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Historik 
 

Innan våra fastigheter uppfördes i Mörbyskogen var området en plats för 

rekreation för Danderydsborna där man kunde plocka både bär, svamp och 
blommor. Man åkte skidor på vintern och gick långa promenader sommartid. 

Området är ju högt beläget och har alltid haft en utsikt över omgivningarna 
som lockat till utflykter.  
Detta ändrades i början på 60-talet när arkitekt Eric Ahlin, BEFA och 

byggnadsfirman Ohlsson & Skarne började planera ett stort bostadsområde i 
Mörbyskogen.  

Fastigheterna som tillsammans omfattar 950 lägenheter byggda i 3 etapper 
med en första inflyttning i december 1962.  

Enligt uppgift ur både riks- och lokalpressen var lägenheterna enligt tidens 
uppfattning mycket moderna och välplanerade. Läget vid Mörby Centrum 

eller Danderyds Köping, som det hette på den tiden höll på att byggas ut med 
flera butiker och ansågs mycket centralt inom kommunen.  

1962 rådde bostadsbrist i Danderyd och ca 2000 personer stod i bostadskön 
med en väntetid på flera år för en bostad. Tillkomsten av de 950 

lägenheterna betydde givetvis mycket för de bostadssökande och 
försäljningen och inflyttningen gick raskt och snart var samtliga lägenheter 

bebodda. Alla lägenheter gick dock inte till bostadskön utan ungefär 300 
lämnades till Mörby Lasarett som personalbostäder.  
Priset för en trea låg på ungefär 8000: - och månadskostnaden på 300: -. 

Danderyds Köping kunde lämna en kommunal borgen på upptill 60 % av 
insatsbeloppet vilket underlättade för köparna.  

Priset idag låter inte så svindlande, men enligt lokaltidningen från 1963 
kostade ett kilo färsk torsk 4,10: - och oxrulader 9,60: - kilot hos Arvidssons 

Livs i Näsby Park. Godis kunde man köpa, Mazetti Pralinda chokladkakor-
1:50: -, men då fick man förstås 2 stycken för det priset.  

Inom området bildades tre bostadsrättsföreningar vår förening bildades den 5 
april 1961 och leddes av ordföranden Åke Pettersson.  

Fribergaskolan är från ungefär samma tid som våra bostadshus och inom 
området byggdes senare daghemmet Vitsippan samt Myrans snabbköp.  
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Nyinflyttad  
Välkommen till bostadsrättsföreningen Mörbyskogen 1 som ligger i ett lugnt 
och lite avskilt område nära Mörby Centrum. Avståndet till centrala 
Stockholm är c:a 10 km. Kommunikationerna är extremt goda med T-bana 

mot city, Roslagsbanan och många bussar med förbindelse till Bromma, 
Ekerö, Solna, Sollentuna, Täby, Vallentuna, Norrtälje och hela Roslagen. 

Läget nära Mörby Centrum ger tillgång till all service man kan önska som 
vårdcentraler, tandläkare, bibliotek, apotek, banker, närpolis, systembolag 

och ett stort antal butiker. I närområdet finns både barnomsorg samt flera 
skolor både för låg-, mellan- och högstadiet. 

Inom kommunen finns ett aktivt föreningsliv med inomhushallar för både 
fotboll, curling, ridning, ishockey, tennis och bad, för den golfintresserade 

ligger Kevinge Golfbana nära. 
Vi hoppas att du kommer att trivas i vår gemenskap. 

Fastigheterna  
Sedan 1962 då husen byggdes, äger bostadsrättsföreningen Mörbyskogen 1 
fastigheterna Forstmästaren nr 1 och Drevkarlen nr 1.  

Fastigheterna omfattar 366 lägenheter upplåtna med bostadsrätt och en 
totalyta av 26 110 kvm.  

Lägenheterna har följande fördelning:  
 

5 rum och kök, 3st  
4 rum och kök, 55 st  

3 rum och kök, 210 st   
2 rum och kök, 69 st  

1 rum och kök, 29 st  
 

Till varje lägenhet hör ett källarförråd.  
 
Föreningen disponerar också lokaler och bilplatser enligt följande: 

  
17 uthyrningslokaler  

173 garage  
5 MC-platser  

90 parkeringsplatser 
  

Genom bostadsrättsföreningen äger och förvaltar vi såväl tomtmark som våra 
fastigheter. Varje medlem har samma rättigheter och skyldigheter i 

föreningen. Administration, förvaltning av föreningens ekonomi och 
fastigheternas underhåll sköts av en vald styrelse.  
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Vad är en bostadsrätt  
En bostadsrättslägenhet är en andel i en bostadsrättsförening motsvarande 
lägenhetens andelstal. Köpet blir giltigt när föreningen antagit dig som 

medlem. Upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt kan bara ske till den 
som antagits som medlem i bostadsrättsföreningen.  

