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§ l Bostadsrättsföreningensnamn
Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen

Magnolian i Oxie
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§ 2 Ändamåloch verksamhet
BostadsrättsISreningenhar till ändamålatt främjamedlemmarnas ekonomiskaintressen genom att i
bostadsrättsföreningens hus upplåta bostadslägenheter for permanentboende om inte annat har
avtalats, till nyttjande utan tidsbegränsning. Upplåtelsen far även omfatta mark som ligger i
anslutning all bostadsrättsföreningens hus, om marken ska användas som komplement till
bostadslägenhet.

Bostadsrätt är den rätt i bostadsrättsföreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen.
Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

§ 3 Bostadsrättsföreningens säte
Bostadsrättsföreningens styrelse har sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

§ 4 Bostadsrättsföreningens organisation

Föreningensorganisationbestårav:
Föreningsstämma
Styrelse
Revisor/er

Valberedning

§ S Insats och årsavgift

Styrelsen fastställer insats och årsavgift for varje lägenhet. Om en insats ska ändras måste alltid

beslut fattas av en foreningsstämma. Årsavgifterna fördelas på bostadsrättslägenhetema utifrån
lägenheternas insats. 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 vaqe lägenhets värme,
varmvatten, elektrisk ström,renhållningeller konsumtionsvatten, samtkostnad for TV, Internet eller
annankommunikationkanberäknasefter förbrukningeller yta.
För TV, Internet, renhålhung och liknande tjänster kan styrelsen även besluta om att beräkningsgrundenfor årsavgiftenskautgöraett fasttilläggutifrånbostadsrättsföreningenskostnadiBr respektive tjänst.

Registrerades av Bolagsverket 2015-11-03

§ 6 Andra avgifter

Bostadsrättsföreningen kan ta ut upplåtelseavgift, överiåtelseavgifl, pantsättningsavgift och avgift
{or andrahandsupplåtelse.
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Upplåtelseavgift är en särskild avgift som bostadsrättsföreningen kan ta ut tillsammans med
insatsen, närbostadsrätten upplåts första gången.Avgiftens storlek bestäms av styrelsen.
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För arbete vid övergång av en bostadsrätt far bostadsrättsföreningen av bostadsrättshavaren ta ut en

överlåtelseavgift med ett belopp motsvarande högst 2,5 % av prisbasbeloppet enligt 2 kap.
6 och7 §§ socialförsäkringsbalken(2010:110).

Förarbetevid pantsättning avbostadsrätt fårbostadsrättsföreningenav bostadsrättshavarenta ut en
pantsättningsavgift med högst l % av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialforsäkringsbalken (2010:110).

Avgiften for andrahandsupplåtelse far for en lägenhet årligen uppgå till högst 10 % av
prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialforsäkringsbalken (2010:110). Om en lägenhet
upplåts under en del av ett år, beräknas den högst tillåtna avgiften efter det antal månader
lägenheten äruthyrd.

Om inte styrelsen beslutat annat ska det, vid försenadbetalning av årsavgift eller övrigförpliktelse
mot bostadsrättsföreningen,utgådröjsmålsräntaenligt räntelagen (1975:635)påden obetalda avgiften frän forfallodagen till dess att fall betalning sker, fram till ochmed 30 dagar efter förfallodagen.
Därefterskautgådröjsmålsräntamed 25% årligen.
Om inte styrelsen beslutat annat ska, vid försenad betalning av årsavgift eller övrig forplilctelse mot

bostadsrättsföreningen,bostadsrättshavarenävenbetalapåminnelseavgiftsamt i förekommande fall
mkassoavgift enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.

Bostadsrättsföreningen får i

övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som

bostadsrättsföreningen ska vidta med anledning av lag eller annan författning. För tillkommande

nyttigheter, som utnyttjas endast av vissa medlemmar, såsom upplåtelse av parkeringsplats, extra
fön-ådsub-ymme och dylikt, utgår särskild ersättning som bestäms av styrelsen.

