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STADGAR F'ÖR

Bo srArlsRÄTTSrönnNINGE N

Brf Sofia 112,org 7696 0g-7642

F'rRMA, Äwn,q,*rÅr, ocH sÄrn

1$
Föreningens fimra iir Bostadsrättsfiireningen Brf Sofia 112

Föreningen hal till iindamåI att frär4ia medlemmamas ekonorniska intressen genom att
i ftireningens hrn upplåta bostädelåt medlemmarna till nyttjancle utan
tidsbegråinsning. Medlems rått i ftireningen på grund av sfian upplåtelse kallas
bostadsrätt, Medlem som innehat bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Stylelsen har sitt säte i Stockholm

MEDLEMSKAP OCH öTM,NT,ÅTELSE AV BOSTADSRÄTT

2$
Nåir en bostadsr'ätt övedåtits eller övergått till ny innehavare f?lr denne utöva
bostadsrätten och flytta in i lägenheten endast orn han hat antagits till medlem i
ftireningen. Förvärvaren skall ansöka om medlemskap i frreningen på sätt sfyrelsen
bestiimmer, Styrelsen är skyldig att snarast, nonnalt dock inom tre veckor från det att
ansökan om rnedlemskap kom in till ftireningen, pröva frågan om rnedlernskap. Som
underlag for prövningen har ftireningen rätt att ta en kreditupptysning avseende
sökanden.

3$
Medlemskap i föreningen kan beviljas ffsisk person som övertar bostadsrätt i
foreningens hus. Den som en bostadsrtitt har övergått till filr inte vägras medlemskap i
föreuingen om foreningen skäligen bör godta förvärvaren som bostadsrättshavare. Om
det kan artas att ftirvilruaren för egen del inte permanent skall bosätfa sig i
bostadsrättslägenheten har föreningen rätt att vägra medlemskap. Den sorn har
fbrvåirvat en andel i bostadsrätt får vägras medleinskap i ftireningen om inte
bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar, registrerade parfner eller såclana
sambor på vilka lagarna om sambors gemensanrma hem skall tillåimpas.
Medleinskap ff iute vägras på grund av r?s, hudftirg, nationalitet eller etniskt
rusprung, religion, övertygelse eller sexuell läggning.
En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits eller övergått tiII iirte
antas till medlem i fiireningen.

INSÄ,TS OCH AVGIFTER M M

Reg istrerades av Bolagsverket 201 1 -A2-1 5



4S
Insats, årsavgift och i fbrekommande fall upplåtelseavgift fastställs av styrelsen.

S Föreningens kosbrader finansieras genom att bostadsrättshavarna betalar årsavgift till
R fiireningen. Ärsavgifterna frrdelas på bostadprättslägenheterna i ftirhållande tiliro lägenheternas andelstal. Beslut om åindring av gnrnd for andelstalsberäkning skall
S fattas av liireningsstänma.o
J:-j Upplåtelseavglft, övedåtelseavgift och pantsättningsavgift fär tas ut efter beslut av

= 
styrelsen. Överlåtelseavgiften ffir'uppgå till högst 2,5 Vo och pantsätfiringsavgiften till

\ I högst I Yo av det prisbasbelopp som gäJler vid tidpunkten for ansökan onr
medlemskap respektive tidpunkten för underrättelse om pantsiittning.

Överlåtelseavgift betalas av förvårvaren och pantsättrringsavgift betalas av
pautsättaren.

Avgiftema skall betalas på det sätt styrelsen bestiimmer. Orn inte avgiftema betalas i
rätt tid utgär dröjsmålsränta enligt räntelagen på den obetalda avgiften från
ftirfallodagen till dess full betalning sker samt påminnelseavgift enligt ftiloldningen
om elsättning ftir inkassokostnader rnrn.

BOSTADSNITTSTTAVARENS NÄTTTCTTETER OCH SKYLDIGHETER

s$
Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Detta gäller
även mark, ft,nåd, garage eller annat lägenhetskomplenrent, som ingfu i upplåtelsen.