När man köper en bostadsrätt förfogar man över bostaden på obegränsad tid 
mot en årsavgift som fastställs av föreningens styrelse.  

 

Vad är en bostadsrättsförening  
En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening med uppgift att upplåta 

lägenheter till medlemmar. Bestämmelserna avseende bostadsrättsföreningar 
finns i bostadsrättslagen (BRL) och lagen om ekonomisk förening (LEF).  

Medlemmars rättigheter och skyldigheter regleras i föreningens stadgar och 
av styrelsen beslutade ordningsregler.  

 

Att bo i bostadsrätt 
Genom att äga och bo i bostadsrätt har du större möjligheter att påverka 

både kostnader och standard än i en hyresrätt. Du har ett särskilt ansvar för 
lägenheten du bor i men du har också ett ansvar för våra gemensamma 

utrymmen. Det gäller både dig, dina familjemedlemmar och gäster. 
Ansvarsfördelningen mellan dig och föreningen är reglerad i stadgarna och 

Bostadsrättslagen. 
Den här informationsskriften ger dig en bild av vad en bostadsrätt är och vad 

du måste iaktta för vår gemensamma trevnad. Som nyinflyttad är det mycket 
som du behöver veta om vår förening, det är därför extra viktigt att du läser 

informationen i denna skrift och att du tar del av föreningens stadgar och 
ordningsregler.  

(Bifogas)  
 

Bestämmanderätt  
I en bostadsrättsförening är det medlemmarna som bestämmer i demokratisk 
ordning med föreningsstämman som högsta beslutande organ.  

Föreningens verkställande organ är styrelsen. Styrelsen leder den dagliga 
verksamheten i föreningen och ansvarar för dess förvaltning.  

Föreningsstämman  
Den årliga föreningsstämman som i vår förening skall hållas tidigast den 1 

mars och senast den 15 juni utser:  

 Styrelse 
 Revisorer 

 Valberedning  
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Efter ordinarie föreningsstämma konstituerar sig den nya styrelsen dvs. utser 

ordförande, vice ordförande, sekreterare och firmatecknare.  
Medlem som vill ha ett ärende behandlat på stämman ska skriftligen anmäla 

det till styrelsen senast den 1 februari eller inom den senare tidpunkt som 
styrelsen bestämmer (se vidare föreningens stadgar). På föreningsstämman 

behandlas även styrelsens förslag i ärenden som berör föreningens 
förvaltning mm.  

Styrelsen  
Namnen på de aktuella styrelsemedlemmarna, revisorer och valberedningen 

finns uppsatta på anslagstavlan i entréerna till varje hus samt på föreningens 
hemsida www.morbyskogen1.se  

   

Förvaltning   
Föreningens ekonomiska förvaltning sköts dels av styrelsen och dels av en 
extern förvaltare. Frågor om avgifter, lägenhetsöverlåtelser, 

pantförskrivningar, garage och parkering, autogiro m.m. besvaras av den 
externa förvaltaren eller styrelsen. Förfrågningar angående avier görs direkt 

till Hemochfastighet. Se www.hemochfastighet.se E-post: 
info@hemochfastighet.se , Telefon: 0852254800 OBS! Du ansvarar för att 

betala månadsavgiften även om avierna inte kommit dig tillhanda. 

Expeditioner    
Både styrelsens och fastighetsskötarens expeditioner finns på gaveln 

Mörbyhöjden 23. 
 

 

Felanmälningar och kontakter 

Felanmälningar 
Alla felanmälningar (med vissa undantag. Se nedan) ska göras till Cemi. 

Hemsidesadressen är: www.cemi.se  
E-postadressen är: felanmalan@cemi.se.  

Telefon: 0774-400990. Det går även bra att SMS:a på detta nummer. 
Öppettider: 07.00 – 16.00. Cemi kopplar automatiskt in fastighets-

skötaren när det behövs. Glöm inte att ange ditt portnummer, din 

mailadress, ditt telefonnummer och när du är tillgänglig på din anmälan. 

Vid fel på hissar 
Ta i första hand kontakt med någon styrelsemedlem. Om inte det fungerar ring 
det telefonnummer som finns i hisskorgen eller anslaget i entrén. 

http://www.morbyskogen1.se/
http://www.hemochfastighet.se/
mailto:info@hemochfastighet.se
mailto:felanmalan@cemi.se
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Vid fel på TV eller bredband genom ComHem 
Ta kontakt med ComHem:s kundservice, e-post: kundservice@comhem.com,  
telefonnr: 90 222.  

