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Stadgar - BostadsrEittsftireningen Kaskaden I

X'iireningens firm* och iindamill

1$

Foreningens firma iir Bostadsriittsforeningen Kaskaden I

2$

Fiireningen har till iindam6l att friimja medlemmamas ekonomiska intrcssen genom att i fiireningens
hus upplita bostadsltrgenheter och lokaler under nyttjanderiitt och utan tidsbegrrinsning. Upplfltelse ffir
iiven omfatta mark som ligger i anslutning till fiireningens hus, om marken skall anviindas som
komplement till bostadsl4genhet eller lokal. Bostadsrfltt iir den riitt i fiireningen som en medlem har p&
grund av upplitelsen. Medlem som innehar bostadsriitt kallas bostadsrEttsinnehavare.

3$

Styrelsen skall ha sitt siite i Stockhoim

4$

Ordinarie frreningistiimma hfllls en g6ng om &ret f6re maj manads utging. Jfr l7 $.

Riikenskapsflr

s$

Frlreningens riikenskapsir omfattar tiden l/l - 3lll2

Medlemskap

6$

Fr&ga om att anta en medlem avg<irs av styrelsen om annat inte fiiljer av Zl,ap l0 $ bostadsriittslagen
(1991:61a). Styrelsen skall snarast, normalt inom en manad frin det att skriftlig ansokan om
medlemskap kom in till fdreningen, avgtira fragan om medlemskap.
Skanska Bostiider Stocl<fiolm AB iiger rritt att, eff:er fdrviirv av bostadsrtitt enligt Bostadsraittsgarantin,
bli antagen som medlem i fessningen.

7$

Medlem f;ir inte uteslutas eller uttrdida ur fdreningen, sflr liinge han innehar bostadsrtitt.
Anmtilan om uttriide ur foreningen skall goras skiftligen och handlingen skall varaftjrsedd med
medlemmens bevithade namnunderskrift .

Avgifter 
i

8$

Fdr bostadsriitten utgf,ende insats och irsavgift faststiills av styrelscn. Andring av insats skall dock
alltid beslutas av foreningsst:imma.
Fiir bostadsriitt skall erliiggas &rsavgift till bestridande av ftireningens kostnader for den ltipande
verksamheten, samt frr de i 9 $ angivna avsiithingarna. Arsavgiftema ftsrdelas enligt andelstal och
erlflggs pi tider som styrelsen bestiimmer.
Andelstal faststiills av styrelsen. Ardrirg av andelstal skall dock alltid beslutas av fiireningsstflnrrna-
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Stadgar * Bostadsriittsibreningen Kaskaden I

Styrelsen kan besluta att erstittning for viirme och varmvatten, renhflllning, konsumtionsvatterq

elektrisk strom eller parkering skall erliiggas efter forbrukning eller yia.
Om inte irsavgiften betalas i riitt ti{ utgir driijsmilsriinfa enligt rdntelagen (1975:635) pi den obetalda

avgiften fra:r ftrfallodagen till dess full betalning sker.

Uppl&telseavgift, overl&telseavgift ooh pantsiifhingsavgift kan tas ut efter beslut av styrelsen.

Overlitelseavgift fBr maximalt uppgf, till 2,5o/o av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmiin
fdrsdlaing. Pantsiithringsavgift f&r maximalt uppgfl il 1% av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om

alkntn fiirsiikring.
Skanska Bosttider Stockholm AB eller dennes avtalspart skall vid upplitelse eller Overlfltelse i
samband med fullgdrande av Bostadsr6ittsgarantin ej piforas upplfltelse- eller Overliielseavgift.

Avsiittningar och anviindning av irsvinst

e$

Avsiitiring for fdreningens fastighetsurderhall skall gdras flrligen, senast fran och med det
verksamhetsir som infaller niirmast efter det slutflnansieringen av Iiireningers fastighet genomfiirts,

med ett belopp motsvarande minst 105 000 lronor.
Den vinst som kau uppstfl p& foreningens verksamhet, skall balanseras i ny nilming.

Styrelse och rrvisorer

l0$

Styrelsen bestflr av minst tre och hilgst fem ledamtiter som vEljs pfl tvfl frr, samt en till firra suppleanter,
som viiljs pi ett 6r. Styrelsen vdljs av foreningen p& ordinarie stiimma for tiden intill dess ndsta

ordinarie stAmma hfillits.