Bostadsrättshavaren svarar sålunda for underhåll och reparationer av bland amat

- ledningar frr avlopp, våinne, gas, el och vatten - till de delar dessa
befuiner sig inne i lägenheten och inte tjåinar fler tin en lägenhet

nyckr.,:'i#å3,'#,f"?#",']ä*1å?.1'H*,ih*ilHfi l"T,'iä',"",H-T"
ytterdörrens yttersida

samt ytbeläggning på rummens alla väggar, golv och tak jlirnte
underliggande ytbehanclling, som krävs fiir att anbringa ytbeläggrringen på ett

- *'*'ffiln"T**rnu*.",
innerdörtar, såikerhetsgrindar. *das'1:iiHå?t*Jil*,,,:TH,-:"ääfi:::.",J-

- erdsrä'T'Jåx1ål#äåT3"rökgångar

ventiler till ventilationskanaler

eluff "*:Hi*SätrJ*f 
tfrånutgåendeelledningariliigenheten'brvtare'

brandvanrare

hand,**,ä;äi:1,ffi Tå'åxffH'llfåää;.'å#ä*ffi :?fr ,x?k



balkong- eller altandör:r

I badrum, duschrum eller annat våtnrm samt i WC svarar bostadsr'ättshavaren
o) därutöverblandannat även för
\0(oc.t - till vägg eller golv hörande fulEtisolerande skiktLO :-----r--r-- r--r------:-^-^-^-^&--^-c\r - inrcdning, belysningsarmaturer
".J - vitvaror, sanitetsporslin()..t - golvbrunn inklusivekliimring
3 - rensningavgolvblunn
e{ - tvättrnaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingal'på

vattenledning
- kranar och avstiingningsventiler

ventilationsfliikt
elektrisk handdukstork

I kök eller motsvarande utrymme svarar bostadsrättshavaren för all inledning och
uh'ustrring såsom bland annat

- vitvaror- köksfläkt, ventilationsdon
disk- och tvättmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingat på

vattenledning
kranar och avstiingningsventiler

Bostadsrtittshavaren svarar inte ör reparationer av ledningar frr avlopp, värme, gas,
elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten *sd lsdninSarna och
dessa tjåinar fler än en lägenhet. Detsamma gäller ftir ventilationskanaler.

För reparationer på grund av brand- eller vattenledniugsskada svamr
bostadsffittshavarcn enclast i begränsad omfattring i enlighet med bestämmelserna i
bostadsrättslagen.

Bostadsrättshavaren är s$dig att till föreningen anmäla fel och brister i sådan
lägenhetsutrustning som fiireningen svarar ftir enligt fiöregående stycke.

Om lägenheten är utrustad med balkong, altan eller uteplats svaftr bostadsrättslravaren
endast fiir renhållning och snöskottning. Om lägenheten är utrustad med takterrass
skall bostadsråttshavaren även se till att avrinning for dagvatten inte hindras.

Hör till lägenheten tbråd garage eller annat lägenhetskomplement skall
bostadsrättshavaren iaktta ordning, sundhet och gott skick i fråga om sådant utrymme.

6$
Om bostadsräffshavaren ft'rsurnmar sitt ansvar ft5r lägenhetens skick i sådan
utstriickning att annans säkerhet äventyras eller att det finns risk ftr omfattande
skador på annans egendom har fiireningen, efter rättelseanmaning, rätt att av$älpa
bristen på bostadsrättshavarens bekostnad.
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7$
Bostadsrättshavaren svarar fiir såclana åtgåirder i lägenheten som har vidtagits av
tidigare innehavare av bostadsrätten, såsom reparationet underhåll och installationer
sonr denne utfiirt.

8$
Föreningsståimma kan i sambancl med gemensam underhållsåtgärd i fastigheten
besltrta om reparation och byte av imedning och utrustning avseencle de delar av
lägenheten sorn medlernmeu svarar fi)r.

e$
Bostadsrättshavarerr fär foreta ftirändringar i lägenheten. Väsentlig örändring'får dock
fiiretas endast efter tillstånd av styrelsen och urder fönrtsättning att ftiriindringen iute
är till påtaglig skada eller olåigenhet för förcningen. Förändringal skall alltid utftiras på
ett fackmannamässigt såitt.

