
STADGAR

fi)r Bostadsriittsftireningen Markisen i Stockholms liin.

Firma och iindamrfll

F orenin gens fi rma iir B o stadsrtitts frirenin*.r, $olr* r..r.

Fdreningen har till lndamil att fr2imja medlemmamas ekonomiska intressen genom att i ftjre-
ningens hus upplf,ta bostiider 6t medlemmama till nyttjande utan begriinsning"i tiden.
Medlems rbtt i foreningen pi grund av sAdan upplitelJe kallas bosta-clsrltt. M"edlem som inne-
har bostadsrfltt kallas bostadsriittshavare.

IVledlemskap

$2
Intrlde i fiireningen kan beviljas ftsisk person som erhAller bostadsriitt genom upplitelse av
foreningen eller bostadshyresgiist i fastighet som avses forviirvas av ftirJningen ft)r ombild-
ning fran hyresriitt till bostadsriitt.
Bostadsr[tt upplttes skriftligen i enlighet med 6 $ bostadsriittslagen. Styrelsen avg6r till vem
bostadsriitt skall upplitas.
Bostadsriittshavare erhiller ett bostadsriittsbevis som skall innehf,lla uppgift om parternas
nalnn, llgenhetens beteckning och rumsantal. Vidare skall anges det biiopp varmed grundav-
gift och irsavgift skall utgi samt, ftir det fall styrelsen si beslutat, upplitelieavgift. Finns
ytterligare villkor fiirenade med upplitelsen skall tiven dessa anges.

s3
Frflgan om antagande av medlem avgd'rs av sfyrelsen om ej annat friljer av 52 $ bostadsriitts_
lagen.
Om civerging av bostadsriitt stadgas i $$ 6-l l nedan.

Uteslutning

s4
Medlem som i samband med frirviirv av fastighet ftir ombildning till hyresriitt till bostadsriitt
ej tecknar bostadsritt kan av styrelsen uteslutas w ftireningen.

Avgifter
ss

Grundavgift och Arsavgift faststiilles av sfyrelsen. .Andring av grundavgift skall dock alltid
beslutas av ft)reningsstilmman.
Arsavgiften awiigs si att den i ftirhillande till liigenhetens andelstal kommer att motsvara vad
som belOper pi liigenheten av loreningens kostnader samt dess avsiittning till fonder.
Iirsavgiften ingiende ersdttning ft)r viirme och varmvatten, elektrisk str6m, renhillning eller
konsumtionsvatten kan beriiknas efter ftirbrukning eiler ytenhet.
Upplttelseavgift kan uttagas efter beslut av styrelsen.



Overging av bostadsriitt
$6

Bostadsriittshavare iiger rdtt att fritt civerlAta siir bostadsriitt och till kopeskilling som siiljareoch kopare kommer Overens om. Det iir dock ftireningen ftrbehallet uit pr,irru uns6kan ommedlemskap i enlighet med de villkor som stadgamuingr..
Bostadsriittshavare som dverlitit sin bostadsrfltt till annan medlem skall till bostadsriitts-
ftireningen inllmna skriftlig anmiilan hiirom med angivande av riverlatelsedag samt till vem
OverlAtelse skett.
Fdrvtirvare av bostadsriitt skall skriftligen ansrika om medlemskap i bostadsriittsforeningen. Ianstikan skall anges personnummer och adress. Styrkt kopia av fengeshandlingen skall
bifogas ansdkan.

$7
A\4al om <iverlfltelse av bostadsrltt genom k6p skall upprbttas skriftligen och skrivas under av
srljaren och kdparen. Awalet skall innehfllla uppgift om bostadsrettenliil den liigenhet som
dverlfltelsen avser samt kdpeskillingen. Motsvarande skall gllla civerlitelse av bostadsriitt
genom byre eller giva. Overlitelse som inte upp4rller dessiftireskrifter rir ogiltig.