Med undantag fran forsta styckets regel om att samtliga viiljs av foreningen giller att under tiden intill
den ordinarie foreningsstiimma som infaller niirmast efter det att slutfinansieringen av fdreningons hus

genomforts utses en ledarnot och En suppleant av AB Bostadsgaranti och viiljs dvriga ledamSter och
suppleanter av foreningen pi ordinario frronings stiimma. Ledamot och suppleant utsedda av
AB Bostadsgaranti behover inte vara medlem i fiireningen.
Slutfinansiering har skett niir samtliga i den ekonomiska planen fiinrtsedda fastighetsl&n utbetalats.

Skanskn Bosttider Stockhotm AB skall kunna utdva sin insyn i bostadsriittsfrrsningens verksamhet
genom en av Skanska Bostiider Stockhokn AB utsedd rapportdr. Rapportdren skall ta del av styrelsens
fiirvalftring och iiger rfltt att nrirvara vid fdreningssttimmor, st5nelsesammantrflden och besikkringar.
Vid styrelsesammantriiden och foreningsst€immor iiger rapport6ren riitt att viicka forslag och fii sin
mening antecknad i protokollet. Skanska Bost6der Stockholm AB:s insyn skall utOvas i sju &r fran
dagen for entreprenadens godkiinnande vid slutbesiktning av respektive litgenhet i
bostadsrfttsft reningens fastighet.

ll $

Styrelsen konstihrerar sig sjiilv.
Styrelsen iir beslutsfor niir de vid sammantriidet nflrvarandes antal Sverstiger hiiJften av hela antalet
ledamriter. Ftir giltigheten av fattade beslut fordras, di for beslutsforhet minsta antalet ledamOter iir
niirvarande, enighet om besluten.
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Stadgar - Bostadsriittsfiireningen Kaskaden 1

12$

Fsreningens firma tecknas, Ibrutom av styrelsen, av tvfl av styrelsen diirtill utsedda styrelseledarn6ter i
fiirening eller av en av sLyrelsen dartill ufsedd styrelseledamot i frrening med a::nan av styrelsen

dtlrtill utsedd person.

t3$

Styrelsen ffir forvalta fsleningens egendom genom en av styrelsen utsedd viceviird, vilken sjiilv inte
behdver vara medlem i f6reningen, ellor genom en fristiende fdrvaltningsorganisation. Vicevduden
skall inte vara ordftirande i styrelsen.

14$

Utan ftireningsstiimmas bemyndigande fir styrelsen eller firmatecknare inte avhiinda foreningen dess

fasta egendom eller tomtrtltt. Styrelsen ffir dock inteckna och belana sfldan egendom eller torrftAtt.
Styrelsen skall understfllla Skanska Bostiider Stoclfiolm AB intecknings- oc.h eller bslfrningsflrende for
godkiinnande.

t5$

Styrelsen &Iigger:

r att avge redovisning ftir fiirvaltningen av foreningens angeldgcnheter genom att avliimna
Srsredovisning som skall innehillaberiittelse om verksamheten under 6ret
(forvaltningsberElttelse) samt redogorelse fOr frireningens intiikter och kostnader under flrst
(resultatr4kning) och fiir st?illningen vid riikenskaps.flrets utgang (balansrakning),

r att uppriltta budget och faststiilla irsavgifter frr det kommaBde riikenskapsdret

r att mirxt en gang edigen, innan flrsredovisningen avges, besiktiga foreningens fastigheter samt
inventera dvriga tillgangar och i fdrvaltningsberiittelse redovisa vid besikhingen ooh

inventeringen gjorda iakftagelser av siirskild betydelse,

t ffiminst en minad frre dgn ftireningsstiimma, pf, vilken irsredovisningen och revisorernas
ber5ttelse skall framliiggas, till revisorerna kimna fr.rsredovisningen ftir det f0rflutna
riikenskaps&rst sarnt

r att senast en vecka innan ordiirarie foreningsstiimma tillstiilla medleriimama kopia av
irsredovisningen och revisionsbertittelsen,

r att upprdtta och fortlOpande revidera siirskild plan f<ir ftireningens inttikter och kostnader f6r den
tid Bostadsriittsgarantin giiller samt

. att undcrrtitta Skanska Bosttider Stockhot:r AB:s rapportdr om varje itgtird aller hiindelsd av
betydelse fdr ft,reningens ekonomi eller fir Skanska Bostiider Stockholm AB, vari ingir att
tillhandahilla htirfrr erforderligt material.

