
Stadgar för Bostadsrättsföreningen Värnhem 1  
Antagna den 29/11-2005 i Malmö kommun, Skåne län  

 
§ 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE  
Föreningens firma (föreningsnamn) är Brf Värnhem 1. Föreningens styrelse har sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.  
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta 
lägenheter och lokaler 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.  
 
§ 2 MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT  
Annan juridisk person än kommun eller landstingkommun som förvärvat bostadsrätt till bostadslägenhet får vägras 
inträde i bostadsrättsföreningen. En juridisk person som är medlem i bostadsrättsföreningen får inte utan samtycke av 
föreningens styrelse genom överlåtelse förvärva bostadsrätt till en bostadslägenhet. Styrelsen avgör frågan om att 
antaga medlem och kan neka om det föreligger betalningsanmärkning eller tidigare avhysningsbeslut.  
När en bostadsrätt överlåtits eller övergått till ny innehavare får denne utöva bostadsrätten och flytta in i lägenheten 
endast om han har antagits till medlem i föreningen. Förvärvaren skall ansöka om medlemskap i föreningen på sätt 
styrelsen bestämmer. Styrelsen är skyldig att snarast, normalt dock inom tre veckor från det att ansökan om 
medlemskap kom till föreningen, pröva frågan om medlemskap. Som underlag för prövningen har föreningen rätt att ta 
en kreditupplysning avseende sökanden.  
 
Trots bestämmelsen i första stycket får ett dödsbo efter en avliden bostadsrättsinnehavare utöva bostadsrätten. Efter tre 
år från dödsfallet, får föreningen dock anmana dödsboet att inom sex månader från anmaningen visa att bostadsrätten 
ingått i bodelning eller arvskifte i anledning av bostadsrättsinnehavarens död eller att någon, som inte får vägras inträde 
i bostadsrättsföreningen, förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Om den tid som angetts i anmaningen inte 
iakttas, får bostadsrätten säljas på offentlig auktion för dödsboets räkning.  
Den som en bostadsrätt övergått till får inte vägras inträde i bostadsrättsföreningen, om de villkor  
för medlemskap som tidigare föreskrivs är uppfyllda. .  
Om en bostadsrätt har övergått till bostadsrättsinnehavarens make får maken inte vägras medlemskap i föreningen. Vad 
som nu sagts äger motsvarande tillämpning om bostadsrätt till bostadslägenhet övergått till bostadsrättsinnehavaren 
närstående person som varaktigt sammenbodde med denne.  
Om en bostadsrätt övergått genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv och förvärvaren inte 
antagits som medlem i bostadsrättsföreningen, får bostadsrättsföreningen kräva att rörvärvaren inom sex månader 
uppvisar att någon, som inte får vägras inträde i föreningen, förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Iakttas inte 
den tid som angetts i kravet, får bostadsrätten säljas på offentlig auktion för förvärvarens räkning .  
 
§ 3 INSATS, ÅRSAVGIFTER, ÖVRIGA AVGIFTER  
Styrelsen fastställer insats, upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och årsavgift för varje lägenhet. Ändring av insats skall 
dock alltid beslutas av föreningsstämman  
Årsavgiften fördelas efter bostadsrättens andelstal. Avgiften betalas månadsvis och i förskott senast den sista vardagen 
före varje ny månads början. Avgifterna ska betalas på det sätt styrelsen beslutar. Om inte avgifterna betalas i tid utgår 
dröjsmålsränta enl. räntelagen på den obetalda avgiften från förfallodagen till dess fulla betalning sker samt 
påminnelseavgift enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader. Styrelsen kan besluta att den del av 
årsavgiften som avser ersättning för varje lägenhets värme, varmvatten, elektrisk ström, renhållning eller 
konsumtionsvatten kan beräknas efter förbrukning eller yta.  
 
Föreningen kan ta ut upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift efter beslut av styrelsen. Upplåtelseavgift 
är en särskild avgift som föreningen kan ta ut tillsammans med insatsen, när bostadsrätten upplåts första gången. För 
arbete vid övergång av en bostadsrätt får föreningen av bostadsrättshavaren ta ut en överlåtelseavgift med ett belopp 
motsvarande vad anses normalt enligt lagen (1962:38) om allmän försäkring. Överlåtelseavgift får uppgå till högst 2,5% 
och pantsättningsavgift till l % av prisbasbeloppet, som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap respektive 
tidpunkten för underrättelse om pantsättning. Styrelsen beslutar om det gällande belopp som skall erläggas. Överlåtelse 
betalas av förvärvaren och pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.  
 
