlängd
Fastställande av dagordning
Val av två personer att jämte ordföranden att justera protokollet, tillika rösträknare
Fråga om kallelse behörigen skett
Styrelsens årsredovisning
Revisorernas berättelse
Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen
Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Fråga om arvoden
Val av styrelseledamöter och suppleanter
Val av revisor och suppleant
Val av distriktsombud och suppleanter
Val av valberedning
Övriga anmälda ärenden
Avslutning

Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt
gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst.
Röstberättigad är endast medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.
Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud som kan vara make/maka, sambo eller annan
medlem. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem. Ombud skall ha skriftlig fullmakt.
Observera, efter det formella årsmötet har vi en frågestund.

VÄLKOMNA TILL ÅRSSTÄMMAN!
Stockholm i maj 2013.
Styrelsen för brf. Tunö.
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ÅRSREDOVISNING
HSB:s bostadsrättsförening Tunö i Stockholm (org.nr. 716416-3912) får härmed avge följande
årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01 - 2012-12-31.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012
STYRELSE
Intill årsstämman den 29 maj 2012 bestod styrelsen av:
Efrem Rhawi
Johan Sultan
Hans Cronwall
Claes-Henrik Classon
Lars Abrahamsson
Ulla Edberg
Christer Sommar
Jon Petter Gustafsson
Stefan Johansson
Lennart Pettersson

ordförande
vice ordförande
sekreterare
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot (HSB Stockholm)
suppleant

Efter årsstämman hade styrelsen följande sammansättning:
Efrem Rhawi
Johan Sultan
Hans Cronwall
Claes-Henrik Classon
Lars Abrahamsson
Ulla Edberg
Christer Sommar
Jon Petter Gustafsson
Stefan Johansson
Lennart Pettersson

ordförande
vice ordförande
sekreterare
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot (HSB Stockholm)
suppleant

Följande ledamöters/suppleanters mandattid går ut vid kommande ordinarie föreningsstämma:
Efrem Rhawi, Johan Sultan, Hans Cronwall, Claes-Henrik Classon och Lennart Pettersson
FIRMATECKNARE
Föreningens firma har tecknats av Efrem Rhawi, Johan Sultan, Jon Petter Gustafsson och
Hans Cronwall: två i förening.
REVISORER
Revisorer har varit Mats Hellberg med Rolf Lindh som suppleant valda vid föreningsstämman
samt Borevision AB, av HSB Riksförbund utsedd revisor.

Årsredovisning 2012

Brf. Tunö - org.nr. 716416-3912

VALBEREDNING
Valberedningen har bestått av Kemal Firat, Rickard Molin och Irene Lindström med Kemal Firat
som sammankallande.
SAMMANTRÄDEN
Styrelsen har hållit 12 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. Ordinarie
föreningsstämma ägde rum den 29 maj 2012.
FÖRENINGENS STADGAR
Föreningens gällande stadgar har registrerats hos Bolagsverket 2006-05-15.
FASTIGHET OCH LÄGENHETSFÖRDELNING
Föreningens fastighet, Helsingör 6-10 bebyggdes 1979 och är belägen i Stockholms kommun. På
fastigheten finns 6 stycken bostadshus samt 2 friliggande byggnader innehållande 252 lägenheter
och 2 lokaler. Dessutom finns 44 garageplatser och 149 p-platser.
Lägenhetsfördelning:
9
39
121
60
23

st 1 rum och kök/kokvrå
st 2 rum och kök/kokvrå
st 3 rum och kök/kokvrå
st 4 rum och kök
st 5 rum och större

Total bostadsyta: 20 612m²

Total lokalyta: 1451m²

FASTIGHETERNAS FÖRVALTNING OCH SKÖTSEL
Förvaltningen har ombesörjts av HSB. Förvaltare har varit Ingrid Nordahl Strazds och Martina
Nilsson. Fastighetsskötare anställd av föreningen har varit Dennis Hellström. Felanmälan samt
ersättare då Dennis Hellström ej arbetar är inköpt av HSB. Svensk Larmbevakning har stått för
jourtjänsten helger och efter ordinarie arbetstid.










Städningen har skötts av Städpoolen.
Yttre miljö och snöröjning har skötts av HSB mark.
För skötsel av hissarna finns avtal med City Hiss.
För grovsopor och pappersinsamling har Tunö avtal med RagnSells.
Service och underhåll av Tunös Kabel-TV sköts av AT-installation.
Avtal om gruppanslutning för Bredband och IP-Telefoni finns med Bredbandsbolaget.
För parkering, kontroll och efterlevnad svarar Q-park.
Avtal finns med Svenska Störningsjouren AB.
Avtal för klottersanering finns med Color Off AB.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Ombyggnad och underhåll:
Föreningen har en 30-årig underhållsplan vilken under året har uppdaterats. Planen ligger till
grund för föreningsstämmans beslut om fondering eller ianspråktagande av fondmedel. Förutom
löpande reparationer har nedanstående ombyggnader och underhåll genomförts:
•
•
•
•
•

Målning och kittning av fönsterkarmar, trädetaljer och fönsterbleck på ca 100 lgh
Byte av stamventiler på vatten och värme
Putslagning vid Helsingörsgatan 21
Uppsättning av gungställning och borttagning av sandlådan vid gården på
Langelandsgatan 24-46
Fler julbelysta träd

Planerade ombyggnader och underhåll under kommande år:
•
•
•

Målning och kittning av fönsterkarmar, trädetaljer och fönsterbleck på ca 80 lgh
OVK besiktning på Fröhuset och Finska skolan
Underhåll av parkeringen

Aktiviteter
Styrelsen har utkommit med 6 stycken Tunöblad under året samt regelbunden information på
hemsidan och anslagstavlor.
Föreningens föräldragrupp har genomfört ett flertal aktiviteter under 2012, bland annat picnic på
Husby gård med grillning för barnen och besök på Kolmårdens djurpark. Syftet med gruppen är
att skapa tillfällen för umgänge genom att samordna aktiviteter.
Grannsamverkansgruppen, vars syfte är att informera medlemmar om vad som sker i närområdet
i nära samarbete med polisen har under hösten satt upp grannsamverkansskyltar i föreningen.
Gruppen har även haft informationsmöten för medlemmar.
Styrelsen har under året genomfört en upphandling av förvaltningstjänst, inklusive
fastighetsskötsel samt jour. Ett upphandlingsunderlag togs fram enligt AFF-modell med hjälp av
en konsult, samt skickades ut till 7 st företag. Av dessa inkom 6 med offert. Efter behandling av
inkomna offerter valde styrelsen att skriva ett förnyat avtal med HSB Stockholm.
AVGIFTER OCH HYROR
Avgifterna har inte höjts under verksamhetsåret. Hyror för garage, parkering samt lägenhetsförråd har heller inte höjts under verksamhetsåret.
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ÖVERLÅTELSER
Under 2012 har 14 överlåtelser ägt rum. Dessutom har styrelsen beviljat 4 andrahandsuthyrningar. Styrelsens policy för andrahandsuthyrningar är att följa bostadsrättslagen. För att
upplåta bostadsrätten i andrahand krävs beaktansvärda skäl, till exempel tillfälligt arbete eller
tillfälliga studier på annan ort då medlemmen under en tidsbestämd period inte själv har
möjlighet att nyttja lägenheten.
Nyttjanderätten till lägenhet som innehas med bostadsrätt är förverkad och föreningen således
berättigad att säga upp bostadsrättsinnehavaren till avflyttning, om lägenheten utan styrelsens
tillstånd upplåtes i andrahand.
FÖRSÄKRING
Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Trygg-Hansa. Försäkringsnummer är 25-0228793-6.
I försäkringen ingår ansvarsförsäkring för styrelsen samt skadedjursförsäkring.
ÖVRIGT
Enligt styrelsebeslut debiteras köparen vid varje överlåtelse en expeditionsavgift på 2,5 % av
basbeloppet (2012 = 44 000 kr, 2013 = 44 500). Pantsättningsavgift debiteras med 1 % av
basbeloppet vid varje pantsättning.
Påminnelseavgift uttages med 50 kronor vid sen betalning.
EKONOMI
Resultat och ställning
Nettoomsättning tkr
Rörelseresultat tkr
Resultat efter finansiella poster tkr
Resultat efter justering yttre fond tkr
Skulder till kreditinstitut tkr
Årsavgiftsnivå för bostäder, kr per kvm
Fond för yttre underhåll, tkr