16$

En revisor och suppleant viiljs av ordinarie fdreuingsstiimmafrir tiden intill dEss nista ordinarie
stflmma he[its.

Revisor iligger:

r att verkstiilla revision av ftreningens rflkenskaper och fiirvalhdng samt

r att senast tufl veckor fiire ordinarie fiireningsstiimma framliigga rEvisionsberiittelse.

I
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Stadgar - Bostadsriittsftjreningen Kaskaden 1

Ftireningsstf,mma

l7$

Ordinarie fdreningsstiimma hf,lls en gflng om iret vid tidpunkt som framgf,.r av 4 $.

Extra stflmma hills dfl sbnelsen finner skiil till det och skall av styrelsen flven utlysas di detta for
uppgivet iindamil hos styrelsen skriftligen begiirs av sn revisor eller av minst en tiondel av samtliga
r$stberiittigade medlemmar.

Kallelse till foreningsstiimma och andra meddelanden till foreningens medlemmar skatl ske genom

anslag p& ltimpliga platser inom ftireningens fastigheter. Kallelse till stiimma skall tydligt aage de
eirenden som skall forekomma pi stflmman. Medlem som inte bor inom fastighete!, skall skriftligen
kallas under uppgiven eller eljest for styrelsen kiind adress,

Kallelse fEr utfiirdas tidigast firra veckor fiire stimma och skall utflirdas senast tv& veckor fdre
ordinarie stiimma och senast en vecka fore exha stiimma.
Skanska Bostiider Stockholm AB:s rapportdr skall skriftligen kallas till foreningsstiimma.

l8$

Medlem som dnskar fr ett iirende behandlat vid stiimma skall skriftligen framstiilla sin begii.ran hos
sfi6elsen i si god tid att flrsndet kan tas upp i kallelsen till stiimman.

le$

P& ordinarie fdreningsstiimma skall ftitekomma f6ljande iirenden:

a) Uppriittande av forteckning 6ver nirvarande medlemmar.

b) Val av ordfdrandevid stiimman.

c) Val avjusteringsmin.

d) Frflga om kallelse till stitmman beh0rigen skett.

e) F6redragning av st5nelsens irsredovisning.

0 F6redragning av revisorernas bertittelse

g) Faststiillande av resultat- och balansriikning.

h) FrAga om ansvarsftihet ftir styrelsen

D Friga om anviiudande av uppkommen vinsi eller t5ekande av forlust.

j) Frigaomarvoden

k) Val av styrelseledamdter och suppleanter.

U Val av rsvisor och suppleant

m) 0vriga iirenden vilka angivits.i kallelsen. Under 6wiga drenden skall alltid upptas en punkr f0r
Skanska Bostiider Stockholm AB:s rapportdr och bostadsr5ttsftireningens fi)rhillande till Skarska
Bostiider Stockholm AB.

Pi extra stttmma skall forekomma endast de arenden ftir vilka stiimman utlysts och vilka angivits i
kallelsen tifl densamma.

20$

Protokoll vid fireningsstiimma skall foras av den som stttnmans ordfdrande utsett diirtill. I fiiga om
protokollets inneh&ll giiller:
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Stadgar - Bostadsriittdi:reningen.Kaskaden 1

1. att rdstliingden skall tas in eller biftiggas protokollet

2. att stiimmans beslut skall fi)ras in i protokollot samt'

3. om omrdsfiring har skett, atL resultatet skall anges i protokollet

Protokoll skall forvaras betryggande.
Vid stfimma fort protokoll skall senast inom tro veckor vara hos styrelsen tillgflngligtr firr
medlemmama.

2r$

Vid fdreningsstiimma har varje medlem en rdst. Om flsra medlemmar har en bostadsriitt gemensarfi
har de dock tillsammans endast en nist. Rdstberiittigad iir endast den medlem scim fullgiort sina
fiirpliktelser mot fbreningen
Bostadsrittsinnehavaren flr utdva sin rdstriift genom befirltniikiigat ombud som antingen skall vara
medlem i foreningen, iikta makq sambo ellEr niirstiende som varaktigt sammanbor med medlemmen.
Ombud skall forete skriftlig, dagtecknad flrlhnakt. Fullmakten giiller h6gst ett 6r fran utfrrdandet.