I extrema akuta situationer 
Exempel vattenskador utanför Cemi:s öppettider. Kontakta en styrelsemedlem 
via mobil, sms eller e-mail. Kontaktuppgifter för styrelsemedlemmar finns på 
anslagstavlan i entrén eller på www.morbyskogen1.se /styrelsen 

Fastighetsskötaren 
Fastighetsskötaren uppskattar om du först gör felanmälan till Cemi. 
Felanmälningen dokumenteras då och slussas vidare till honom. Han finns på 
plats på fredagar 07.30 – 08.30. Han kan du även nå på föreningens mailadress: 
brf-morbyskogen1@tele2.se  , som ämne anger du Fastighetsskötaren, samt 
ditt namn.  
 

Kontakter med styrelsen 
Det bästa är om du e-mailar brf-morbyskogen1@tele2.se. Du kan ringa till 
någon av styrelseledamöterna. (Du har telefonnumren i 
www.morbyskogen1.se eller på anslag på informationstavlan i entrén) eller du 
kan skriva brev och lägga det i brevlådan på styrelsens kontor Mörbyhöjden 23.  
 
 
 

 

 

mailto:kundservice@comhem.com
http://www.morbyskogen1.se/
mailto:brf-morbyskogen1@tele2.se
mailto:brf-morbyskogen1@tele2.se
http://www.morbyskogen1.se/
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Underhåll, reparationer och ombyggnad  
Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att (och på egen bekostnad) hålla 
lägenheten och tillhörande utrymmen i gott skick.  

Generellt gäller vid ombyggnationer:  

7 kap, 7 § Bostadsrättslagen  
Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd utföra omfattande 
åtgärder som innefattar:  

 Ingrepp i bärande konstruktion  
 Ändra befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten  

 Annan väsentlig förändring av lägenheten.  

 El och VVS arbeten skall utföras av behörig installatör  

 Vid större ombyggnationer ska ritningarna lämnas till styrelsen för 
godkännande. 

Se även Bilaga 1 Ansvarsfördelning och Bilaga 2 föreningens stadgar.  

Information  
Aktuell information finns på föreningens hemsida www.morbyskogen1.se 
I varje uppgång finns också en anslagstavla avsedd enbart för föreningens 

information, där finns även kontaktuppgifter till styrelsemedlemmarna och 
instruktioner för felanmälan. 

Stadgar och ordningsregler  
Stadgar för bostadsrättsföreningen Mörbyskogen Nr 1 och gällande 
ordningsregler finns på föreningens hemsida och bifogas denna 

informationsskrift, se Ordningsregler längre ned och Bilaga 2 Stadgar.  

Tvättstugor  
I föreningen finns två tvättstugor: i Mörbyhöjden 10 och 19.  
Tvättstugorna är endast öppna för boende i föreningen och det är inte tillåtet 
för utomstående att använda tvättstugorna. 

 

Öppettider  
Måndag - lördag kl 08.00-21.30  

Söndagar kl 11.00–18.30  
Strömmen till maskinerna bryts kl 22.00.  

 
Ordningsregler för allas trivsel 

 
 Bokningslista finns i respektive tvättstuga.  

 Sista tvättpasset får påbörjas senast kl 18.30 vardagar, respektive 
15.30 söndagar. 

 Endast 2 maskiner/tvättpass får bokas  

http://www.morbyskogen1.se/
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 Bokad tid som inte påbörjats inom femton minuter får övertas av 

annan medlem  
 Torktumlare eller torkskåp ska tömmas senast 30 minuter efter 

avslutat tvättpass.  
 Hämta tvätt senast kl 21.30 respektive 18.30  

 Se till att maskiner, torkskåp och torktumlare är tömda och rengjorda 
efter avslutat tvättpass  

 Följ anvisningar för användning av maskinutrustningen och skötseln av 
tvättstugorna.  

 Polletter till maskinerna finns att köpa hos ICA Myrans Livs 

Teknisk information  
 

TV 
Föreningen har ett gruppavtal med Com Hem som innebär att medlemmar 
har ett visst antal TV-kanaler inbakade i månadsavgiften. Kontakta Com Hem 

för närmare information. Se deras webbsida eller mejla till 

kundservice@comhem.com, eller ring deras kundservice telefonnr: 90 222.  
Hänvisa till deras avtal med Brf Mörbyskogen 1 i Danderyd. OBS! Egna 
paraboler får inte monteras på balkongräcken eller fasader. 