$8
Har bostadsriitt tivergfltt till ny innehavare, fir denne utdva bostadsriitten och tillfiAda lflgen-
heten endast om han iir eller antas till medlem i fdreningen.
Utan hinder av fbrsta stycket fhr dOdsbo efter avliden bostadsriittshavare ut6va bostadsraften.
Sedan tre ir ftirflutit fran d<idsfallet fir foreningen dock anmana d6dsboet att inom sex
minader visa att bostadsritten ingitt i bodelning eller arvsskifte i anledning av bostadsritts-
havarens ddd eller att nigon, som ej ftr vigras intriide i f<lreningen, fcirviiriat bostadsriitten
och sOkt medlemskap. Iakttages inte den tid som angivits i anminingen, ftlr ft)reningen siilja
bostadsriitten pi offentlig auktion for dddsboets rziknine.

$e
Den till vilken bostadsriitt overgitt flr inte vagras intrlde i fdreningen om ftireningen skaligen
kan n6jas med honom som bostadsrittshavare. Om det kan antagaJatt fttrviirv*"n ftir rg.ri
del ej skall bosiitta sig i bostadsrlttsltigenheten iiger foreningen riitt att vZigra medlemska].
Har bostadsriitt dvergaft till bostadsriittshavarens make flir intrade i ftirenitgen inte vagas
maken. Vad som sagts nu 6ger motsvarande tilliimpning bostadsriitt till bostadslagenhJt
dvergitt till bostadsriittshavaren nArstiende som varaktigt sammanbott med honom.
Ifr&ga om andel i bostadsriitt iiger forsta och andra styckena tillampning endast om bostads-
riitten efter ftirviirvet innehas av makar eller med varandra varaktigt sairboende niirstiende.

$10
Har den till vilken bostadsriitt overgitt genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller
liknande ftirviirv inte antagits till medlem, fbr ftlreningen anmana innehavaren att inom sex
mf,nader visa att nigon, som inte fir viigras intriide i ftireningen, fdrvdrvat bostadsrlitten och
solt medlemskap. Iakttages inte tid angetts i anmaning"n, fai ftieningen s6lja bostadsrdtten
pi offentlig auktion for innehavarens riikning.

$11
Har den till vilken bostadsriitt dverl&tits inte antagits till medlem iir riverl6telsen ogiltig.



Forsta stycket gdller ej vid exekutiv fcirsiiljning eller offentlig auktion enligt $$ 10, 12 eller 37
bostadsriittslagen. Har i sidant fall ftirvtirvaren inte antagits iill medlem, s[afi idreningen l6sa
bostadsriitten mot skalig erstittning.

Avsiigelse av bostadsriitt
$12

Bostadsriittshavare kan sedan tvi ir.ftirflutit fran det bostadsriitten uppliits avsliga sig bostads-
riltten och diirigenom blir fri frin sina ftrpliktelser som bostadsrattshavare. Avsagehen grirs
skriftligen hos sfyrelsen.
Sker avsigelse, Overgir bostadsrtitten till ftireningen vid det manadsskifte som intrtiffar
niirmast efter tre mflnader frln avsiigelsen eller vid det senare manadsskifte som angivits i
denna.

Bostadsriittshavarens riittigheter och skyldigheter
$13

Bostadsriittshavare skall pi egen bekostnad till det inre hilla liigenheten med tillhOrande
Ovriga utryrnmen i gott skick.
Till legenhetens inre rlknas; rummens viggar,golv och tak; inredning i k6k, badrum och i
tivriga utrymmen i liigenheten samt eldstflder; glas och bigar i llgenhetens ytter- och inner-
fonster; liigenhetens ytter- och innerdorrar. Bostadsriittshavaren svarar dock inte f6r milning
av yttersidoma av ytterddrrar eller ytterftnster och inte heller ft)r annat underhill an milnin!
av radiatorer och de anordningar frin stamledningar fbr vatten, avlopp, vdrme, gas, elektri-
citet, rdkgingar och ventilation som fcireningen ftirsett ligenheten med.
Ar bostadsrittslAgenheten fdrsedd med balkong, terrass eller uteplats 6ligger det bostadsr6tts-
havaren att svara for renhillning och snciskottning.
Bostadsriittshavaren svarar fbr reparation pi grund av brand- eller vattenledningsskada endast
om skada uppkommit genom hans villande eller genom vf,rdsldshet eller forsummelse av
nigon som hdr till hans hushill eller g[star honom eller av annan som han inrymt i liigenheten
eller som diir utf<ir arbete for hans riikning. I friga om brandskada som bostadiriittshavaren
inte sjilv villat giiller vad som nu sagts dock endast om bostadsrdttshavaren brustit i den om-
sorg och tillsyn som han bort iaktta.
Fjirde stycket f6rsta punkten 6ger motsvarande tiilamplighet om ohyra ftirekommer i liigen-
heten.