Åtgard som kräver bygglov eller byggaruneilarr" t ex åindring i bärande konstruktion,
ändring av befintliga ledningar for bland annat avlopp, väme, gas eller vatten utgör
alltid väsentlig ftiriindring.

r0$
Bostadsrättshavaren åir skyldig att niir han anvåinder lägenheten och andra delar av
fastigheten iaktta allt som fordras ft)r att bevara sundhet, orclning och gott skick inom
fastigheten och rä1ta sig efter de särskilda regler som föreningen meddelar i
överensstämmelse med ortens sed. Bostadsrättshavaten skall hålla noggrann tillsyn
över att detta också iakttas av den som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av
någon annan som han iurymt i lägenheten eller som dåir utftir arbete ftir hans riikning.

Föremål som enligt vad bostadsrättshavaren vet åir eller med sktil kan misstiinkas vara
behäftat med ohyra får inte fiiras in i lögenheten.

l1 s
Företriidare frr fdreningen har rätt att få komma in i låigenheten nåir det behövs för
tillsyn eller ftir att utfrra arbete sonr filreningen svarzu för eller har rätt att utftira enligt
6 $. När bostadsrätten skall tvångsforsäljas är bostadsrättshavaren skyldig att låta visa
lägenheteu på lämplig tid.

Om bostadsrättshavaren inte lamnar ftireningen tillträde till lägenheten, nttr föreningen
har rätt till det, kan styrelsen ansöka om handråickning.

12s
En bostadsrättshavare fiir upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt
brukande om styrelsen ger sitt samtycke.
Bostadsrättshavare skall skriftligen hos styrelsen ansöka om samtycke till upplåtelsen.
I ausökan skall anges skälet till trpplåtelsen, under vilken tid den skall pågå samt till
vern lägenheten skall upplåtas.

Bostadsrättshavale ffir inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan
rneclfiira men tbr ftireningen eller annan medlem.

13$
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Bostadsrättshavaren frr inte anviinda lägenheten for något annat åindanrål än det
avsedda.

14$
Nyttjauderätton till en lägenhet som innehas med bostadsätt kan i enliglret med
bostadsrättslageus bsstämmelser förverkas bJand annat om

- bostadsrättshavaren drtijer med att betala årsavgift
- lägenheten utan samtycke upplåts i andra hand
- bostadsrättslravaren inryrnmer utomstående personer till rnen ftir

fiirening eller annan medlem
- lägenheten anvåinds ftir annat ärdamål åin det avsedda
- bostadsrättshavaren eller den" sorn lålgenheten upplåtits till i andra hand,

genom vårdslöshet åir vållande till att det finns ohyra i lägenheten eller om
bostadsrtittshaval€n, genom att inte utan osklilig[ &öjsmål underrätta st5nelsen
om att det finns ohyra i lägenheterq bidrar till att ohyran sprids i fastigheten

- bostadsrättshavareninte iakttat sundhet, ordning och gott skick inom
fastigheten eller rättar sig efter de särskilda ordningsregler som fiireningen
meddelar

- bostaclsrättshavaf,en inte lålmnar tillträde till lägeirheten och han inG kan
visa giltig ursäkt ftir detta

- bostadsrättshavaren inte frrllgör annan skyldighet och det måste anses
vara av synnerlig vikt for fiireningen att skyldigheten fullgörs

- lägenheten helt eller till väsentlig del anvåinds ftir näringsverksanhet
eller därmed likartad verksanohet, vilken utgör eller i vilken till en inte
oväsentlig del ingår brottsligt förfarande eller fdr tillftilliga sexuella ftirbindelser
mot ersätfiring

Nyttjanderätten är inte forverkad om det som ligger bostadsrättshavaren till last iir av
ringa betydelse.

ls$
Bostadsrättslagen irurehåller bestänrmelser or1aff öreningen i vissa fall skall anrnoda
bostadsrättshavaren att vidta rättelse innan fiireningen har rätt att säga trpp
bostadsrätten. Sker r€ttelse kan bostadsrättshavaren inte skiljas fi'ån lägenhsten.