2012
16 353
1 171
-722
*261
65 000
610
*2 664

2011
16 601
1 758
528
870
42 000
610
3 647

2010
15 772
936
237
277
43 000
610
3 989

2009
16 261
631
-347
708
44 000
610
4 029

2008
15 789
2 245
433
-143
41 000
610
4 976

* Om förslag till resultatdisposition fastställs enligt nedan
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2007
15 051
-307
-1 567
-588
42 000
581
4 401

FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION

Förslag till resultatdisposition
Stämman har att ta ställning till:

Balanserat resultat
Årets resultat

4 156 040
-722 302
3 433 738

Styrelsen föreslår följande
disposition:
Uttag ur yttre underhållsfond
Överföring till yttre underhållsfond
Balanserat resultat

-2 633 775
1 650 000
4 417 513
3 433 738

Styrelsens kommentar till resultatet
Föreningens ekonomi är fortsatt god. Låga räntor samt friköpet av vår tomträtt har gjort att
föreningens ekonomi utvecklats på ett positivt sätt och inga avgiftshöjningar har varit
nödvändiga. Dock så ökar föreningens kostnader med inflationen och styrelsen bedömer att
avgifterna kommer att behöva höjas. När detta sker beror till stor del på hur utvecklingen av
räntan ser ut under kommande år.
Friköpet av tomträtten har gjort att föreningen sparat cirka 400 000 kronor under 2012, och som
det ser ut i skrivande stund kommer besparingen för 2013 vara större.
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
tilläggsupplysningar.
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STADGAR
för

HSB Bostadsrättsförening Tunö i Stockholm
Föreningens firma och ändamål
§1
Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening Tunö i
Stockholm.
Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta
bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt
medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed
främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har
föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet
inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose
gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med
anknytning till boendet.
Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på
grund av upplåtelsen.
Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.
Föreningens säte
§2
Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.
Samverkan
§3
Föreningen skall vara medlem i en HSB-förening, i det följande
kallad HSB. HSB skall vara medlem i föreningen.
Föreningens verksamhet skall bedrivas i samverkan med HSB.
Allmänna bestämmelser om medlemskap i föreningen
§4
Inträde i föreningen kan beviljas den som är medlem i HSB och
kommer att erhålla bostadsrätt genom upplåtelse i föreningens hus,
eller övertar bostadsrätt i föreningens hus.
Annan juridisk person än kommun eller landsting som förvärvat
bostadsrätt till bostadslägenhet får vägras medlemskap.
§5
Fråga om att anta en 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.
Som
underlag
för
medlemskapsprövningen kan föreningen komma att begära
kreditupplysning avseende sökanden.
§6
Den som en bostadsrätt övergått till får inte vägras inträde i
föreningen, om de villkor för medlemskap som föreskrivs i § 4 är
uppfyllda och föreningen skäligen bör godta honom som
bostadsrättshavare. Om det kan antas att förvärvaren inte avser att
bosätta sig permanent i bostadsrättslägenheten har föreningen i
enlighet med regleringen i § 1 rätt att vägra medlemskap.
Medlemskap får inte vägras på diskriminerande grund såsom t ex
ras, hudfärg, nationalitet, etniskt ursprung, religion, övertygelse
eller sexuell läggning.
§7
Om en bostadsrätt har övergått till bostadsrättshavarens make
får maken vägras medlemskap i föreningen endast om maken inte
är medlem i HSB. Vad som nu sagts äger motsvarande tillämpning
om bostadsrätt till bostadslägenhet övergått till annan närstående
person som varaktigt sammanbodde med bostadsrättshavaren.
För att den som förvärvat andel i bostadsrätt till bostadslägenhet
skall beviljas medlemskap gäller att bostadsrätten efter förvärvet
innehas av makar, sambor eller andra med varandra varaktigt
sammanboende närstående personer.
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§8
Om en bostadsrätt övergått genom bodelning, arv, testamente,
bolagsskifte eller liknande förvärv och förvärvaren inte antagits till
medlem, får föreningen uppmana förvärvaren att inom sex
månader från uppmaningen visa att någon, som inte får vägras
inträde i föreningen, förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap.
Om uppmaningen inte följs, får bostadsrätten tvångsförsäljas enligt
8 kap bostadsrättslagen för förvärvarens räkning.
Ogiltighet vid vägrat medlemskap
§9
En överlåtelse är ogiltig om den som bostadsrätten övergått till
vägras medlemskap i föreningen.
Detta gäller inte vid exekutiv försäljning eller vid
tvångsförsäljning enligt bostadsrättslagen. Har i dessa fall
förvärvaren inte antagits som medlem skall föreningen lösa
bostadsrätten mot skälig ersättning utom i fall då en juridisk person
enligt 6 kap 1 § andra stycket bostadsrättslagen får utöva
bostadsrätten utan att vara medlem.
Rätt för juridisk person som är medlem att förvärva
bostadsrätt
§ 10
En juridisk person som är medlem i bostadsrättsföreningen får
inte utan samtycke av föreningens styrelse genom överlåtelse
förvärva bostadsrätt till en bostadslägenhet.
Rätt att utöva bostadsrätten
§ 11
Om en bostadsrätt överlåtits till ny innehavare, får denne utöva
bostadsrätten endast om han eller hon är eller antas till medlem i
föreningen.
Ett dödsbo efter en avliden bostadsrättshavare får utöva
bostadsrätten trots att dödsboet inte är medlem i föreningen. Tre år
efter dödsfallet, får föreningen dock uppmana dödsboet att inom
sex månader från uppmaningen visa att bostadsrätten har ingått i
bodelning eller arvskifte med anledning av bostadsrättshavarens
död eller att någon, som inte får vägras inträde i föreningen, har
förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Om uppmaningen
inte följs, får bostadsrätten tvångsförsäljas enligt 8 kap
bostadsrättslagen för dödsboets räkning.
Motsvarande andra stycket gäller för juridisk person om denne
har panträtt i bostadsrätten och förvärvet sker genom
tvångsförsäljning enligt bostadsrättslagen eller vid exekutiv
försäljning.
Formkrav vid överlåtelse
§ 12
Ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt genom köp skall
upprättas skriftligen och skrivas under av säljaren och köparen.
Köpehandlingen skall innehålla uppgift om den lägenhet som
överlåtelsen avser samt ett pris. Motsvarande skall gälla vid byte
och gåva.
Om överlåtelseavtalet inte uppfyller formkravet är överlåtelsen
ogiltigt.
Föreningens organisation
§ 13
Föreningens organisation består av:
föreningsstämma
styrelse
revisorer
valberedning
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Räkenskapsår och årsredovisning
§ 14
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31
december.
Före mars månads utgång varje år skall styrelsen till revisorerna
avlämna årsredovisning. Denna består av resultaträkning,
balansräkning och förvaltningsberättelse.
Föreningsstämma
§ 15
Ordinarie föreningsstämma skall hållas inom sex månader efter
utgången av varje räkenskapsår.
Extra stämma skall hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådan
stämma skall också hållas om det skriftligen begärs av en revisor
eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade. I begäran
anges vilket ärende som skall behandlas.
Kallelse till stämma
§ 16
Styrelsen kallar till föreningsstämma.
Kallelse till stämma skall innehålla uppgift om de ärenden som
skall förekomma på stämman.
Kallelse får utfärdas tidigast fyra veckor före stämman och skall
utfärdas senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före
extra stämma. Kallelse utfärdas genom anslag på lämplig plats
inom föreningens fastighet. Skriftlig kallelse skall dock alltid
avsändas till varje medlem vars postadress är känd för föreningen
om
1.
ordinarie föreningsstämma skall hållas på annan tid än
som föreskrivs i stadgarna, eller
2.
föreningsstämma
skall
behandla
fråga
om
a) föreningens försättande i likvidation eller
b) föreningens uppgående i annan förening genom
fusion.
Andra meddelanden till medlemmarna delges genom anslag på
lämplig plats inom föreningens fastighet eller genom brev.
Motionsrätt
§ 17
Medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie
föreningsstämma, skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före
februari månads utgång.
Dagordning
§ 18
På ordinarie stämma skall förekomma:
1.
val av stämmoordförande
2.
anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
3.
godkännande av röstlängd
4.
fastställande av dagordningen
5.
val av två personer att jämte stämmoordföranden justera
protokollet samt val av rösträknare
6.
fråga om kallelse behörigen skett
7.
styrelsens årsredovisning
8.
revisorernas berättelse
9.
beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
10. beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen
11. beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
12. fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för
mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer
för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter
13. val av styrelseledamöter och suppleanter
14. val av revisor/er och suppleant
15. val av valberedning
16. erforderliga val till representation i HSB
17. övriga i kallelsen anmälda ärenden