s14
Bostadsriittshavaren f;ir, sedan liigenheten tillftAtts, foretaga ftiriindring i l?igenheten. Avse-
viird ftiriindring flr dock ftiretas endast efter tillstand av styrelsen och undei ftirutsiittning att
den inte medfi)r men ftir f6reningen eller annan medlem.
Som avsevflrd foriindring rbknas alitid foriindring som kriiver byggnadslov. Det iligger
bostadsrittshavaren att ans<ika om sidant.

$ls
BostadsrZittshavaren iir skyldig att vid liigenhetens begagnande iaktta allt som fordras ftjr att
bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Han skall folja de ordningsftireskrifter
fcireningen i dverensstiimmelse med ortens seder utfiirdar.
Bostadsrlittshavaren skall hilla noggrann tillsyn rlver att allt vad som silunda iligger honom
sjelv even iakttas av dem ftir vilka han svarar enligt $ 13 {rirde srycket.



$16
Bostadsriittsfiireningen har r?itt att erhilla tilltrade dll l[genheten niir det behcjvs ftir att utovanddig tillsyn eller utfiira arbete som erfordras.
Bostadsrtittshavaren iir skyldig att pi lampfigt tid hilla liigenheten tillgiinglig ft)r visning ianslutning till offentlig auktion.
Underliter bostadsriittshavaren att bereda ftireningen tilltreide till liigenheten nitr foreningen
iiger riitt till det kan ft)rordnas om handriickning.

s17
Bostadsriittshavaren fEr-inte utan styrelsens samtycke i andra hand upplita liigenheten i dess
helhet till annan iin medlem utom i fall som avses i 30 $ andra styckei bostad"srlttslaqen.

$18
Bostadsriittshavaren fbr inte inrymma utomstiende personer i ltigenheten, om det kan medftjra
men ftir foreningen eller annan medlem.

$le
Bostadsriittshavaren fhr inte anviinda lAgenheten ftir annat iindamil 6n det avsedda. F6re-
ningen ffir dock endast iberopa awikelse som iir av avseviird betydelse f6r f<ireningen eller
annan medlem.

$20
Betalar bostadsriittshavaren inte i riitt tid grundavgift eller upplatelseavgift som f6rfaller till
betalning innan liigenheten fBr tilltradas och sker inte rlittelse inom en manaO frin anmaning,
flr foreningen hiva upplitelseavtalet. Vad som nu sagts giiller inte, om l6genheten tilltr[tts
med styrelsens medgivande. Hlves avtalet, har foreningen riitt till erslttning frir skada.

$21
NyttjanderZitten till liigenhet som innehas med bostadsratt och som tilltrtitts tir fi)rverkad och
ft)reningen siledes beriittigad uppsEga bostadsriittshavaren till avflynning;
l. Om bostadsrdttshavaren dr<ljer med betalning av grundavgift eller upplitelseavgift

utciver tvi veckor fran det att f(ireningen efter fdrfallodagen anmanat hono- att-fullgcira
sin betalningsskyldighet eller om bostadsrtittshavaren drdjer med betalnineev arsavlit
ut<iver tv il v ardagar efter fbrfallodagen.

2. Om bostadsrdttshavaren utan behdvligt samtycke eller tillstAnd uppliter liigenheten i
andra hand.
Om liigenheten anvdnds i strid med g l8 eller g 19.
Om bostadsriffshavaren eller den, till vilken llgenheten upplitits i andra hand, genom
virdsldshet iir villande till att ohyra ftirekommer i liigenheten eller om bostadsriitts-
havaren genom underlAtenhet att utan skeligt drcijsm6l underriitta styrelsen om fbre-
komgt av ohyra i lEgenheten bidrar till att ohyran sprids i fastigheten.
Om liigenheten p& annat siitt vanvirdas eller om bostadsriinshavaren eller den, till vilken
liigenheten upplitits i andra hand, isidosiitter nigot av vad. som enligt $ t5 skal iakttas
vid liigenhetens begagnande eller brister i den tillsyn som enligt namnda paragraf
iligger bostadsriittshavare.
Om i strid med $ 16 tilltrade till lZigenheten vegras och bostadsrliftshavaren inte kan visa
giltig ursdkt.
Om bostadsriittshavaren isidosltter annan honom ivilande skyldighet och det miste
anses vara av synnerlig vikt ftir fiireningen att skyldigheten fullgdrs; till sidan skyldig-
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het riiknas medlems ansvar for lan for vilken loreningen liimnat slikerhet enligt $ 29
tredje stycket.