Bredband och telefon 
Com Hem erbjuder även bredband och telefon via det kabelnät vi har i husen. 
Men givetvis finns många andra leverantörer att välja på. 

Värme  
Uppvärmning sker med fjärrvärme.  
 

Vatten och el 
Var sparsam med vattenförbrukning och lämna inte kranar rinnande i 
onödan. Byt packningar om kranar står och droppar.  

Lägenheterna har egen mätning av elförbrukning och var och en betalar för 
sin el hos den leverantör man själv valt. 

Nycklar och låssystem  
Fastigheterna är försedda med ett spärrat låssystem. Portarna öppnas med 
kod eller nyckel, koden byts med jämna mellanrum.  

OBS! Var aktsam med koden och lämna inte ut den till obehörig.  
 

Varje lägenhet har tilldelats nycklar enl. nedan:  
 3 nycklar till port (ytterdörr)  

 1 nyckel till tvättstuga och källare  
Extranycklar kan på egen bekostnad beställas hos fastighetsskötaren. 

Medlemmen svarar själv för lås till lägenhetens ytterdörr. Låscylinder med 
nyckel, som även passar till porten, kan mot extra kostnad beställas hos 

fastighetsskötaren.  

mailto:kundservice@comhem.com


11 
 

Anmälan om förkommen nyckel skall snarast ske till styrelsen för att 

säkerställa skalskyddet.  

Parkering  
Gästparkering finns mittemot ICA Myran och är avgiftsbelagd dygnet runt. 

Allmän parkering finns vid Mörbyhöjdens vändplan och utanför Mörbyhöjden 
23. P-skiva gäller.  

 
Garage och parkeringsplatser  
Föreningens garage och parkeringsplatser hyrs ut genom styrelsen.  På grund 

av brist på platser kan man hyra endast en garage-/ eller parkeringsplats per 
medlem. Garage är till endast för fordon, ingenting annat. 

I övrigt gäller parkeringsbestämmelser enligt skyltning. Boende som har 
garage-/parkeringsplats ombeds att inte parkera på den allmänna 

parkeringen. 

Cyklar  
Cykelställen framför husen är till för cyklar som är i dagligt bruk. Används 

cykeln bara sporadiskt bör den förvaras i cykelförråden i respektive byggnad. 
Trasiga cyklar som under längre tid står i cykelställen tas om hand av 
styrelsen. 

Sophantering och återvinning 
För allas trivsel och föreningens ekonomi behöver alla hjälpas åt med bra sortering och 
återvinning av allt avfall.  

Hushållssopor 
Hushållssopor skall, väl förpackade, lämnas i de kärl som finns uppställda för 
ändamålet.  

Lägg INTE det här i kärlen för hushållssopor: 

Pappersförpackningar, kartong  
Metallförpackningar 

Glasförpackningar 
Plastförpackningar 
Sådant som inte får plats i en vanlig soppåse 

Matavfall 
Vi sorterar ut matavfall i speciella bruna påsar och lägger dessa sedan i bruna 
avfallskärl som finns vid Mörbyhöjden 10, 5 och 23. På påsarna står vad du kan 

lägga i och vad du inte ska lägga i. Nya påsar kan du hämta i våra tvättstugor. 
Hör av dig till styrelsen om du behöver ett ”startkit” för att börja sortera ut 
matavfall. 

Pappersåtervinning  
Kärl för tidningsinsamling finns vid Mörbyhöjden 14 och 13/19.  

Lägg INTE detta i våra kärl för returpapper:  

Förpackningar, kartong, plast, kuvert 
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Återvinning av kartong, glas, metall, plastförpackningar och tidningar finns vid 
Mörby C, Mörbyskolan och vid Enebyängens handelsplats.  

 

Grovsopor  
Kartonger. emballage, grovsopor som kyl- och frys, tv-apparater och farligt avfall 
som elavfall, målarfärg, osv lämnas till kommunens insamling genom ”Farliga 

avfallsbilen & Grovis” som kommer flera gånger vår och höst till Mörbyhöjden 23. 
Se aktuell info på föreningens hemsida samt på kommunens hemsida 
http://www.danderyd.se/sv/Bygga-bo--miljo/Avfall-och-atervinning/ Tider för 

”farliga avfallsbilen” kan du också få på kommunens info-kontor i Mörby 
centrum. 

Renoveringsmaterial från lägenhetsreparationer och möbler m.m. ska köras till 
återvinningscentraler, t ex Hagby i Täby eller Kvarnkullen i Sundbyberg.  
 