Ingen fiir p& grund av fullmakt rrista for mer iin en annan rostberiittigad
En medlem kan vid foreningsstiimma medftira hdgst ett bitride som antingen skall vara medlem i
foreningen, make, sambo eller ndrst&ende som varaktigtr sammanbor med medlemmen.
Omnistning vid foreningsstiimma sker 6ppet om inte niirvarande r6stberflttigad pakallar sluten
omrdstning, Vid lika rdstetal avgdrs val genom lottning, medan i andra frf,gor den mening gflller som

bitrads av ordftiranden.
De fall - bland annat friga om iindring av dessa stadgar - diir siirskild rosidvervikt erfordras for
giltighet i beslut behandlas i 9 kap l6 $, 19 och 23 $ i bostadsriittslagen (1991:614).
Beslut rorande stadgeiindring av stadgar under den tid Bostadsriittsgarantin giiller skall godkAnnas av
Skanska Bostiider Stocl&olnt AB f6r att iiga giltighet.

Upplfltelse och dvergflng av bostadsriitt
:

22*

Bostadsrtitt upplites skriftligen och tiir endast upplitas flt medlem i fbreningen. Upplfltelsehandlingen
skall ange parternas namn, dea liigenlret uppl&telsen avser, iindamilet med uppl&telsen samt de belopp
som skall betalas som insats och irsavgift. Om upplitelseavgift skall uttas skall flven den anges.

23$

Har bostadsriitt OvergAtt till ny innehavare, ffir denne utdva bostadsriitten endast om han iir eller antas

till medlem i filreningen.
En juridisk person som ilr medlem i fdroningeu ffir inte utan samtycke av foreningens sfielse getrom
dverl&telse ftirviirva bostadsrttt till on bostadslSgenhet.

Utan hinder av forsta stycket fiir dddsbo efter avliden bostadsriittsinnehavarE utdva bostadsrfltten. Efter
tre 6r frfln dddsfallet fEr foreningen dock anmana dodsboet att inom sex mfimader visa att bostadsriitten
ing&ti i bodelning eller arrskifte med anledning av bostadsrflttsinnehavarens d6d eller att n6gon, som
inte ffir v:igras intr6de i fiireningen, fdrviirvat bostadsritten och s6kt medlemskap. Om don tid som
angetts i anmaningen inte iakttas, ffir bostadsrtitten siljas pfl offentlig auktion fiir d<idsboets r?ikning

24fi

Den som En bostadsriitt har rivergf,tt till fii.r inte viigras intriide i fiireningen om de villkor som
fdreskrivs i stadgarna ar uppfullda och foreningen skiiligen bor godta honom som
bostad sriittsinnehavare.
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Stadgar - Bostadsfiittslbredngen Kaskaden 1

En juridisk person som har frrv:irvat en bostadsriitt till en bostadsliigenhet ffir viigras inilade i
fOreningen ihren om de i fiirsta stycket angivna forutsiittningarna for medlemskap rir uppfrtlda.

Om en bostadsriitthar Overgitt till bostadsriiftshavarens make ffir maken vf,gras intriide i fbreningen
endast dii maken inte upp$ller av foreningen uppstiillt siirskilt stadgevillkor fdr medlemskap och det

skilligen kan fordros atl maken uppfyller sidant villkor. Detsamma giiller ocksi niir en bostadsriitt till
en bostadskigenhet dvergfltt till nigon annan nlirstiende person som varaktigt sarnmanbodde med
b ostads riittshavaren.

I fi6ga om fi)rviirv av andel i bostadsriitt iiger fbrsta och tredje styckena till,Ampning endast om
bostadsriitten efter frrviirvet inr:ehas av makar eller, om bostadsriittea avser bostadsliigenhet, av
s&dana sambor pfl vilka lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem skall tilliimpas.

25$ :

Om en bostadsriitt dvergfrtt gcnom bodelning flrv, testamento, bolagsskifte eller liknande forviirv och
ftirviirvaren inte antagits till medlem ffir f6reningcn anmana innehavaren att inom sex minador fri.n
anmaningen visa atl nflBon som inte 6r vrigras intr6de i fiireningen, fiirviirvat bostadsriitten och sdkt
medlemskap. Iakttas inte tid som angetts i anmaningen, frr bostadsriitten siiljas pA offentlig auktion for
fo rviirvarens riiknrng.