8' Om liigenheten helt eller till vdsentlig del nyttjas fdr niiringsverksamhet eller dtirmed
likartad verksamhet, vilken utgOr eller i vilken till ej ovasentlig del ingir i brottsligt
fbrfarande.

Nyttjanderiitten iir inte fi!rverkad om det som ligger bostadsriittshavaren till last iir av ringa
befydelse.
Uppshgning pi grund av lorhillande som avses i fi)rsta stycket 2,3 eller 5-7 far ske endast om
bostadsriittshavaren underliter att pfl tillsiigelse vidta rattelse utan drdjsmil.
Uppsiiges bostadsriittshavaren till avflynning har ft)reningen rltt till eisiittning fcir skada.

s22
Ar nyttjanderdtten ftirverkad pi grund av ftlrhillande som avses i g 21 ftirsta stycket l-3 eller
5-7 men sker rlttelse innan foreningen giort bruk av sin ritt till uppsiigning, kan bostadsrltts-
havaren inte diirefter skiljas frin lligenheten p6 den grunden.
Detsamma glller om fcireningen inte uppsagt bostadsrlttshavaren till avflyttning inom tre
mAnader frin det ft)reningen fick kiinnedom om ftirhillande som avses i $ 2t ftirsta stycket 4
eller 7 eller inte inom tvi minader fran det den erholl vetskap om forhflllande som avses i
nlmnda stycke 2 tillsagt bostadsriittshavaren att vidta r?ittelse.

$23
Ar nynjanderlitten enligt $ 2l ftirsta stycket l-fcirverkad pi grund av drQjsmil med betalning
av irsavgift och har fdreningen med anledning diirav uppsagt bostadsriittshavaren till avflytl-
ning, fEr denne inte pi grund av drcijsmilet skiljas frin l[genheten, om avgiften betalas senast
tolfte vardagen frfln uppsiigningen. I awakfan pi att bostadsriittshavaren visar sig ha fullgiort
vad som silunda fordras ft)r att itervinna nyttjanderlitten fAr beslut om vrikning inte meddelas
fclrrln {orton dagar ftlrflutit frin uppslgningen.

$24
Uppsiiges bostadsrEttshavaren till avflyttning av orsak som anges i $ 21 ftirsta stycket L,4-6
eller 8, iir han skyldig att genast avflytta, om inte annat ftljer av $ 24. Siigs bostadsrtitts-
havaren upp av annan i $ 21 angiven orsak, far ha bo kvar till det minadsskifte som intriiffar
niirmast efter tre minader fran uppsligningen, om inte riften prdvar skeligt iliigga honom aff
avflytta tidigare.

s2s
Har bostadsriittshavaren blivit skild frin lilgenheten till fbljd av uppsiigning i fall som avses i
$ 21, skall ft)reningen sllja bostadsrltten pi offentlig auktion si snart det lian ske, om inte
ftireningen och bostadsrittshavaren kommer dverens om annat. F<irsiiljningen ftr dock ansti
till dess brist fdr vars avhjiilpande bostadsrlittshavaren svarar blivit botad. 