§7 BIedlemskap

Ansökan om medlemskap ska vara skriftlig. Frågaom medlemskap i bostadsrättsföreningen avgörs

av styrelsen. Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan
kom in till bostadsrättsföreningen, avgöra fi-ågan om medlemskap. Som underlag för medlemskaps-

prövningenkanbostadsrättsföreningenkomma attbegärakreditupplysning avseendesökanden.
Om det antas att förvärvaren föregen del inte permanent ska bosätta sig i bostadsrättslägenheten,
eller för en lokal, bedriva egen verksamhet i lokalen, har bostadsrättsföreningen dock rätt att vägra

medlemskap. Den somhar förvärvaten andel i enbostadsrättfar vägrasmedlemskap i bostadsrättsföreningenom inte bostadsrätten efter förvärvetinnehas av makar, registrerad partner eller sambor
påvilka sambolagen (2003:376) skatillämpas.
Förvärvaren av en bostadsrätt ska, tillsammans med medlemskapsansökan, styrka att denne har
tecknat engiltig hemffirsäkring,for att kunnaantassom medlem.

§ 8 OgMtighet vid vägrat medlemskap

En överlåtelse är ogiltig om den som bostadsrätten övergått till vägras medlemskap i bostadsrättsföreningen.
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§ 9 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst 7 styrelseledamöter med lägst 3 och högst 7
styrelsesuppleanter och lägst 3, för en period om högst två år. Styrelseledamot och suppleant kan
väljas om.
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Styrelseledamot kan, vid majoritetsbeslut i stämman, även vara person som inte är medlem i
bostadsrättsföreningen om personen i fråga kan uppvisa lämpliga kvalifikationer. Styrelseledamöter
som ej ärmedlem i bostadsrättsfiäreningen far aldrig vara såmångatill antalet att de innehar majoritet i styrelsen.
Styrelsen utser inom sig ordförande och eventuella andra fimktioner. Om stämman särskilt beslutar
det kanfunktionerinom styrelsen utses av stämmani sambandmedröstningom tillsättandeav
ledamöteroch suppleanter.
Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Som styrälsensbeslut gällerden mening de flestaröstandeförenarsig om och vid lika röstetal den mening
som ordförandenbiträder. Närminsta antalet ledamöter är närvarandekrävs enhällighetför giltigt
beslut.

§10 Revisorer

För granskning av bostadsrättsföreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens
förvaltning utses en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter av ordmarie
{Sreningsstämma för tiden fram till slutet av nästa ordinarie forenmgsstämma. Revisorerna ska
bedriva sitt arbete, så att revisionen är avslutad och revisionsberättelse avgiven senast två veckor
före stämman.

§11 Räkenskapsår

Bostadsrättsföreningens räkenskapsår är l januari till och med 31 december.

§ 12 Årsredovisning
Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad iore ordinarie
foreningsstämma. Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och forvaltningsberättelse.

§ 13 Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämmahållsinom sex månaderfrånräkenskapsåretsutgång. Extra stämma ska
hållasnär styrelsen finner skäl till det. Sådanstämmaska ocksåhållas om det skriftligen begärsav
en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade. I begärananges vilket äreude som
ska behandlas.

§ 14 Kallelsetålföreningsstämmaoch andrameddelanden
Styrelsen kallar all föreningsstämma. Kallelse till foreningsstämma ska innehålla en uppgift om de
ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor
före ordinarie foreningsstämma och senast en vecka före extra foreningsstämma.
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KaUelse till föreningsstämma ska utfärdas genom en personlig kallelse till samtliga medlemmar
genom utdelning, brev med posten eUervia e-post.
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Andra meddelanden till medlemmarna anslås på lämplig plats inom bostadsrättsföreningens
fastighet, skickasut sombrev, via e-post, eller publiceraspåbostadsrättsföreningenswebsida.
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§ 15 Motion till stämma

Medlem som önskar anmäla ärenden att tas upp pä ordinarie stämma ska anmäla detta senast
den l februari eller inom den senare tidpunkt styrelsen bestämmer.