16$
Om ftireningen säger upp bostadsrättshavaren till avflyttning har frreningen rätt till
ersäthring fiir skada.

l7$
Har bostadsrättshavaren blivit skild ffin lägenheten till fdljd av uppsägning skall
bostadsrätten tvångsftirstiljas. Försäljningen fäir dock anstå till dess att sådana brister
som bostadsrättshavaren svarar ftir blivit årgärdade.

STYRELSEN

18$



Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter.

Styrelseledanröter och suppleanter våiljs av föreningsstämrnan fiir högst två år.
c{
U Till styrelseledamot och nrppleant kan ftirutom medlem väljas även make, regisherad
N parher eller sambo till medlem sanrt nåirståepde som varaktigt sammanbor med

R rnedlemmen och iir bosatt i föreningens hus.
r{
3 Styrelsen utser inom sig ordftirzurde och andra funktioniirer. Föreningens firma
I tecknas - florutom av styrelsen - av två styrelseledamöter i frrening.o
o.l

1e$
Vid sqrrelsens samrnanträden skall protokoll föras, som justeras av ordföranden och
den ytterligare ledamot som styrelsen utser. Protokollen skall förvaras på ett
belryggande sätt och ftlras i ntunmerftiljd.

20s
Styrelsen åir beslutför när antalet nåirvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger
hiilften av sarntliga ledamöter. Som styrelsens beslut gällm den mening frr vilken mer
åin hälften av de nEtrvarande röstat eller vid likarostetal den mening som ordloranden
bitråder. För giltigt beslut erfordras enhällighet nåir fdr beslutsförlret minsta antalet
I eclarnöter ärr nåirvarande.

21 $
Styrelsen eller finnatecknare ftir inte utan ftireningsstänrmans bemyndigande avhända
foreningen dess fasta egendom eller tornträtt och inte helier riva eller företa väsentliga
till- eller ombyggnadsåtgärder av sådan egendom.

22$
Styrelsen skall i enlighet med bostadsrättslagens beståimmelser ftira medlems- och
lägenhetsfiirteckning. Styrelsen har rätt att behandla i ftirteckningarna ingående
personuppgiftet på säff som avses i personuppgiftslagen.

Bostadsråttshavarc hu'rätt att på begåiran fii utdrag ur lägenhetsftrteckningen
avseende sin bostadsrättslägenhet.

TIT<NNSXNT'ER OCII REVISION

23S
Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår. Senast en måtrad fiire ordinarie
föreningsstämma skall st5nelsen till revisorerna avlåimna handlingar i enlighet med
årsredovisningslagens alhnEirura bestiimmelser om år'sredovisningens deiar.

24$
Föreningsståi.mma skall v?ilja minst en och högst två revisorer med högst två
suppleanter. Revisorer och revisorssuppleauter väljs fdr tiden från ordinarie
ft)reningsstitnnra fram till niista ordinade föreningsstiimma. Av revisorerna - vilka
inte behöver vara medlemmar i föreuingen - skall nrinst en vaxa auk;toriserad eller
godkänd.



2s$
Revisorerna skall avge revisionsberättelse till styrelsen senast två veckor ftire

(r) föreningssttimman.
F-

K 26$
n Styrelsens redovisningshandlingar', revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över
S av revisorerna giorda anmärkningar skall hållas tillgtingliga ftjr medlemmarna minst
e en vecka frre ftireningsstämman.
t.-{
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27$
Ordinarie fiireningsstäimrna skall hållas årligen tidigast den I mars och senast fore juni
nrånads utgfurg.

28S
Medlen som önskar auruäla åirenden till stämrna skall anmäla detta senast den I
februari eller inorn den senare tidpunkt stpelsen bestämmer.

2e$
Extra floreningsstämma skall hållas nElr styrelsen eller revisor finner skiil till det eller
nåit mirrst l/10 av sarntliga röstberättigade skriftligen begåir det hos styrelsen med
angivande av ärende som önskas behandlat på stiimman.

30$
På ordinarie ftileningsstiimma skall ftirekontma:

l. Öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av ståinrmoordförande
4, Anmälan av stämrnoordforandens val av protokollfdrare
5. Val av tvåiusteringsmåin tillika röstråiknare
6. Fråga om stårnman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Faststiillande av rristlängd
8. Föredragningav styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsf ihet för styrelseledamöterna
13. 