-

Av vas om influtit genom ftirsiiljningen fir ftireningen uppbiira si mycket som behdvs fiir att
t6cka foreningen fordran hos bostadsr?ittshavaren. Vad som itersti.r tillfaller denne.
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Styrelse och reylsorer
$25

. ltyrelscn bestir av nrimt tr: och hdgst sju lccl-anrtiter nred ht5gst tre supplcantcr.
Styrelseledamfitcr oeh supplcantcr valjs pe ordinaric ftireuingsstiimmu fdr ett Ar. Ledanol kan
onrvHljas.
Till styrelseledamot kan f'0rutom nredlem vdljas flven nrake till rnedlcm och ndrst6cnde son:
varakti$ samnralbor med medJen:men. Valbar flr endast person son 6r bosatt i fdrcningens
fastighet.
Onr ftlreningen har ststligt bostodslin skall en ordinarie ledanrot och cn suppleant ulscri av
kon:ntuncn, Dflresl den lAngivande myodigheten sA prtivar l[mpligt, nrA vsderbdr.anrte l<onr-
munalo rnyndighet istxllel f0r en stlrnclseledamot jflmte supplgant fdr derurc utse cn rappon6r,
vilkcn skall taga del av bostadsr6ttsftironingcns rirkcnska;:ci och protokoll rned cliirtill-htiranr1e
hundlingar, styretsens f0rvaltningsbcrflttebsr, revisionsbei{ttel.se och yttthnde i aulcdning av
svontuclla rcvisionsantnfirkningar. Han Agcr ocksA rdtt att n$rvara vid tbrcningsstflmrnor och
styrelseszunmantrddon sarnl r'id besiktning av ftreningens egendonr. Vid styrelscrrs .s&mn)an-
lrfldetl fivensom vid fdreningsstlmmor Hger rapportirrcn rltt fltt vdckn fdrslag och f& sin
mcning anbeknad till protokollet,

s2?
Styrelsen har sitt sets j Stockholm.
Styrclsen konstitucrar oig sj[lv.
lltyrclscn ut$er tre percone,: varav nilnst lvi styrclseledanrdtcr, an tvA i ftirening teckna

' f0rcuingen finna, Styrclsen tir bcslutsfbr ndr imtalct nilrvarande lcdarntlter vid samrnantlfide
dverutiger hfllften av samtliga stlrelselcdamdter. .Som styrclsens be.slnt gdller dcn mening onr
vilken de flesta rsstandc lbrenar sig och vid lika r0stetal dcn mening sorn bitr[ds sv ordf6mn-
dcn, dock att giltiglt bcslut fordrar enbHllighct nlr fOr bcslutsfbrhct rninsta antal ledan:otcr tir
nf,rvarande.

$ 2rl' F0rrnirrgans rdkenskapa omfattar tideu 0t.01 - 12.31. F0re april nrAnads utgAng varje Ar skall
Btyrelson till tpvisorerua avldrnna ftlrvaltningsbcr'flttclse, rcsultatrlikuing snmt balansrlikning.

Styrelson eller firmatocknare fBr iute utan norf#*rrommans benryrdigande avhanda ftrrc-
ningens dess fasta egendom eller tomtr{tt och inte hellcr riva ello'bygga om sfidan ogendom.
Styrelscn eller finnatecknare fAr besluta om inteckning elter annart inskrivning i f0reningcns
fasta cgeudom eller tomtrHtt,
Styrclson flgcr rAtt atl lill sHkerhet fdr medlerns l&n f0r ftrvtirv av bostadsrlitt i fdreningen,
lfinmn parrtbrpv i ftireningcns fastighet och tcckua borgen. I san:band h6rmed skall trostads-
rflttshavaren ldmna sin bostsdsrlltt sonr pant till fdrcningen som siikerhet lirr vad forcningen
kan tvingas utgc p6 gnrnd av sitt itagandc.

s30
Rcvisorema skall vara tvl jlirmte tv6 suppleanr*.
Rwisorer och revisorssuppleanter viljes fUr tiden lrin ordinarie fdrcningsstdnrmu intilt dess
nisto ordjnarie fbrcningsstnmmr h6llits.
Om fdreningen bar sutligt bostadsldn skall cn ordiuarie revisor och cn suppts6nl utscs av
kommungn.



revisi onsberiittelsen

Styrelsen skall avge skriftlig fbrklaring till ordinarie foreningsstiimma 6ver av revisorerna
eventuellt gjorda anmlirkningar.
Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberlttelsen och styrelsens ft)rk]anng river av
revisorerna gjorda anmiirkningar skall hillas tillgiingliga ftr medlemmarna minst en vecka
ftire den foreningsstf,mma, pi vilken de skall f<irekomma till behandling.

F0reningsstiimma

$32
ordinarie ftireningsstiimma halls irligen fcire maj minads utg6ng.