§ 16 Ärenden på ordinarie föreningsstämma

Vid ordinarie foreningsstämmaska följandeärendenbehandlas:
l. val av ordförande vid foreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val av
protokollforare
2. godkännandeav röstlängden
3.

val av en eller tvåjusteringsmän tillika rösträknare

4. fråganom föreningsstämmanblivit utlyst i behörigordning
5. fastställandeav dagordningen
6.

styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller
förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
8. beslut om ansvarsfrihetåt styrelseledamöterna
9. fråganom arvodentill styrelseledamöternaochrevisorerna
10. beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas
11. val av styrelseledamöteroch eventuella styrelsesuppleanter
12. val avrevisorer och eventueUarevisorssuppleanter
13. val av valberedning

14. övriga ärenden som ska tas upp på foreningsstämman enligt kallelsen eller tillämplig lag om
ekonomiskaföreningareller bostadsrättsföreningensstadgar
På stämma får inte beslut fattas i andra ärenden än vad som angivits i kallelsen.

§ 17 Medlems röst

Vid foreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar en bostadsrätt
gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. Innehar medlem flera bostadsrätter i

bostadsrättsföreningen har medlemmen endast en röst. Rösfberättigad är endast den medlem som
fullgjort sinaförpliktelsermot bostadsrättsföreningen.
.

Enmedlemsrätt vid föreningsstämmautövasavmedlemmenpersonligeneller den som är
medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ett ombud ska visa upp en skriftlig,
daterad -fullmakt. Fullmakten gäller högst ett ärfrån det att den utfärdades. Ett ombud f&r bara
företrädaen medlem. En medlem far ta med högstett biträde på föreningsstänunan. För en fysisk
person gäller att endast en annan medlem eller medlemmens make, sambo, föräldrar, syskon eller
barn får vara biträde eller ombud. Undantag gäller dock for sakkunnig som styrelsen gett i uppdrag

att vara stämmoordförande, eller att bidra med sakkunskap i en fråga som ska behandlas av
stämman.
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Alla omröstningar vid foreningsstämma sker öppet, om inte närvarande röstberättigadmedlem begar sluten omröstaing.
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§ 18 Beslut vid föreningsstämma
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Föreningsstämmansmeningärdensom harfattmer änhälftenav de angivnarosterna eller vid lika
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röstetal denmening som stämmoordforandenbiträder. Vidval anses den vald som fått deflestarös-
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tema. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning om inte annat beslutats av föreningsstämman innan valet förrättas. För vissa beslut krävs särskild majoritet enligt bestämmelserna i bostadsrättslagen.

§ 19 Valberedningen

Vid ordinarie foreniagsstämma kan utses valberedningen for tiden intill dess nästa ordinarie
foreningsstämma hållits. En ledamot utses till sammankallande i valberedningen. Valberedningen
ska föreslåkandidater tUl de förtroendeuppdrag till vilka ffirrättas på foreningsstämma.

§ 20 StämmoprotokoU

Ordioranden vid foreningsstämman ska se till att protokoll i5rs. I fråga om protokollets innehåll
gäller att röstlängden ska tas in i eller bifogas protokollet, foreningsstämmans beslut ska föras in i
protokollet, samt att om röstninghar skett skaresultatet angesi protokollet.
Protokollet ska undertecknas av stämmoordforanden och av valda justerare. Senast tre veckor efter

foreningsstämman ska det justerade protokollet hållas tillgängligt hos bostadsrättsföreningen for
medlemmarna. Protokoll ska förvarasbetryggande.
§21 Bostadsrättshavarensansvar

Bostadsrättshavaren skapåegenbekostnad, till det inre, hållalägenhetenmed tillhörandeövrigautrymmen i gott skick. Detta innebär att bostadsrättshavaren ausvarar och bekostar drifl, underhåll
och reparation av lägenheten. Bostadsrättshavarens ansvar omfattar även mark, om sådan ingår i
upplåtelsen. Bostadsrättshavaren är också skyldig att följa bostadsrättsföreningens regler och beslut
som rör skötseln av naarken. Bostadsrättshavaren är skyldig att teckna försäkring som omfattar bostadsrättshavarens underhålls- och reparationsansvar som följer av lag och dessa stadgar. Om bostadsrättsfSrenmgen tecknat en motsvarande försäkring till förmån för bostadsrättshavaren svarar
bostadsrättshavaren i förekommande fall for självrisk, kostnaden for åldersavdrag och övriga even-

tuella kostnader. Deåtgärdersombostadsrättshavarenvidtar i lägenhetenskaalltid utförasfackmässigt.