""r*Jf"t"å:m 
arvoden åt styrelseledamöter och revisorer ftir nästkornrnande

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av rcvisorer och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen till stämman håinskjutna frågol sarnt av ftireningsmedlem

anmält iirende
18. Avslutande
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3t$
Kallelse till loreningsstämma skall innehålla uppgift om vilka åirenden som skall
behandlas på ståimman. Kallelse skall utfiirdas personligt till sarntliga rnedlemmar
genom utdelning eller genom postbefordran senast två veckor fiire ordinatie och en
vecka frre extm ftireningsstämma, dock tidigast firra veckor ftire stiimman.

32$
Vidfiireningsstiimma har vaqie medlem en röst. Om flera medlemmar innehar
bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en röst. Rösfi'ätt har endast den
medlem som fiillgiort sina åtaganden mot fbreningen enligt dessa stadgar eller enligt
lag.

33$
Medlern fi['utöva sin rösträtt genom ombud. Endast annan medlem, make, registrerad
parher, sarnbo eller nåirstiiende som varaktigt sammanbor med mecllemmen får vara
ombud. Ornbtrdet fiilr inte förehäda mer än en medlem.

Ombudet skall ftirete en skriftIig, dagtecknad fullmakt. Fulbnakten giiller högst ett fu
frfur utfdrdarrdet. Fullmakten skall uppvisas i original.

Medlem fllr på föreningsstiimrna medföra högst ett biträde. Endast medlemmens
nuke, registrerad partnel sambo, annan när'stående eller annan medlem fär vara
biträde.

Avhålis föreningsstttnma ftile det att frreningen fiirvä'rvat och tillffitt fastighet kan
även närstående som inte sammanbor med medlernrnen vara ombud. Ombudet får vid
sådan ftireningsståimma ftirefiäda ett obegränsat antal medlemmar.

Sorn närståencle till medlemrnen enligt ftlregående stycke anses även den som är
syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till medlemrnen eller iir
besvågrad med honom eller henne i rätt upp- ellel nedstigande led eller så att den ene
är gift rned den andtes syskon.

34$
Föreningsstämnrans beslut utgörs av den mening som ftitt mer åin håilften av de
avgivna rösterna eller vid lika röstetal den mening som ordfiiranden biträder. Vid val
arses dep vald som hal fått flest röster. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning
om inte annat besltrtas av ståinrman innan valet fiirrättas.

För vissa beslut erfordras såirskild rnajoritet enligt bestiimmelser i bostadsrättslagen.

3s$
Vicl ordinalie ftireningsstiimnra utses valberedning ftir tiden intill dess nästa ordinarie
fiireningsståimma lrållits.

36$
Protokoll ffin fiireningsstiinrman skall hållas tiilgängligt fiir medlernrnarta senast tre
veckor efter stiimman.



MEDDELAIYDEN TILL MEDLEMM,{RNA

Lr) 37$q; Meddelauden delges genom anslag i fiireningens fastighet eller genom utdelning.ro
C'lro F0I\[DERc!
c-lq 38$

= 
Inonr föreningen skall bildas fond.fiir yttre underhåll.oc{ Till fonden skall år'ligen avsättas ett belopp motsvaxande rninst 0,3 Voav fastighetens
talreringsvärde.

Om fbreningen har uppräfiat underhållsplan skall avsättning till fonden göras enligt
planen.

VINST

3e$
Orn foreningsståimrnzur beslrrtar att uppkommen vinst skall delas ut skall vinsten
ftirdelas mellan medleurmarna i fbrhållande till läger:heternas årsavgifter frr det
senaste riikenskapsåret.

UPPLÖSNING, LIKI/IDATION M M

40$
Om för'eningen upplöses skall bshållna tillgångar tillfalla medlemmarna i ftirhållande
till lägenhetenras insatser.

övmcr
4l$
För' fiågor som inte regleras i dessa stadgar gäller bostadsrättslagen, lagen om
ekonomiska ftireningar samt övrig lagsti{tdng.
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Ovanstående stadgar hal antagits vid Brf Sofia I l2:s fiireningsståimma den 2010-11.
av nedanstående styrelseledarnöter.

sBC/2003-03-31