Röstning
§ 19
På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera
medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de tillsammans endast en
röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i föreningen har
medlemmen endast en röst.
Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina
förpliktelser mot föreningen.
Ombud och biträde
§ 20
En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen
personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt
lag eller genom ombud. Ombud skall förete skriftlig dagtecknad
fullmakt. Fullmakten skall företes i original och gäller högst ett år
från utfärdandet. Ombud får bara företräda en medlem.
Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde.
För fysisk person gäller att endast annan medlem eller
medlemmens make/maka, registrerad partner, sambo, föräldrar,
syskon eller barn får vara biträde eller ombud.
Beslut vid stämma
§ 21
Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som har fått
mer än hälften av de avgivna rösterna eller vid lika röstetal den
mening som stämmoordföranden biträder. Vid val anses den vald
som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom
lottning om inte annat beslutas av stämman innan valet förrättas.
För vissa beslut krävs särskild majoritet enligt bestämmelserna i
bostadsrättslagen.
§ 22
Om ett beslut som fattats på föreningsstämma innebär att en
lägenhet som upplåtits med bostadsrätt kommer att förändras eller i
sin helhet behöva tas i anspråk av föreningen med anledning av en
om- eller tillbyggnad skall bostadsrättshavaren ha gått med på
beslutet. Om bostadsrättshavaren inte ger sitt samtycke till
ändringen, blir beslutet ändå giltigt om minst två tredjedelar av de
röstande har gått med på beslutet och det dessutom har godkänts av
hyresnämnden.
§ 23
Om ett beslut innebär att föreningen begär sitt utträde ur HSB
blir beslutet giltigt om det fattas på två på varandra följande
föreningsstämmor och på den senare stämman biträtts av minst två
tredjedelar av de röstande.
Valberedning
§ 24
Vid ordinarie föreningsstämma utses valberedning för tiden
intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits. En ledamot
utses till sammankallande i valberedningen.
Valberedningen
skall
föreslå
kandidater
till
de
förtroendeuppdrag till vilka val skall förrättas på föreningsstämma.
Protokoll
§ 25
Stämmoordföranden skall sörja för att det förs protokoll vid
föreningsstämman. I fråga om protokollets innehåll gäller
1. att röstlängden skall tas in i eller biläggas
2. att stämmans beslut skall föras in, samt
3. om omröstning har skett, att resultatet skall anges.
Senast tre veckor efter föreningsstämman skall det justerade
protokollet hållas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna.
Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll, som
justeras av styrelseordföranden och den ytterligare ledamot, som
styrelsen utser.
Protokoll skall förvaras betryggande. Protokoll från
styrelsemöte skall föras i nummerföljd.

På extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden
än de som angivits i kallelsen.
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Styrelse
§ 26
Styrelsen består av lägst tre och högst elva ledamöter med högst
fyra suppleanter. Av dessa utses en ledamot och högst en suppleant
för denne av styrelsen för HSB; övriga ledamöter och suppleanter
väljs på föreningsstämman.
Styrelseledamöter och suppleanter väljs för högst två år.
Ledamot och suppleant kan väljas om. Om helt ny styrelse väljs på
föreningsstämma skall mandattiden för hälften, eller vid udda tal
närmast högre antal, vara ett år.
Konstituering och firmateckning
§ 27
Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande och
sekreterare. Styrelsen utser också organisatör för studie- och
fritidsverksamheten inom föreningen.
Styrelsen utser fyra personer, varav minst två styrelseledamöter,
att två tillsammans teckna föreningens firma.
Beslutförhet
§ 28
Styrelsen är beslutför när fler än hälften av hela antalet
styrelseledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den
mening de flesta röstande förenar sig om och vid lika röstetal den
mening som ordföranden biträder. När minsta antal ledamöter är
närvarande krävs enhällighet för giltigt beslut.
§ 29
Styrelsen eller firmatecknare får inte utan föreningsstämmans
bemyndigande avhända föreningen dess fasta egendom eller
tomträtt.
Styrelsen eller firmatecknare får inte heller riva eller besluta om
väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark såsom
väsentliga till-, ny- och ombyggnader av sådan egendom. Vad som
gäller för ändring av lägenhet regleras i § 41.
Styrelsen eller firmatecknare får ansöka om inteckning eller
annan inskrivning i föreningens fasta egendom eller tomträtt.
Revisorer
§ 30
Revisorerna skall till antalet vara minst två och högst tre, samt
högst en suppleant. Revisorer väljs av ordinarie föreningsstämma
för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits, dock skall en
revisor alltid utses av HSB Riksförbund.
Revisorerna skall bedriva sitt arbete så, att revisionen är
avslutad och revisionsberättelsen avgiven senast en månad efter det
de fått årsredovisningen.
Styrelsen skall avge skriftlig förklaring till ordinarie stämma
över av revisorerna i revisionsberättelsen 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 de skall behandlas.
Avgifter till föreningen
§ 31
Insats och årsavgift för lägenhet fastställs av styrelsen. Ändring
av insats skall dock alltid beslutas av föreningsstämma.
Årsavgiften avvägs så att den i förhållande till lägenhetens
insats kommer att motsvara vad som belöper på lägenheten av
föreningens kostnader, samt amorteringar och avsättning till
fonder. Årsavgiften betalas månadsvis senast sista vardagen före
varje kalendermånads början om inte styrelsen beslutar annat. Om
inte årsavgiften betalas i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt
räntelagen (1975:635) på den obetalda avgiften från förfallodagen
till dess full betalning sker samt påminnelseavgift och
inkassoavgift
enligt
förordningen
om
ersättning
för
inkassokostnader mm.
I årsavgiften ingående ersättning för värme och varmvatten,
elektrisk ström, renhållning eller konsumtionsvatten kan beräknas
efter förbrukning.