Utöver det inre såsvarar Bostadsrättsföreningen i övrigt for husets underhåll.

Till det inreräknas:Ledningarfor avlopp, värme, gas, el och vatten - till de delar dessabefinnersig
inne i lägenhetenoch inte tjänarfler än en lägenhet. Som lägenheträknasalla byggnader som ingår
i bostadsrätten, även förråd.

.

Säb-ingsskåpochdärifrånutgåendeelledningari lägenheten,brytare, eluttag och fastaarmaturer.

.

Ytterdörrar, samt till ytterdörr hörande handtag, ringklocka, brevinkast och lås inklusive
nycklar; bostadsrättshavaren svarar avea för all målning, -förutom målning av ytterdörrens
yttersida.

.

Icke bärande innerväggar samt ytbeklädnad på rummens alla väggar, golv och tak jämte
underliggandeytbehandling, som krävs for att anbringa ytbeläggningenpå ett fackmannamässigt sätt.

.s

.

Lister, foder och stuckaturer.
Innerdörrar, säkerhetsgrindar.
Ekadiatorer; ifråga om vattenfyllda radiatorer som bostadsrättsföreningen försett lägenheten
med svarar bostadsrättshavaren endast for målning.
Elektrisk golwärme.

w~t

.

Eldstäderoch tillhöranderökgångar.

e

.

Vannvattenberedare.

.

Ventiler och filter till ventilationskanaler, samt fläkt om denna befinner sig inne i lägenhe-
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ten.

.

Brandvamare.

.

Fönsterfoderoch dörrglasoch till fönsteroch dörrhörandekarmarbeslagoch handtagsamt
all målning förutom utvändigmålning; motsvarande gäller förbalkong- eller altandörr.
I till bostadsrätten hörande förråd svarar bostadsrättshavaren enligt samma ansvarsfördel-

.

ning.

Balkong/takterrass/uteplats/trädgård

.

Om lägenhetenärutrustad med balkong, uteplats eller trädgårdsvarar bostadsrättshavaren
for renhållningoch snöskottning.Om lägenhetenärutrustad med takterrass skabostadsrättshavarenävensetill att avrimring for dagvatteninte hindras.

»

Avfallskärl

.

Bostadsrättshavarensvarar for balkonggolvens eller takterrassens ytskikt fram till och med
tätskflktet och insidan av sidopartier, fronter samt tak. Föruteplats eller trädgårdsvarar bostadsrättshavarenförplattsättnmg, samt eventuella avskiljande staket eUer annaninredning.
Om balkong, takterrass eller uteplats äringlasad svarar bostadsrättshavarenäven för inglasningen. För elinstallationer på balkong, takterrass eller uteplats svarar bostadsrättshavaren
till dendel installationernaärsynligaoch inte tjänar fler än en lägenhet.
Bostadsrättshavarenansvararävenför skötselav eventuell mark som ingåri upplåtelsen.

.

Bad/duschrum/WC:

*

Väggar,golv och tak inklusivefuktisolerandeskikt.

*
.

Inredning, belysningsarmaturer.
Vitvaror och sanitetsporslin.

.

Golvbrunn inklusive klämring.

.

Rensning av golvbrunn.

.
.

Tvättmaskin och torktumlare inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning och avlopp fram till den punkt därdessa ledningar ansluts till fastighetens geraensamma vatten- och avloppsnät.
Kranar,blandareoch avstängnmgsventiler.

»
.

Ventilationsfläkt.
Elektrisk handdukstork.

Kök:
Vitvaror.
Köksflakt och ventilationsdon.

Disk-och tvättmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning och
avlopp fram till den punkt därdessaledningar ansluts till fastighetensgemensammavattenoch avloppsnät.
Kranar och avstängningsventiler.

