STADGAR
för Bostadsrättsföreningen Smältrullen
organisationsnummer 769618-1952
1 § Föreningsnamn
Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Smältrullen
2 § Ändamål och verksamhet
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna för nyttjande utan begränsning i tiden. En medlems
rätt i föreningen, på grund av en sådan upplåtelse, kallas bostadsrätt. En medlem som innehar
en bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.
3 § Föreningens säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.
4 § Räkenskapsår och årsredovisning
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. Minst en månad före ordinarie
föreningsstämma ska styrelsen avlämna en årsredovisning till revisorerna. Denna ska bestå av
resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.
5 § Kallelse till föreningsstämma
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om
de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast sex veckor före och senast två
veckor före både ordinarie föreningsstämma och extra föreningsstämma. Kallelsen skall anslås på
väl synliga platser inom föreningens fastigheter.
Andra meddelanden till medlemmarna anslås på lämplig plats inom föreningens fastighet eller
delas ut/skickas ut som brev/e-post.
6 § Ärenden på ordinarie föreningsstämma
På en ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

stämmans öppnande,
val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare,
fastställande av dagordningen,
godkännande av röstlängden,
val av en eller två justeringsmän,
frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning,
styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen,
beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller
förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras,
beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna,
frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna,
beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas,
val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter,
val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter,
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14. eventuellt val av valberedning,
15. övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt tillämplig lag om ekonomiska
föreningar eller föreningens stadgar,
16. stämmans avslutande.
På extra föreningstämma ska utöver punkterna 1-6 och 16 ovan endast förekomma de ärenden
för vilka stämman blivit utlyst och vilka angetts i kallelsen till stämman.
7 § Medlems röst
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar en bostadsrätt
gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst.
En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är
medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud.
Ett ombud ska visa upp en skriftlig, daterad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från det
att den utfärdades. Ett ombud får bara företräda en medlem. En medlem får ta med högst ett
biträde på föreningsstämman.
8 § Motioner till stämma
Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid stämma ska skriftligt framställa sin begäran hos
styrelsen senast den 1 februari, eller den senare dag som styrelsen meddelar.
9 § Styrelse
Styrelsen består av lägst 3 och högst 5 styrelseledamöter med lägst 0 och högst 2 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs årligen för tiden fram till slutet av nästa
ordinarie föreningsstämma.
10 § Revisor
För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning
utses en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter av ordinarie föreningsstämmaför
tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.
Om revisorerna har gjort särskilda anmärkningar i sin revisionsberättelse ska styrelsen lämna en
skriftlig förklaring över anmärkningarna till den ordinarie föreningsstämman.
11 § Insats och årsavgift
Styrelsen fastställer insats och årsavgift för varje lägenhet. Om en insats ska ändras ska beslut
fattas av en föreningsstämma. Årsavgiften för en lägenhet beräknas så att den, i förhållande
till lägenhetens insats, kommer att bära sin del av föreningens kostnader, samt amorteringar och
avsättning till fonder. Årsavgiften betalas månadsvis och i förskott senast den sista vardagen före
varje ny månads början. Styrelsen kan besluta att den del av årsavgiften som avser ersättning
för varje lägenhetsvärme, varmvatten, elektrisk ström, renhållning eller konsumtionsvatten kan
beräknas efter förbrukning eller yta.
12 § Övriga avgifter
Föreningen kan ta ut upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för andrahandsupplåtelse efter beslut av styrelsen. Upplåtelseavgift är en särskild avgift som föreningen
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kan ta ut tillsammans med insatsen, när bostadsrätten upplåts första gången.
För arbete vid övergång av en bostadsrätt får föreningen av bostadsrättshavaren tas ut en överlåtelseavgift med ett belopp motsvarande högst 2,5 % av prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) 2 kap. 6 § och 7 §.
För arbete vid pantsättning av bostadsrätt får föreningen av bostadsrättshavaren ta ut en
pantsättningsavgift med högst 1 % av prisbasbeloppet.
Avgiften för andrahandsupplåtelse får för en lägenhet årligen motsvara högst 10 % av prisbasbeloppet. Upplåts lägenheten under en del av ett år beräknas den högsta avgiften efter det antal
kalendermånader som lägenheten är upplåten.
Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som föreningen ska vidta med
anledning av lag eller annan författning.
13 § Underhåll
Styrelsen ska upprätta en underhållsplan för genomförande av underhållet av föreningens hus
och årligen upprätta en budget för att kunna fatta beslut om årsavgiftens storlek och säkerställa
behövliga medel för att trygga underhållet av föreningens hus samt varje år besiktiga föreningens
egendom.
14 § Fonder
Det över- eller underskott som kan uppstå i föreningens verksamhet skall balanseras i ny räkning.
15 § Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter
Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten med tillhöriga utrymmen i gott
skick. Med ansvaret följer såväl underhålls- som reparationsskyldighet. Bostadsrättshavaren är
skyldig att följa de anvisningar som föreningen lämnar beträffande installationer avseende avlopp,
värme, gas, elektricitet, vatten och ventilation i lägenheten samt att tillse att dessa installationer
utförs fackmannamässigt. Bostadsrättshavarens ansvar avser även mark, om sådan ingår i upplåtelsen. Han är också skyldig att följa de anvisningar som meddelats rörande skötseln av marken.
Föreningen svarar i övrigt för att fastigheten är väl underhållen och hålls i gott skick.