§ 32
Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift kan
tas ut efter beslut av styrelsen. För arbete vid övergång av
bostadsrätt får av bostadsrättshavaren uttas överlåtelseavgift med
belopp motsvarande högst 2,5% av prisbasbeloppet enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring vid tidpunkten för ansökan om
medlemskap. För arbete vid pantsättning av bostadsrätt får av
bostadsrättshavaren uttas pantsättningsavgift med högst 1% av
prisbasbeloppet vid tidpunkten för underrättelse om pantsättning.
Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som
föreningen skall vidta med anledning av lag eller författning.
Underhållsplan
§ 33
Styrelsen skall upprätta underhållsplan för genomförande av
underhållet av föreningens hus och årligen budgetera samt genom
beslut om årsavgiftens storlek säkerställa erforderliga medel för att
trygga underhållet av föreningens hus. Styrelsen skall varje år tillse
att föreningens egendom besiktigas i lämplig omfattning och i
enlighet med föreningens underhållsplan.
Fonder
§ 34
Inom föreningen skall bildas följande fonder:
Fond för yttre underhåll
Fond för inre underhåll
Reservering av medel för yttre underhåll skall ske i enlighet
med antagen underhållsplan enligt § 33.
Avsättning till fonden för inre underhåll bestäms av styrelsen.
Bostadsrättshavare till bostadslägenhet får för att bekosta inre
underhåll använda sig av på lägenheten belöpande del av fonden.
Storleken av på bostadsrättslägenhet belöpande del av fonden skall
härvid bestämmas efter förhållandet mellan insatsen för lägenheten
och de sammanlagda insatserna för föreningens samtliga
bostadslägenheter samt med avdrag för gjorda uttag.
Det över- eller underskott som kan uppstå på föreningens
verksamhet skall, efter erforderlig underhållsfondering i enlighet
med andra stycket, balanseras i ny räkning.
Utdrag ur lägenhetsförteckning
§ 35
Bostadsrättshavare har rätt att på begäran få utdrag ur
lägenhetsförteckningen beträffande lägenhet som han innehar med
bostadsrätt. Utdraget skall ange dagen för utfärdandet samt
1.
2.
3.
4.
5.

lägenhetens beteckning, belägenhet, rumsantal och övriga
utrymmen,
dagen för Patent- och registreringsverkets registrering av den
ekonomiska plan som ligger till grund för upplåtelsen,
bostadsrättshavarens namn,
insatsen för bostadsrätten, samt
vad som finns antecknat rörande pantsättning av
bostadsrätten.

Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter
§ 36
Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i
gott skick. Det innebär att bostadsrättshavaren ansvarar för att
såväl underhålla som reparera lägenheten och att bekosta
åtgärderna. Föreningen svarar för att huset och föreningens fasta
egendom i övrigt är väl underhållet och hålls i gott skick.
Bostadsrättshavaren bör teckna försäkring som omfattar det
underhålls- och reparationsansvar som följer av lag och dessa
stadgar.
Bostadsrättshavaren skall följa de anvisningar som föreningen
lämnar beträffande installationer avseende avlopp, värme, gas, el,
vatten, ventilation och anordning för informationsöverföring.
Ändringar i sådana installationer som föreningen försett lägenheten
med skall i förväg godkännas av bostadsrättsföreningen i den mån
de inte omfattas av bestämmelsen i § 41 om förändring av
lägenhet. Åtgärderna skall alltid utföras fackmässigt.
Bostadsrättshavarens underhålls- och reparationsansvar för
lägenheten omfattar bland annat:
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ytskikt på rummens väggar, golv och tak jämte den
underliggande behandling som krävs för att anbringa ytskiktet
på ett fackmässigt sätt, bostadsrättshavaren ansvarar också för
fuktisolerande skikt i badrum och våtrum,
icke bärande innerväggar, stuckatur,
inredning i lägenheten och övriga utrymmen tillhörande
lägenheten, exempelvis: sanitetsporslin, köksinredning,
vitvaror såsom kyl/frys och tvättmaskin; bostadsrättshavaren
svarar också för el- och vattenledningar, avstängningsventiler
och i förekommande fall anslutningskopplingar på
vattenledning till denna inredning,
lägenhetens ytter- och innerdörrar med tillhörande lister,
foder, karm, tätningslister, lås inklusive nycklar mm;
bostadsrättsföreningen svarar dock för målning av
ytterdörrens yttersida. Vid byte av lägenhetens ytterdörr skall
den nya dörren motsvara de normer som vid utbytet gäller för
brandklassning och ljuddämpning,
glas i fönster och dörrar samt spröjs på fönster,
till fönster och fönsterdörr hörande beslag, handtag, gångjärn,
tätningslister mm samt målning; bostadsrättsföreningen
svarar dock för målning av utifrån synliga delar av
fönster/fönsterdörr,
målning av radiatorer och värmeledningar,
ledningar för avlopp, gas och vatten till de delar de är synliga
i lägenheten och betjänar endast den aktuella lägenheten,
armaturer för vatten (blandare, duschmunstycke mm)
inklusive
packning,
avstängningsventiler
och
anslutningskopplingar på vattenledning,
klämringen runt golvbrunnen, rensning av golvbrunn och
vattenlås,
eldstäder och braskaminer,
köksfläkt, kolfilterfläkt, spiskåpa, ventilationsdon och
ventilationsfläkt, med undantag för bostadsrättsföreningens
underhållsansvar enlig sista stycket. Installation av anordning
som påverkar husets ventilation kräver styrelsens tillstånd,
mätartavla/gruppcentral/säkringsskåp och därifrån utgående
elledningar i lägenheten, brytare, eluttag och fasta armaturer,
anordningar för informationsöverföring som endast betjänar
den aktuella lägenheten från överlämningspunkt/första uttag i
lägenheten,
brandvarnare,
elektrisk golvvärme,
handdukstork; om bostadsrättsföreningen försett lägenheten
med vattenburen handdukstork som en del av lägenhetens
värmeförsörjning ansvarar bostadsrättsföreningen för
underhållet,
egna installationer.