$33
Extra fbreningsstiimma hfllls di styrelsen ellei revisorerna finner skiil dertill eller di minst
l/10 av samtliga rtistberiittigade skriftligen begiirt det hos styrelsen med angivande av tirendet
som dnskas behandlat.

$34
Medlem som cjnskar visst drende behandlat pi ordinarie f<lreningsstdmma skall skriftligen
anm[la iirendet till styrelsen senast ftire minads utging ft)r att iirendet skall kunna anges i
kallelsen.

s3s
Pi ordinarie ftireningsstemma skall ftjrekomma:
1. Stlimmans tippnande
2. Godkbnnande av dagordning
3. Val av ordftirande vid stImman
4. Anmiilan av styrelsens val av protokollft)rare
5. Val av tvi justeringsmiin tillika rdstriiknare
6 Ft&ga om stiimman blivit i behcirig ordning utlyst
7 . Faststiillande av rdstliingd
8. Styrelsensirsredovisning
9. Revisorernasberiittelse
10. Faststiillande av resultat- och balansrhkning
I l. Beslut om resultatdisposition
12. Friga om ansvarsfrihet ftlr styrelseledamriterna
13. Arvoden 6t styrelsen och revisorerna
14- Val av styrelseledamdter och suppleanter
15. Val av revisorer och suppleanter
16. Av styrelsen till stdmman hiins$utna frigor samt iirenden enligt g 34
17. Stiimmansavslutande

Pi extra ftireningsstamma skall utdver drenden enligt punkt l-7 ovan endast ftrekomma de
irenden for vilka stiimman blivit utlyst och vilka angetts i kallelsen till stiimman.

$36
Kallelse till f<lreningsstiimman skall innehnlli uppgift om lorekommande Arenden och
utfiirdas genom personlig kallelse till samtliga medlemmar genom utdelning eller utsiindning

$31
Revisorema skall bedriva siu arbete s6 att revision ?ir avslutad och
avgiven senast 30 maj.



med post senast tvi veckor ft)re ordinarie och en vecka f6re extra fdreningsstiimma, docktidigast fyra veckor ftire stiimman.
Andra meddelanden till medlemmarna delges genom anslag pi lemptg plats inom fbre-ningens fastighet eller genom brev.

s37
Vid foreningsstiimman har varje medlem en rdst. Innehar flera medlemmar bostadsriittgemensamt, har de dock tillsammans en r6st.
Rostberittigad iir endast den medlem som fullgjort sina ftirpliktelser mot ft)reningen.
Medlem far utdva sin nistr6tt endast genom annan medlem, iikta make eller niirst[ende, somvaraktigt sammanbott med medlemmen, sisom ombud. Ingen fEr s6som ombud ft)retriida meriin en medlem.

$38
Inom ft)reningen skall bildas ftiljande fonder:

Fond for yttre underhill
Dispositionsfond

Till fonden for yttretnderhill skall flrligen avsdttas ett belopp motsvarande minst 0,3 o/o avtaxeringsviirdet for ftireningens fastighet.
Det dverskott som kan uppsti pA loreningens verksamhet skall avsiittas till dispositions-
fonden.

Uppldsning och likvidation
$3e

Vid ftireningens uppldsning behillna tillgingir skall tillfalla medlemmarna i forhillande tillgrundavgifterna.
I allt varom ej hlr ovan stadgats giller Bostadsrlttslagen.
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Bitaga 3.

STADGEAJVDRHVG - LEDAIIIOTS II'ANDAT PERIOD.

Brf Markisens styrelse'foresiar stadgeiindring i foreningens stadgar till
kommande valperiod' (20o3). Andringen av stadgarna skulle vara att en
eller flera av styrelsens ledamoter - d.ock inte alla samtidigt - ska kunna
vAljas pA wA Ar. Mandatperioden for en ledamot skulle ddrfor kunna
vara1e l le r26r .

syftet med dndringen Eir att minska risken med att foreningens
st5rreisen i sin helhet avgar vid. ett och samma tillfdlle. Det eir st5rrelsens
overtygelse att viss kontinuitet inom st5rrelsen har klara ford.elar.

Detta hindrar sjdlvfallet inte ambitionen att fornya styrelsen och dess
sarnmansAttning kontinuerligt.