26$

Ett avtal om dverlfltelse av bostadsriitt genom kOp skall upprAffas skriftligen och skrivas under av
s6ljaren och kdparen. I avtalet skall den ltigenhet som Bverlitelsen avser samt kripeskillingen anges.
Motsvarande skall giilla vid byte eller g&va. Bastyrkt avskrift av dverlfltelseaytalet skall tillstallas
styrelsen.

Avsiigelse av bostadsrfitt

278

En bostadsriittshavare {Er avsiiga sig bostadsriitten tidigast efter tuflr &r fran uppl&telsen och diirigenom
bli fri fren sina forpliktelser som bostadsriittshavare. Avsiigelse skall goras skriftligen hos styrelsen.

Vid en avsiigelse dvergar bostadsriitten till ftreningen vid det minadsskifte som intriiffirrniirmast efter
tre m&nader frfrn avs6gelsen, eller vid det senare m&nadsskifte som angotts i denna.

Bostadsrilttshavarens riittigheter och skyldigheter

28$

Bostadsrtittshavaren skall pfl egen bekostnad till dst inre hfrlla lIgenheten jiimte tillhdrande t vriga
utqrmmen i gott skick. Detta giiller iiven marken, om sfldan ingir i upplitclsen.

Till ldgenhetons inre riiknas:

. runmens vtlggar, golv ochtak

. inredning och utrustning i kdk, badrum och dvriga utrymmen i liigenheten s&sorn ledningar och
6wiga installationer frr vatten, avlopp, viirme, gas, ventilation och el till de delar dessa befinner
sig irne i lflgenheten och inte dir stamledningar, 

:

r glas och bigar i liigenhetens ytter- och innanfdnster,

719 L4.M
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Stadgar * Bostadsriittsftireningen Kaskaden 1

. Iiigenhetens yfter- och ilrnerdtirrar samt

r svagstrcimsanliiggningar.

Bostadsriittshavaren svarar dock inte for mfllning av yttersidorna av ytterfonstor och ytterd0rrar och
inte heller fbr annat underh6ll iin mfllning av radiatorer och vattenarmafirrer eller av de anordrdngar
fr6n starnledningar fiir avlopp, viirme, gas, elektricitet vatten, rokg&ngar och ventilation sorn

fo reningen forsett liigenheten med.

Bostadsriittshavaren svarar frr reparation pfr grund av brand- eller vattenle<lningsskada endast om
skadan uppkommit genom eget v&llande eller genom v&rdsldshet eller forsummelse av nigon som hdr
till hans hushill eller som giistar honom eller nigon arman som han inrynrt i liigenheten ellbr som dtir
utfor arbe[E frr hans riikning. Iftiga om brandskadi som bostadsrtittsinnchavaren sjiilv inte villat
giiller vad som sagts nu endast om bostadsriittsinnehavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han
bort iahta.

Fjiirde stycket fiirsta punkien giiller i tillimpliga delar om det finns ohyra i liigenheten.

2e$

Bostadsriittshavaren ffir inte g6ra nagon v6senflig fdriindring i liigenheten utan tillstind av styrelseu.

30$

Bostadsriittshavaren ttr skyldig att niir han anviinder ldgenheten iaktta allt som fordras ftr att bevara
sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Han skall rritta sig efter de siirskilda regler som
foreningen i 0verenskommelse med ortens sed meddelar. Bostadsriittshavaren skall h6lla noggrann
tillsyn river att detta ocks& iakitas av dem han svarar ftir enligt 28 $ fiirde stycket
Gods som enligt vad bostadsriittsinnehavaren vet iir eller med skiil km misstiinkas vara befutftat med
ohyra fiir inte foras in i kigenheten.

3t$

FSretriidare for bostadsriittsftreningen har riitt att f[ komma in i lfgenheten n6r det behrivs fortillsyn
eller fiir att udrlra arbete som fireningen svarar ftr.

32$

En bostadsriittshavare fflr upplf,ta hela sin kigenhet i andra hand endast om styrelsen ger sitt samtycke.