För reparation på grund av brandskada eller vattenledningsskada
(skada på grund av utströmmande tappvatten) svarar
bostadsrättshavaren endast i begränsad omfattning i enlighet med
bostadsrättslagen. Detta gäller även i tillämpliga delar om det finns
ohyra i lägenheten.
Ingår
i
upplåtelsen
förråd,
garage
eller
annat
lägenhetskomplement har bostadsrättshavaren samma underhållsoch reparationsansvar för dessa utrymmen som för lägenheten
enligt denna bestämmelse.
Om lägenheten är utrustad med balkong, altan eller hör till
lägenheten mark/uteplats som är upplåten med bostadsrätt svarar
bostadsrättshavaren för renhållning och snöskottning. För
balkong/altan svarar bostadsrättshavaren för målning av insida av
balkongfront/altanfront samt golv. Målning utförs enligt
bostadsrättsföreningens instruktioner. Om lägenheten är utrustad
med takterrass skall bostadsrättshavaren därutöver se till att
avrinning för dagvatten inte hindras. Vad avser mark/uteplats är
bostadsrättshavaren skyldig att följa föreningens anvisningar
gällande skötsel av marken/uteplatsen.
Bostadsrättshavaren är skyldig att till föreningen anmäla fel och
brister i sådan lägenhetsutrustning/ledningar som föreningen svarar
för enligt denna stadgebestämmelse eller enligt lag.

Föreningen har därutöver underhållsansvaret för ledningar för
avlopp, gas, vatten som föreningen försett lägenheten med och som
inte är synliga i lägenheten. Bostadsrättsföreningen ansvarar vidare
för underhåll av radiatorer och värmeledningar i lägenheten som
föreningen försett lägenheten med. Föreningen svarar också för
rökgångar (ej rökgångar i kakelugnar) och ventilationskanaler som
föreningen försett lägenheten med.
§ 37
Bostadsrättsföreningen får åta sig att utföra sådan reparation och
byte av inredning och utrustning vilken bostadsrättshavaren enligt
§ 36 skall svara för. Beslut härom skall fattas på föreningsstämma
och får endast avse åtgärd som företas i samband med omfattande
underhåll eller ombyggnad av föreningens hus och som berör
bostadsrättshavarens lägenhet. Föreningens åtgärder enligt denna
bestämmelse skall ske till sedvanlig standard.
§ 38
Bostadsrättshavaren ansvarar gentemot föreningen för sådana
åtgärder i lägenheten som har vidtagits av tidigare innehavare av
bostadsrätten, såsom reparationer, underhåll och installationer som
denne utfört.
§ 39
Om föreningen vid inträffad skada blir ersättningsskyldig
gentemot bostadsrättshavare för lägenhetsutrustning eller
personligt lösöre skall ersättningen beräknas utifrån gällande
försäkringsvillkor.
§ 40
Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens
skick enligt § 36 i sådan utsträckning att annans säkerhet äventyras
eller det finns risk för omfattande skador på annans egendom och
inte efter uppmaning avhjälper bristen i lägenhetens skick så snart
som
möjligt,
får
föreningen
avhjälpa
bristen
på
bostadsrättshavarens bekostnad.
§ 41
Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i
lägenheten utföra åtgärd som innefattar
1. ingrepp i en bärande konstruktion,
2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas,
ventilation eller vatten, eller
3. annan väsentlig förändring av lägenheten.
Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som
avses i första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller
olägenhet för föreningen.
§ 42
När bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han eller hon
se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i
sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras
bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Bostadsrättshavaren
skall även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som
fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller
utanför huset. Han eller hon skall rätta sig efter de särskilda regler
som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar.
Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn över att dessa
åligganden fullgörs också av dem som han eller hon svarar för
enligt 7 kap 12 § tredje stycket p 2 bostadsrättslagen.
Om det förekommer sådana störningar i boendet som avses i
första stycket första meningen, skall föreningen ge
bostadsrättshavaren tillsägelse att se till att störningarna
omedelbart upphör.
Andra stycket gäller inte om föreningen säger upp
bostadsrättshavaren med anledning av att störningarna är särskilt
allvarliga med hänsyn till deras art eller omfattning.
Om bostadsrättshavaren vet eller har anledning att misstänka att
ett föremål är behäftat med ohyra får detta inte tas in i lägenheten.

Bostadsrättsföreningen svarar för reparationer av ledningar för
avlopp, värme, gas, elektricitet, informationsöverföring och vatten,
om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa
tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller för ventilationskanaler.
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§ 43
Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få komma in i
lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som
föreningen svarar för eller har rätt att utföra enligt § 40. När
bostadsrättshavaren har avsagt sig bostadsrätten eller när
bostadsrätten skall tvångsförsäljas är bostadsrättshavaren skyldig
att låta lägenheten visas på lämplig tid. Föreningen skall se till att
bostadsrättshavaren inte drabbas av större olägenhet än
nödvändigt.
Bostadsrättshavaren är enligt bostadsrättslagen skyldig att tåla
sådana inskränkningar i nyttjanderätten som föranleds av
nödvändiga åtgärder för att utrota ohyra i huset eller på marken.
Om bostadsrättshavaren inte lämnat tillträde när föreningen har
rätt till det kan föreningen ansöka om särskild handräckning vid
kronofogdemyndigheten.

Förverkandeanledningar
§ 48
Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt
och som tillträtts är förverkad och föreningen således berättigad att
säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning;

§ 44
En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till
annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt
samtycke. Styrelsens samtycke begränsas till viss tid.
Samtycke behövs dock inte,
1. om en bostadsrätt har förvärvats vid exekutiv försäljning eller
tvångsförsäljning enligt bostadsrättslagen av en juridisk
person som hade panträtt i bostadsrätten och som inte antagits
till medlem i föreningen, eller
2. om lägenheten är avsedd för permanentboende och
bostadsrätten till lägenheten innehas av en kommun eller ett
landsting.
Styrelsen skall genast underrättas om en upplåtelse enligt andra
stycket.
Vägrar styrelsen att ge sitt samtycke till en
andrahandsupplåtelse får bostadsrättshavaren ändå upplåta sin
lägenhet i andra hand om hyresnämnden lämnar sitt tillstånd till
upplåtelsen. Tillstånd skall lämnas om bostadsrättshavaren har
beaktansvärda skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon
befogad anledning att vägra samtycke. Tillståndet skall av
hyresnämnden begränsas till viss tid.
I fråga om en bostadslägenhet som innehas av en juridisk person
krävs det för tillstånd endast att föreningen inte har någon befogad
anledning att vägra samtycke.
Ett tillstånd till andrahandsupplåtelse kan förenas med villkor.

4.
5.

§ 45
Bostadsrättshavaren får inte inrymma utomstående personer i
lägenheten, om det kan medföra men för föreningen eller någon
annan medlem i föreningen.