Bostadsrättshavaren svarar för sådana åtgärder i lägenheten som har vidtagits av bostadsrättshavaren, eller tidigare innehavare av bostadsrätten, såsomreparationer, underhåll och installationer som
denne utfört.
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Bostadsrättshavaren är skyldig att till bostadsrättsföreningen utan dröjsmål anmäla fel och brister i
sådan lägeuhetsutrustnmg/ledningar som bostadsrättsföreningen svarar for enligt denna stadgebe-
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stämmelse eller enligt lag.
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Bostadsrättsföreningen svararvidare förunderhåll ochreparationer av följande:
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.

ledningar for avlopp, vänne, gas, elektricitet och vatten, om bostadsrättsföreningen har för
sett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet (så kallade stamledningar).

.

av vattenradiatorer och värmeledningar i lägenheten som bostadsrättslnreningen försett lägenheten med, med undantag for matning av dessa.

.

for rökgångar (ej rökgångar i kakelugnar) och ventilationskanaler, inkluderat hela ventilationssystemet inklusive ventilationsdon samt även för spiskåpa/köksfläkt som utgör del av
husets ventilation.

För reparationer på grund av brand- och vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om
skadan uppkommit genom eget vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som
hörtill hanshushåll eller gästarhonom eller av någon annan som han inrymt i lägenheten eller som
där utfor arbete för hans räkning. Detta gäller i tillämpliga delar även om det förekommer ohyra
i lägenheten. I frågaom brandskada som bostadsrättshavareu själv inte vållat gäller vad som sagts
nu endast om bostadsrättshavaren bmstit i den omsorg och tillsyn som hanborde iakttagit.

Bostadsrättsföreningen far åta sig att utföra sådanaunderhåUsåtgärder, som bostadsrättshavaren ska
svara for. Beslut om detta ska fattas på foreningsstämma och fir endast avse åtgärdersom utförs i
samband med omfattande underhåll eller ombyggnad av bostadsrättsföreningens hus, som berör
bostadsrättshavarenslägenhet.

Om bostadsrättsföreningen vid inträffadskadablir ersättningsskyldig gentemot bostadsrättshavare
for lägenlietsutrustning eller personligt lösöreska ersättningen beräknas utiiran
forsäkringsvfllkoren.

§22 Förändring . lägenhet

Bostadsrättshavaren far inte utan styrelsens tillstånd, i lägenheten, göra ingrepp i bärande
konstruktion, ändring i befintliga ledningar för avlopp, värme, gas, ventilation eller vatten eller
annan väsentlig förändring av lägenheten. Styrelsen får inte vägra att ge tillstånd om inte åtgärden
ärtill påtaglig skada eller olägenhet for bostadsrättsföreningen.
§23 Underhåll

Styrelsen ska upprätta en underhällsplan for genomförande av underhållet av
bostadsrättsföreningens hus och årligen upprätta en budget för att kunna fatta beslut om årsavgiftens
storlek och säkerställa behövliga medel för att trygga underhållet av bostadsrättsföreningens hus
samtvarje åri lämpligomfattmngbesiktigabostadsrättsföreningensegendom.

§24 Fonder
Inom bostadsrättsföreningen ska bildas en fond for yttre underhäll och en dispositionsfond. Avsättning till fonden för yttre underhåll ska ske i enlighet med antagen underhållsplan enligt § 23. Om
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underhållsplan saknas ska avsättning göras med minst 0,3 % av fastigheten/fastighetemas taxerings-

värde per räkenskapsår. De överskott som kan uppstå påbostadsrättsföreningens verksamhet skabalanserasi ny räkning.
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Därutöverkan bildas bostadsrattshavamas inre fonder for underhåll av lägenheterna. Bostadsrättshavamas inre underhållsfonderkan bildas genom årliga avsättningar från bostadsrättshavama. Beslut om avskaffande, inrättandeav och årligaavsättningartiU bostadsrättshavamasindividuella underhållsfonderfattas av styrelsen.

§ 25 Upplösning av bostadsrättsföreningen

Om bostadsrättsföreningen upplöses ska behållna tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till
lägenheternas insatser.

§ 26 Övrigt
För fi-ågor som inte regleras i dessa stadgar gäller bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska
föreningar samt övriga tillämpliga författningar.