§ 4 STYRELSENS BEFOGENHET  
Styrelsen ska på uppdrag av medlemmarna sköta föreningens verksamhet. Styrelsen kan besluta om storleken på 
insatser, upplåtelseavgifter och årsavgifter.  
Även:  
- Inrättande av nya lägenheter  
- Medlemsantagning  
- Möjligheten för en medlem som upphört att vara bostadsrättshavare att kvarstå som medlem i föreningen  
- Upprättande av ekonomisk plan  



- Ansökan om registrering av föreningen  
- Att en bostadsrätt ska upphöra  
- Förverkande av bostadsrätt  
- Väsentliga förändringar av föreningens fastighet  
- Omfattande reparationer  
 
§ 5 UNDERHÅLL AV FASTIGHETEN  
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.  
 
§ 6 BOSTADSRÄTTSHAVARE OCH HYRESGÄSTS ANSVAR  
Bostadsrättshavare/hyresgäst får inte använda lägenheten för något annat ändamål än boende. Inte heller 
affärsverksamhet eller liknande verksamhet får förekomma.  
Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad, till det inre, hålla lägenheten med tillhörande övriga utrymmen i gott skick. 
Med ansvaret följer både underhålls- och reparationsskyldighet. Föreningen svarar i övrigt för husets underhåll samt i de 
hyreslägenheter som finns.  
Till det inre räknas:  
- Till ytterdörr hörande handtag, ringklocka, brevinkast, lås, målning på insida  
- Lister, foder stuckatur, elektrisk golvvärme  
- Eluttag, brytare, brandvarnare och balkongdörr  
- Rummens väggar, golv och tak  
- Inredning i kök, badrum och övriga utrymmen som hör till lägenheten  
- Glas i fönster och dörrar  
- Lägenhetens ytter- och innerdörrar  
- Ventilationsfläkt och avstängningsventiler  
- Rensning av golvbrunn och klämring  
- Elektrisk handdukstork  
- Kranar och avstängningsventiler  
- Till väggar, golv hörande fuktisolerande skikt  
- Belys armatur  
- Ledning och anslutningskopplingar på vattenledning  
 
Bostadsrättshavaren svarar för målning av innersidor av fönstrens bågar och karmar, men inte för målning av utifrån 
synliga delar av yttersidorna av ytterdörrar och ytterfönster och inte heller för annat underhåll än målning av radiatorer 
och vattenarmaturer eller av de anordningarna för värme, gas, elektricitet, och vatten som föreningen försett lägenheten 
med.  
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 hör till hans hushåll eller gästar honom 
eller av någon annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning. Detta gäller i tillämpliga 
delar även om det förekommer ohyra i lägenheten.  
  
I fråga om brandskada som bostadsrättshaveren själv inte vållat gäller vad som sagts nu endast om 
bostadsrättshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han borde ha iakttagit. Bostadsrättsföreningen får åta sig att 
utföra sådana underhållsåtgärder, som bostadsrättshavaren ska svara för. Beslut om detta ska fattas av styrelsen och 
får avse åtgärder som utförs i samband med underhåll eller ombyggnad av föreningens hus, som berör 
bostadsrättshavarens lägenhet. Bostadsrättsinnehavaren är skyldig till föreningen/styrelsen att anmäla fel och brister i 
lägenhetsutrustningen som föreningen ansvarar för. Förråd, garage, balkong, altan skall bostadsrättshavaren iaktta 
ordning, sundhet och gott skick i fråga om sådant utrymme. Lägenheten skall hållas i gott skick och reparationer skall 
utföras fackmässigt.  
 
§ 7 FöRÄNDRING I LÄGENHET  
Bostadsrättshavaren eller hyresgästen får inte utan styrelsens tillstånd, i lägenheten, göra ingrepp i bärande 
konstruktion, ändring i befintliga ledningar för avlopp, värme, elektricitet, gas eller vatten eller annan väsentlig förändring. 
Styrelsen får vägra att ge tillstånd om åtgärden är till  
påtaglig skada för fastigheten samt det enhetliga utseendet eller karaktärsdrag, samt innebär kostnader för föreningen. 
Om bostadsrätthavaren/hyresgästen försummar sitt ansvar för lägenhetens skick i sådan utsträckning att säkerhet 
äventyras eller att det finns risk för omfattande skador på annans egendom eller fastigheten har föreningen efter 
rättelseanmaning rätt att avhällpa bristen på innehavarens bekostnad.  
Företrädare för föreningen har rätt att få komma ini lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som 
föreningen svarar för eller har rätt att utföra. Om inte bostadsrättsinnehavaren / hyresgästen lämnar tillträde till 
lägenheten när föreningen har rätt till det kan styrelsen ansöka om handräckning.  
Om föreningen säger upp bostadsrättshavaren/hyresgästen för avflyttning har föreningen rätt till ersättning för skada och 



andra kostnader som har samband med detta.  
 