§ 49
Nyttjanderätten är inte förverkad, om det som ligger
bostadsrättshavaren till last är av ringa betydelse.
Inte heller är nyttjanderätten till bostadslägenhet förverkad på
grund av att en skyldighet som avses i § 48 p 9 inte fullgörs, om
bostadsrättshavaren är en kommun eller ett landsting och
skyldigheten inte kan fullgöras av sådan bostadsrättshavare.

§ 46
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 medlem i
föreningen.
Avsägelse av bostadsrätt
§ 47
En bostadsrättshavare får avsäga sig bostadsrätten tidigast efter
två år från upplåtelsen och därigenom bli fri från sina förpliktelser
som bostadsrättshavare. Avsägelsen skall göras skriftligen hos
styrelsen.
Vid en avsägelse, övergår bostadsrätten till föreningen vid det
månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från
avsägelsen eller vid det senare månadsskifte, som angetts i denna.
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3.

6.

7.

8.
9.

10.

om bostadsrättshavaren dröjer med att betala insats eller
upplåtelseavgift utöver två veckor från det att föreningen
efter förfallodagen anmanat honom eller henne att fullgöra
sin betalningsskyldighet,
om bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift, när
det gäller en bostadslägenhet, mer än en vecka efter
förfallodagen eller, när det gäller en lokal, mer än två
vardagar efter förfallodagen,
om bostadsrättshavaren utan behövligt samtycke eller
tillstånd upplåter lägenheten i andra hand,
om lägenheten används för annat ändamål än det avsedda,
om bostadsrättshavaren inrymmer utomstående personer till
men för föreningen eller annan medlem,
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 underrätta styrelsen om att det
finns ohyra i lägenheten bidrar till att ohyran sprids i huset,
om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om bostadsrättshavaren åsidosätter sina skyldigheter enligt § 42 vid användning av lägenheten eller om den som lägenheten upplåtits till
i andra hand vid användning av denna åsidosätter de
skyldigheter som enligt samma paragraf åligger en bostadsrättshavare,
om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten
enligt § 43 och han inte kan visa en giltig ursäkt för detta,
om bostadsrättshavaren inte fullgör skyldighet som går
utöver det han skall göra enligt bostadsrättslagen och det
måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att
skyldigheten fullgörs, samt
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 om lägenheten används för tillfälliga
sexuella förbindelser mot ersättning.

§ 50
En uppsägning skall vara skriftlig. Uppsägning på grund av
förhållande som avses i § 48 p 3-5 eller 7–9 får ske om
bostadsrättshavaren låter bli att efter tillsägelse vidta rättelse utan
dröjsmål.
Uppsägning på grund av förhållande som avses i § 48 p 3 får
dock, om det är fråga om en bostadslägenhet, inte ske om
bostadsrättshavaren utan dröjsmål ansöker om tillstånd till
upplåtelsen och får ansökan beviljad.
Är det fråga om särskilt allvarliga störningar i boendet gäller
vad som sägs i § 48 p 7 även om någon tillsägelse om rättelse inte
har skett. Detta gäller dock inte om störningarna inträffat under tid
då lägenheten varit upplåten i andra hand på sätt som anges i § 44.
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§ 51
Är nyttjanderätten förverkad på grund av förhållande, som avses
i § 48 p 1–5 eller 7–9 men sker rättelse innan föreningen har sagt
upp bostadsrättshavaren till avflyttning, får han eller hon inte
därefter skiljas från lägenheten på den grunden. Detta gäller dock
inte om nyttjanderätten är förverkad på grund av sådana särskilt
allvarliga störningar i boendet som avses i § 42 tredje stycket.
Bostadsrättshavaren får inte heller skiljas från lägenheten om
föreningen inte har sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning
inom tre månader från den dag då föreningen fick reda på
förhållande som avses i § 48 p 6 eller 9 eller inte inom två
månader från den dag då föreningen fick reda på förhållande som
avses i § 48 p 3 sagt till bostadsrättshavaren att vidta rättelse.
§ 52
En bostadsrättshavare kan skiljas från lägenheten på grund av
förhållande som avses i § 48 p 10 endast om föreningen har sagt
upp bostadsrättshavaren 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 intill dess att två månader har gått från det att domen i
brottmålet har vunnit laga kraft eller det rättsliga förfarandet har
avslutats på något annat sätt.
§ 53
Är nyttjanderätten enligt § 48 p 2 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
1. om avgiften – när det är fråga om en bostadslägenhet –
betalas inom tre veckor från det att bostadsrättshavaren har
delgetts underrättelse om möjligheten att få tillbaka
lägenheten genom att betala årsavgiften inom denna tid, eller
2. om avgiften – när det är fråga om en lokal – betalas inom två
veckor från det att bostadsrättshavaren har delgetts
underrättelse om möjligheten att få tillbaka lägenheten
genom att betala årsavgiften inom denna tid.
Är det fråga om en bostadslägenhet får en bostadsrättshavare
inte heller skiljas från lägenheten om han eller hon har varit
förhindrad att betala årsavgiften inom den tid som anges i första
stycket 1 på grund av sjukdom eller liknande oförutsedd
omständighet och årsavgiften har betalats så snart det var möjligt,
dock senast när tvisten om avhysning avgörs i första instans.
Vad som sägs i första stycket gäller inte om
bostadsrättshavaren, genom att vid upprepade tillfällen inte betala
årsavgiften inom den tid som anges i § 48 p 2, har åsidosatt sina
förpliktelser i så hög grad att han eller hon skäligen inte bör få
behålla lägenheten.
Beslut om avhysning får meddelas tidigast tredje vardagen efter
utgången av den tid som anges i första stycket 1 eller 2.

Vissa övriga meddelanden
§ 55
Är sådant meddelande från föreningen som avses i §§ 8, 40, 42,
48 p 1 och § 50, avsänt i rekommenderat brev under mottagarens
vanliga adress skall föreningen anses ha fullgjort vad som
ankommer på den.
Tvångsförsäljning
§ 56
Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheten till följd av
uppsägning i fall som avses i § 48, skall bostadsrätten
tvångsförsäljas enligt bostadsrättslagen så snart som möjligt, 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 ansvarar för blivit åtgärdade.
Särskilda regler för giltigt beslut
§ 57
För giltigheten av följande beslut fordras godkännande av
styrelsen för HSB och såvitt gäller p 3 även av HSB Riksförbund.
1.

Beslut att avhända föreningen dess fasta egendom eller
tomträtt.
2. Beslut om ändring av dessa stadgar, i de fall nya stadgarna
överensstämmer med av HSB Riksförbund och HSB
Stockholm gemensamt rekommenderade normalstadgar för
bostadsrättsförening.
3. Beslut att föreningen skall träda i likvidation eller fusioneras
med annan juridisk person.
Beslut om ändring av stadgar skall godkännas även av HSB
Riksförbund i de fall de nya stadgarna inte överensstämmer med av
HSB
Riksförbund
och
HSB
Stockholm
gemensamt
rekommenderade normalstadgar för bostadsrättsförening.
Godkännande av stadgeändringsbeslut fordras dock ej om
föreningen beslutat utträda ur HSB enligt § 23.
Upplösning
§ 58
Om föreningen upplöses skall behållna tillgångar tillfalla
medlemmarna i förhållande till lägenheternas insatser.