Bostadsrättshavarens ansvar för följande utrustning / funktioner i lägenheten omfattar bl a
följande:
(a) inredning och utrustning i kök, badrum och övriga utrymmen tillhörande lägenheten,
(b) ytskikten samt underliggande skikt som krävs för att anbringa ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt på rummens väggar, golv och tak samt undertak,
(c) icke bärande innervägg,
(d) ledningar för avlopp, gas, vatten och ventilation som föreningen försett lägenheten med
och som endast tjänar bostadsrättshavarens lägenhet till de delar som dessa befinner sig i
lägenheten och är synliga,
(e) till ytterdörr hörande beslag, gångjärn, spröjs, handtag, ringklocka, brevinkast och lås
inklusive nyckel; bostadsrättshavaren svarar även för all målning med undantag för målning
av ytterdörrens utsida,
(f) lister, foder, socklar, fönsterkarmar och stuckaturer,
(g) lägenhetens innerdörrar med tillhörande karm och säkerhetsgrindar,
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(h) radiatorer (beträffande vattenfyllda radiatorer svarar bostadsrättshavaren endast för målning),
(i) elektrisk golvvärme, elhanddukstork, elpatron, säkringsskåp och därifrån utgående elledningar i lägenheten, kanalisatoner, strömbrytare, jordfelsbrytare, eluttag och armaturer,
(j) brandvarnare,
(k) glas i fönster, dörrar och inglasningspartier, tillhörande beslag och handtag, vädringsfilter
och tätningslister. Motsvarande gäller för balkong- och altandörrar,
(l) informationsledningar (telefon, kabel-tv, data med mera) till de delar dessa befinner sig i
lägenheten och inte tjänar fler än en lägenhet, med tillhörande utrustning.
Bostadsrättshavaren svarar för målning av fönstrens bågar och karmar, men inte för målning
av utifrån synliga delar av yttersidorna av ytterdörrar och ytterfönster. Detsamma gäller för
balkong- och altandörrar samt inglasningspartier.
Balkong, altan, takterrass
Om lägenheten är utrustad med balkong, altan eller uteplats svarar bostadsrättshavaren för renhållning och snöskottning. Om lägenheten är utrustad med takterrass ska bostadsrättshavaren
även se till att avrinning för dagvatten inte hindras. Vidare svarar bostadsrättshavaren för
balkonggolvens ytskikt och insidan av sidopartier, fronter samt tak.
Våtutrymmen och kök
Beträffande våtutrymmen och kök gäller utöver vad som ovan sagts att bostadsrättshavaren
svarar för all inredning och utrustning såsom bl a:
• ytskikt samt underliggande tätskikt (fuktisolerande skikt) på golv och väggar samt klämring
runt golvbrunn
• inredning och belysningsarmaturer
• vitvaror och sanitetsporslin jämte badkar, duschkabin och dylikt,
• rensning av golvbrunn, sil, vattenlås och ledningar, till de delar ledningarna befinner sig
inne i lägenheten och inte tjänar fler än en lägenhet,
• tvätt- och diskmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledningen,
• kranar inklusive kranbröst, blandare och avstängningsventiler,
• Installation av anordning som påverkar husets ventilation kräver styrelsens tillstånd
Bostadsrättsföreningens ansvar
Bostadsrättsföreningen svarar för reparationer av de ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet,
vatten och ventilationskanaler om föreningen försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar mer än en lägenhet. Föreningen har underhållsansvaret för ledningar för avlopp, gas och
vatten samt ventilationskanaler som föreningen försett lägenheten med och som inte är synliga i
lägenheten. Därutöver har föreningen underhållsansvaret för vattenfyllda radiatorer, vattenburen
handdukstork och värmeledningar som föreningen försett lägenheten med, bostadsrättshavaren
svarar dock för målning.
Bostadsrättshavarens skyldighet att anmäla brister
Bostadsrättshavaren är skyldig att utan dröjsmål till föreningen anmäla fel och brister i sådan
lägenhetsutrustning som föreningen svarar för enligt ovan.
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Reparationer p g a brand- eller vattenledningsskada
För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast
om skadan uppkommit genom;
1. egen vårdslöshet eller försummelse, eller
2. vårdslöshet eller försummelse av
a) någon som hör till hushållet eller som besöker detsamma som gäst,
b) någon annan som är inrymd i lägenheten, eller
c) någon som utför arbete i lägenheten för bostadsrättshavarens räkning.
För reparation på grund av brandskada som uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse
av någon annan än bostadsrättshavaren själv är dock bostadsrättshavaren ansvarig endast om
han eller hon brustit i omsorg och tillsyn. Bostadsrättsföreningen får åta sig att utföra sådan
underhållsåtgärd som enligt vad ovan sagts bostadsrättshavaren skall ansvara för. Beslut härom
skall fattas på föreningsstämma och bör endast avse åtgärder som företas i samband med omfattande underhåll eller ombyggnad av föreningens hus som berör bostadsrättshavarens lägenhet.
Ersättning för inträffad skada Om föreningen vid inträffad skada blir ersättningsskyldig gentemot bostadsrättshavare för lägenhetsutrustning eller personligt lösöre skall ersättningen beräknas
med hänsyn till den skadade egendomens värde omedelbart före skadetillfället.
16 § Förenings rätt att avhjälpa brist på bostadsrättshavarens bekostnad
Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick enligt § 14 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.
17 § Förändring i lägenhet
Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd, i lägenheten, göra ingrepp i bärande konstruktion, ändring i befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten eller annan väsentlig
förändring av lägenheten. Styrelsen får inte vägra att ge tillstånd om inte åtgärden är till påtaglig
skada eller olägenhet för föreningen.
18 § Upplösning av föreningen
Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till lägenheternas insatser.
19 § Övrigt
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska
föreningar samt övriga tillämpliga författningar.
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Ovanstående stadgar har antagits vid två på varandra följande stämmor
den 2016-11-19
och
den 2016-12-14
Hägersten den 2016-12-14
intygar undertecknade styrelseledamöter.
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