Bostadsrittshavarq som under viss tid inte har tillfillle att anviinda sin bostadsliigenhet, frr upplflta
Itigenhet i andra hand, om hyrosnflmnden ltmnartillstand till upplitelsen. Sadanttillstaqd ska[
Itimnas, om bostadsriittshavaren har beaktansviirda skiil fdr uppl&telsen och fiireningen inte har
befogad anledning att vigra samtycke. Tillst&nd kan begrflnsas till en viss tid och frronas med villkor.

33$

Bostadsriittshavaren filr inte anviinda ligenheten ftir nigot annat iindam&l iin det avsedda. F0reningen
ffir dock endast frberopa awikelse som ilr av avsevdrd betydelse fdr fiireningen eller nflgon aruum
medlem i frreningen.
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Stadgar - Bostadsriittsftireningen Kaskaden 1

34$

Bostadsrf,ttshavaren ffir inte iurymma utomstflende personer i lflgenheten, om det kan medforamen ftir
frreningen eller nigon annan medlern i frireningen.

Jf$

Nyitjanderfltten till en liigenhet som innehas med bostadsriift och som tjlltrfltts iir forverkad och
foreningen sflledes beriittigad att siga upp boskdsrtittshavaren till avflything:

1. Om bostadsriittshavaren drdjer med att betala insats eller upplfltelseavgift utdver tvi veckor ften
det att Sreningen efter ffrfallodagen anmanat honom att fullgdra sin betalningsskyldighet eller om

bostadsriittshavaren drrijer med att betala frrsavgift utiiver en vecka efter frrfallodagen.

2. Om bostadsrflttshavaren utan behdvligt samtycke ellertillstand uppliter liigenheten i andra hand.

3, Om l+igenheten anvtinds i strid med 33 eller 34 $.

4. Om bostadsriittshavaren eller den som liigenheten upplflfits till i andrahand genont" v&rdsltishet iir
vflllande till att det finns ohyra i liigenheten eller om bostadsriittshavaren g€nom att inte utan
oskaligt drdjsm6l underriitta styrelsen om att det finns ohyra i ldgenheten bidrar t'rll att ohyran
sprids i fastigheten.

5. Om liigenheten pfl arurat satt vanvirdas eller om bostadsriitfshavaren aller den som liigenheten
upplitits till i andra hand f,sidosiitter nagot av vad som enligt 30 $ skall iakttas vid l6genhetens

begagnande eller brister i don tillsyn som enligt samma paragraf frligger en bostadsriittsinnehavare.

6. Om bostadsriittshavaren inte liimnar tilltriide till liigenheten enligt 31 $ ooh han inte km visa en

giltig ursiikt for detta.

7, Om bostadsrtittshavaren inte fullgOr annan honom ivilande skyldighet och det m6ste anses vara av
synnerlig vikt fbr foreningen att slryldigheten fullgdres.

8. Om liigenheten helt elter till vflsentlig del anv{nds for niiringsverksamhet Eller diirmed likartad
verksamhet, vilken utg<ir eller i vilken tifl inte oviisentlig del ingir brottsligt frrfarande, eller for
ti[Silliga sexuella ftirbiudelser mot orsAthing.

Nyftjanderiitten iir inte fiirverkad om det som ligger bostadsriittsinnehavaren till last iir av ringa
betydelse.

Uppsiigning p& grund av ftirhillande som avses i fbrsta styoket 2, 3 eller 5-7 fix ske endast om

bostadsrtittshavaren liter bti att efter tillsiigelse vidta rattelse utan drdjsm&I.

I friga om en bostadsriittsliigenhet fEr uppsiigning p6. grund av fiirhflllande som avses i fbrsta
stycket 2 inte heller ske om bostadsrtittshavarsn efter tillsiigelse utan drdjsmfi,l ansdker om tillstand
till upplfltelsen och frr ansdkan beviljad.

Om ftireningen siiger upp bostadsriittshavaren till avflytUring, har frreningen riifi till ersiittrring for
skada.

Owiga bestiimmelser

36$

Vid ftireningens uppldsning skall f0rfaras enligt 9 kap29 $ bostadsr6ttslagen. Behflllna tillgangar skall
fordolas mellan bostadsrittsh&vama ofter liigenhetornas insatssr.

3?$

Utdver dessa stadgargiller fdr fiireningens verksamhet vad som stadgas i bostadsriittslagen och andra
tilltimpliga lagar.
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