§ 54
Sägs bostadsrättshavaren upp till avflyttning av någon orsak
som anges i § 48 p 1, 6–8 eller 10, är han eller hon skyldig att
flytta genast.
Sägs bostadsrättshavaren upp av någon orsak som anges i § 48 p
3-5 eller 9, får han eller hon bo kvar till det månadsskifte som
inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen, om inte
rätten ålägger honom eller henne att flytta tidigare. Detsamma
gäller om uppsägningen sker av orsak som anges i § 48 p 2 och
bestämmelserna i § 53 tredje stycket är tillämpliga.
Vid uppsägning i andra fall av orsak som anges i § 48 p 2
tillämpas övriga bestämmelser i § 53 .
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Viktiga telefonnummer:
Felanmälan

HSB Felanmälan tel. 010 442 11 00 Ange fel, tid, namn och
lägenhetsnummer

Jour

Jourtel. 08-695 00 00, HSB jour. Akuta fel kvällar och helger

Teknisk förvaltning

Tel. 010 442 11 00, Martina Nilsson

Pantsättningar, överlåtelser

Tel. 010 442 11 00, Ann-Katrine Daneby

Månadsavgifter, hyror

Tel. 010 442 11 00, Ann-Katrine Daneby

Felanmälan Kabel TV

Tel. 020-66 85 00, AT-installation

Hissar

Nummer till aktuellt jourbolag finns på anslagstavla i porten

Skadedjursbekämpning

Tel. 020-54 55 56, Nomor

Störningsjour

Tel. 08-568 214 00
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Kabel-TV
Tunös egen centralanläggning har varit inkopplad sedan 1998-10-01. Styrelsen vill att
medlemmarna noterar att:
Endast godkända antennsladdar får anslutas mellan TV (eller radio) och antenndosan. Om andra
typer av sladdar används kan bild och ljud hos övriga boende störas. Godkända sladdar (radio
avstörda) finns att köpa hos närmaste TV eller radio handlare. Ingrepp i väggens antenndosa är
förbjudet. Kostnaden för den service och intrimning som kan bli följden av ett ingrepp i
antenndosan, betalas av den som åsamkat föreningen kostnaden. Om det är någon kanal ni saknar
eller vill byta ut kontakta styrelsen. Om det är någon som utöver detta önskar att sätta upp en
egen parabolantenn, vill styrelsen än en gång påminna att dessa endast får sättas upp på och
innanför den egna balkongen, samt att avtal måste skrivas med föreningen. Information om
kanalutbud finns på hemsidan www.tuno.org.
Bredband
Alla lägenheter är försedda med bredbandsuttag och föreningen har tecknat avtal med
Bredbandsbolaget om bredband (100 Mbit/s) och IP-telefoni. Avtalet innebär att när man anmält
sig för tjänsterna är de gratis för den boende. (Samtalsavgifter debiteras för telefoni).
Bredbandsbolaget erbjuder högre hastigheter för den som önskar, mot en extra kostnad. Kontakta
Bredbandsbolaget för information och beställning av detta.
Våtutrymmen
Inre underhåll är enligt § 36 stadgarna, med några få undantag, en angelägenhet för bostadsrättsinnehavaren. Föreningen får emellanåt anmälningar om fuktskador i bad och duschrum till följd
av eftersatt underhåll. Vi vill uppmana alla medlemmar att noga kontrollera golv och tapeter i
dessa utrymmen och omedelbart åtgärda dessa eventuella sprickor och andra skarvar så att inte
fukt kan komma in under golvbeläggningar eller bakom tapeter.
Försäkring
Vad gäller vid brand eller vattenskador:
Skada på fast egendom (fastighetens stomme) regleras av fastighetsförsäkringen. Skada på lös
egendom (och ytskikt i lägenhet) regleras av hemförsäkringen/bostadsrättsförsäkringen. Om
brand eller vattenskada inträffar i lägenhet ersätter fastighetsförsäkringen inte skador på lösöret
eller det som medlemmen är satt att underhålla samt försäkra. Till lösöret räknas möbler, tavlor,
heltäckande matta, tvätt och diskmaskin m.m.
Medlemmen ska därför ha hemförsäkring där försäkringsbeloppet täcker värdet på lösöret.
Därtill ska särskild bostadsrättsförsäkring tecknas för de skador som kan uppkomma på de delar
där medlemmen har underhållsansvar (hit räknas bland annat ytskick i badrum, köksskåp etc.).
Om medlemmens lägenhet blir så skadad att det inte går att bo kvar under reparationstiden, är det
på hemförsäkringen som medlemmen ska begära ersättning för merkostnader i boendet.
Är det grannens läckage (yttre omständigheter) som orsakar skada, är det medlemmens egen
bostadsrättsförsäkring som täcker den plötsliga och oförutsedda skada som åsamkats honom
utifrån och inte grannens försäkring.
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Styrelsen vill även passa på att sprida och klarlägga vilka regler som gäller för boende i Tunö,
med några klarlägganden till de vanligaste frågorna…
Skada på kyl, frys, disk- och tvättmaskiner, akvarium, vattensäng m.m.
Föreningen frilägger skadan samt svarar för uttorkningen. Medlemmen (via hemförsäkringen)
svarar för återställande av golv, väggar, inredning m.m.
Kall- varmvattenledningar
Föreningen svarar för åtgärdande av hela skadan.
Avloppsstammar, radiatorer och värmeledningar
Föreningen frilägger skadan, reparerar rören samt svarar för uttorkningen. Medlemmen (via
hemförsäkringen) svarar för återställande av golv, väggar, inredning m.m.
Golv- och väggbeklädnad i våtutrymmen
Föreningen frilägger skadan samt svarar för uttorkningen. Medlemmen (via hemförsäkringen)
svarar för återställande av golv, väggar, inredning m.m.
Utifrån inträngande vatten
Skador från läckande tak, öppet fönster, dörr eller otäta ytterväggar täcks inte av vare sig
fastighets- eller hemförsäkring. Vatten som rinner ut från trasigt kärl, från vas eller hink som
välter, är inte heller försäkringsbart.
Föreningen frilägger skadan samt svarar för uttorkningen. Medlemmen svarar för återställande
av golv, väggar, inredning m.m.
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ORDNINGSREGLER BrF Tunö
Lägenhetsinnehavare/medlem åligger:
att vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom.
att om skada genast uppstår underrätta förvaltare alternativt påkalla hjälp från
jourfirma, (se aktuella telefonuppgifter i porten).
att inte använda lägenheten eller annat föreningens utrymme för annat än avsett
ändamål eller på annat sätt som kan vara störande för kringboende t.ex. att inte
grilla i kolgrill, att inte röka i tvättstuga, trappa, hiss eller andra allmänna lokaler.
att iaktta särskild tystnad mellan 2200 - 0700 Borrning i väggar får ej göras efter kl. 1900
att inte lämna entrédörr olåst.
att aldrig lämna dörr till källare eller annat allmänt utrymme olåst.
att iakttaga sparsamhet med vatten, både varmt och kallt.
att inte hänga tvätt synlig på balkong eller utomhus.
att inte piska mattor, sängkläder, o.d. genom fönster eller från balkongen.
att inom disponerat utrymme tillse att skada på vattenledning inte uppstår på grund
av att fönster eller dörr lämnats öppen.
att inte lägga torkmatta utanför lägenhetsdörren.
att anmäla förekomst av skadedjur eller ohyra till förvaltaren eller själv kontakta
Nomor.
att i sopnedkast endast lägga hushålls sopor o.d., som är väl inslagna i paket. Övriga
sopor emballeras och lägges i grovsoprum enligt anvisningar.
att noga följa de föreskrifter som lämnats beträffande centralantenn och inte utan
tillstånd av styrelse uppsätta utomhusantenn på fastigheten.
att inte utan styrelsens tillstånd hysa djur samt att noga övervaka att dessa inte för
oljud eller andra olägenheter, samt att inte rasta dessa i planteringar och lekplatser
utan på av kommunen anvisade platser, samt att i övrigt följa de regler som gäller i
lokala ordningsregler för Stockholm/Kista.
att i övrigt ställa sig till efterrättelse av styrelsen lämnade föreskrifter.
Inglasning av balkong, om -tillbyggnad av lägenhet skall ske fackmannamässigt.
Beträffande mattpiskning, husdjurshållning, förvaring m.m. gäller vad som
föreskrivs i de allmänna ordningars, brand- och hälsovårdsstadgorna.
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1.Balkong
Målning av balkonggolv samt insida på front…. -Brh
Vädringsställning och beslag…………………… -Brf
Odlingslåda…………………………………….. -Brh
Not: brf svarar för fast låda av betong