§ 8 ANDRA HANDS UTHYRNING  
En bostadsrättshavare eller hyresgäst fåt upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast 
om styrelsen ger sitt samtycke. Bostadsrättshavaren skall skriftligen hos styrelsen ansöka om samtycke till upplåtelsen. 
Det skall anges skäl, under vilken tid samt till vem. En bostadsrättshavare får inte inrymma utomstående personer i 
lägenheten om det kan medföra men för föreningen eller annan medlem.  
 
§ 9 FöRVERKANDE AV BOSTADSRÄTT ELLER HYRESRÄTT  
Nyttjanderätt till en lägenhet som innehar bostadsrätt/hyreslgh kan i enlighet med bostadsrättslagens bestämmelser 
förverkas bland annat om innehavare dröjer med att betala årsavgift eller om lägenheten används för annat ändamål än 
det avsedda samt uthyrs i andra hand.  
De som genom vårdslöshet är vållande till all det finns ohyra i lägenheterna eller om innehavaren genom att inte utan 
oskälig dröjsmål underrätta styrelsen om att det finns ohyra i lägenheten och bidrar till att ohyran sprids i fastigheten. 
Bostadsrättshavaren/hyresgästen inte iakttar sundhet, ordning och gott skick Inom fastigheten eller rättar sig efter de 
särskilda ordningsreglerna som föreningen meddelar.  
 
§ 10 RÄkENSKAPSÅR OCH ÅRSREDOVISNING  
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december. Minst en månad före ordinarie föreningastämma ska 
styrelsen avlämna en årsredovisning till revisorerna. Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och 
förvaltningsberättelse.  
 
§ 11 STYRELSE  
Styrelsen består av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter med lägst noll och högst tre styrelsesuppleanter. 
Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs årligen för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. 
Styrelsen utser inom sig ordförande och andra funktionärer. Föreningens firma tecknas förutom styrelsen av två 
styrelseledamöter tillsammans i förening.  
 
§ 12 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA  
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska 
förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och 
senast en vecka före extra föreningsstämma. Kallelsen ska utfärdas genom en personlig kallelse till samtliga 
medlemmar genom utdelning eller brev med posten. Andra meddelanden till medlemmarna anslås på lämplig plats inom 
föreningens fastighet eller skickas ut som brev. Protokoll från föreningsstämma skall hållas tillgänglig för medlemmar 
senast tre veckor efter stämman.  
 
§ 13 ÄRENDEN PÅ ORDINARIE FÖRENINGSSTAMMA  
På en ordinarie föreningsstämrna ska följande ärenden behandlas:  
1 Öppnande  
2 Godkännande av dagordningen  
3 Val av stämmoordförande  
4 Val av protokollförare  
6 Val av en eller två justeringsmän  
7 Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning  
8 Fastställande av röstlängd  
9 Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen  
10 Beslut om fastställande av resultaträkning, resultatdisposition och balansräkning samt om hur vinsten eller förlusten 
enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras 
11 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna  
13 Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna  
14 Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter  
15 Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter  
16 Val av valberedning  
17 Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman eller anmält intresse  
18 Avslutande  
 
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. För en fysisk person gäller att endast en annan medlem eller medlemmens make, sambo, föräldrar, 



syskon eller barn får via biträde eller ombud.  
 
§ 14 REVlSOR .  
För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning  
utses en till två revisorer för 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.  
 
§ 15 FONDER  
Inom föreningen ska bildas en fond för yttre underhåll och en dispositionsfond. Avsättning till  
fonden för yttre underhåll ska ske i enlighet med antagen underhållsplan. De överskotten  
som kan uppstå på föreningens verksamhet ska avsättas till dispositionsfonden.  
 
§ 16 UPPLÖSNING AV FÖRENINGENS VINST  
Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till lägenhetemas insatser.  
 
§ 17 ÖVRIGT  
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar samt övriga och 
nedan tillämpliga författningar.  
 
BRL 2 KAP 1 §  
BRL 2 KAP 11 §  
BRL 3 KAP 4 §  
BRL 6 KAP 9 §  
BRL 6 KAP 2 §  
BRL 6 KAP 5 §  
BRL 7 KAP 14 §  
BRL 7 KAP 14 §, 9 KAP 5 § 
BRL 7 KAP 15 §  
BRL 7 KAP 17 §  
BRL 7 KAP 18-19 §§ 
BRL 7 KAP 14 § och 9 KAP 5 § 1st 5p  
BRL 9 KAP 5 §  
BRL 9 KAP 13 och 16 §§  
BRL 9 KAP 8-12 §§, 10 KAP 3 §  
BRL 9 KAP 18a §  
 
PuL 1O§  
PuL 22§  
 
 
Stadgarna bestyrks av:  
Staffan O 'bar  
Carina Ivarsson  
Bevittnas av Jeanette Dinall 
Bevittnas av Gert Andersson 
 
 
 
 
 
 


	Stadgar för Bostadsrättsföreningen Värnhem 1
	Antagna den 29/11-2005 i Malmö kommun, Skåne län