Målning av utsida balkong- tak, sida och skärm…-Brf
Glas på inglasad balkong/altan………………..…-Brh
2. Ytterdörr
Dörrblad, karm och foder……………………… -Brh
Ytbehandling, utsida…………………………… -Brf
Ytbehandling, insida…………………………… -Brh
Låscylinder, låskista och beslag………………… -Brh
Handtag och beslag………………………………-Brh
Ringklocka……………………………………… -Brh
Brevinkast och namnskylt……………………… -Brh
Tröskel och tätningslist………………………… -Brh
Porttelefon (Brh svarar för telefon i lgh)……… -Brf
3. Golv
Ytbehandling, ytbeläggning…………………….. -Brh
Not: Med ytbeläggning i våtrum avses exempelvis trådeller kemsvetsad golv- eller väggmatta, keramiska
plattor med bakomliggande tätskikt. Vid vattenskada
i våtrum gäller särskilda regler.

4. Väggar i lägenhet
Hela innerväggar inkl. tapeter, målning
eller annan ytbeläggning……………………. -Brh
Not: För våtrum gäller samma anmärkning
som under punkt 3. Golv, ovan

Inre ytskikt av “yttervägg”……………………… -Brh
Not: Gäller lägenhetsskiljande vägg och vägg mot det fria

5. Innertak i lägenhet
Ytbeläggning och ytbehandling…………. …….. -Brh
6. Fönster och fönsterdörr
Invändig målning av fönsterdörr, tröskel,
karm och båge samt mellan bågar.……………… -Brh
Fönsterdörr och fönsterglas…………………….. -Brh
Yttre målning……………………………. …….. -Brf
Karm, båge och tröskel………………….. …….. -Brf
Spanjolett med handtag, beslag………………… -Brh
Fönsterbänk…………………………………….. -Brh
Tätningslist……………………………………… -Brh
Persienn och markis……………………………. -Brh
7. VVS-artiklar, m m
Tvättställ och bidé - Porslin…………………… -Brh
Blandare, kall- och varmvatten armaturer,
dusch, slang, vattenlås, bottenventil, packning -Brh
WC-stol - Gällande porslin och sits…… …….. -Brh
WC-stol - Anordningar för VA tillförseln ……. -Brf
Badkar och duschkabin…………………. …….. -Brh
Tvättmaskin och torktumlare……………. …….. -Brh
Torkskåp med inredning………………… …….. -Brh
Tvättbänk och tvättlåda…………………. …….. -Brh
Ventilationsdon - Brh ansvarar för rengöring….
-Brf
Uteluftsdon, springventil……………………… -Brf

7. VVS-artiklar, m m - forts
Vädringsfilter, m m……………………………. -Brh
Vattenradiator med ventil och termostat……….. -Brf
Not: Brh svarar för målning

Kall- och varmvattenledning inkl armatur……… -Brh
Avloppsledning med golvbrunn
och sil, inkl avloppsrensning……………….. -Brf
Not: Brh svarar för målning samt rensning av vattenlås

Klämring……………………………………….. -Brh
Not: (För fixering av golvmatta till golvbrunn)

Rensning av vattenlås och golvbrunn ………….. -Brf
Not: Brh ansvarar för normal rengöring/rensning

8. Köksutrustning
Diskmaskin……………………………………… -Brh
Diskbänksbeslag av plåt………………………… -Brh
Kyl- och frysskåp………………………………. -Brh
Spis och mikrovågsugn………………………… -Brh
Köksfläkt och spiskåpa…………………………. -Brh
Not: Rengöring (ev. byte) av filter åligger bostadsrättshavaren.

9.Förråd m.m. som ingår i upplåtelsen
Fristående förråd samt källar- och
vindsförråd som tillhör lägenhet…………… -Brh
Not: Samma regler som för lägenhet
betr. golv, väggar, tak, inredning m.m.

Sopskåp eller liknande tillhörande……………… -Brh
Not: Samma regler som för lägenhet
betr. golv, väggar, tak, inredning m.m.

Gemensamt soputrymme……………………….. -Brf
Garage, upplåtet med bostadsrätt………………. -Brh
Not: Samma regler som för lägenhet
betr. golv, väggar, tak, inredning m.m.

Värmeåtervinningsaggregat…………………….. -Brf
Not: Brh* svarar för rengöring i lägenhet

Nätväggar i förråd och garage………………….. -Brf
10. Elartiklar
Elcentral och elledning i lägenhet………. …….. -Brf
Belysningsarmatur, el-uttag och brytare……….. -Brf
Not: Brh byter lampor och lysrör

Byte av säkring…………………………………. -Brh
Not: I lägenhet och tillhörande utrymmen

Motorvärmaruttag……………………….. …….. -Brf
11. Övrigt
Inredningssnickerier, innerdörrar, socklar,
foder och lister……………………………… -Brh
Kryddställ ………………………………………. -Brh
Badrumsskåp…………………………………… -Brh
Klädhylla………………………………… ….….. -Brh
Glober till köks-, badrumsbelysning…………… -Brh
Invändig trappa i lägenhet (stege till vind)……… -Brh
Gardinstång…………………………………….. -Brh
Torkställning…………………………………… -Brh
Rensning kanal för öppen spis/kakelugn……….. -Brf

Not: Brh byter lampor och lysrör
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Bostadsrättsföreningen Tunö
Adress: Brf Tunö, c/o HSB Stockholm
112 84 Stockholm
Org. nummer: 716416-3912
e-postadress: info@tuno.org