SNÄLLA: Lägg aldrig någonting bredvid sopkärl eller återvinningskärl och fyll inte 
kärlen över kanten. 

Allmänt 
  

Pantsättning av bostadsrätt  
Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får tas ut efter beslut av styrelsen. 
Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5 % och pantsättningsavgiften till 

högst 1 % av det prisbasbelopp som gäller vid tidpunkten för ansökan om 
medlemskap respektive för underrättelse om pantsättning. 

Överlåtelseavgiften betalas av förvärvaren och pantsättningsavgiften betalas 
av pantsättaren. För handläggning av pantförskrivning tar föreningens 

förvaltare ut en avgift av bostadsrättsinnehavaren.  
 

Taxering och beskattning  
Eftersom fastigheterna är föreningens egendom betalar föreningen eventuella 
avgifter eller skatter som läggs på fastighetsägare (föreningens kostnader för 

detta ingår i månadsavgiften).  
 

Försäkringar  
Föreningens fastigheter är fullvärdesförsäkrade. Skador på byggnader, t.ex. 
vattenskador, täcks primärt av denna fastighetsförsäkring. 

Bostadsrättsinnehavaren kan dock i vissa fall själv få betala kostnaden för 
självrisken för skada som förorsakats av denne.  

Styrelsen rekommenderar därför att bostadsrättsinnehavaren tecknar en 
särskild tilläggsförsäkring för bostadsrätter till sin hemförsäkring som kan 
täcka ansvar vid skada på fastigheten.  

 

Uthyrning i andra hand  
All uthyrning i andra hand ska godkännas av styrelsen, det gäller även vid 

uthyrning till egna barn eller andra nära släktingar.  

http://www.danderyd.se/sv/Bygga-bo--miljo/Avfall-och-atervinning/
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Reglerna gäller även vid korttidsuthyrning, s.k AirBnB uthyrning, under 

enstaka vecka eller dagar.  
Ansökan skall innehålla kompletta person- och kontaktuppgifter till 

medlemmen och hyresgäst.  Ansökan skall vara styrelsen tillhanda senast 1 
månad före uthyrningens start. 

Ansökan skall skriftligen lämnas till styrelsen med uppgift om skäl för 
uthyrningen, vilken tidsperiod den avser och vem som föreslås hyra 

lägenheten. Andrahandsuthyrning är tillåten under max 12 månader. Beslutet 
kan omprövas eller förlängas efter 8 månader beroende på situationen.  

Nybliven medlem kan ansöka om uthyrning tidigast efter 6 månader.  
För andrahandsuthyrning gäller nedanstående regler. Reglerna är relaterade 

till orsaker som anges vid begäran om andrahandsuthyrning:  
 Vistelse på annan ort. Andrahandsuthyrning är tillåten vid vistelse på 

annan ort p.g.a. arbete eller studier. Intyg från arbetsgivare eller 
utbildningsanstalt skall bifogas ansökan tillsammans med kopia på 
hyreskontraktet.  

 Provsammanboende. Om bostadsrättsinnehavaren vill bo tillsammans 
med någon part i ett annat boende under en begränsad period kan 

lägenheten hyras ut i andra hand under tiden.  
 Lägenheten går inte att sälja till önskat pris. Andrahandsuthyrning är 

tillåten under max 12 månader.  
 Egna barn eller nära släkting vill hyra lägenheten i andra hand.  

 Sjukdom, bostadsrättsinnehavaren vistas på sjukhus/behandlingshem 
under en längre period. 

 

När man säljer sin bostadsrätt  
Bostadsrättsinnehavaren svarar själv för försäljning av sin bostadsrätt. Vid 

lägenhetsöverlåtelsen skall styrelsen godkänna den nya medlemmen. Den 
säljande medlemmen skall begära utträde ur bostadsrättsföreningen. 

 

Att trivas bland goda grannar   
 

Vi vill att du ska trivas!  
Trivsel innebär olika saker för olika människor. De flesta är överens om att de 

inte vill bli störda. Ändå kan det ibland uppstå irritation grannar emellan.  
I ett flerfamiljshus bor man nära och alla måste visa hänsyn och tänka på att 

inte störa.  
Styrelsen vill med detta avsnitt uppmärksamma att man som medlem måste 

tänka på att ta hänsyn till andra. Dessutom är det viktigt att du vet vad du 
kan göra, om du själv blir störd.  

Först och främst är det så att medlemmen alltid ansvarar för det som händer 
i lägenheten och även utanför i några fall; 

a) Gäster eller hantverkare som har bilar måste följa våra 
parkeringsbestämmelser. Medlemmen ansvarar för det. 

b) Medlemmen ansvarar också för det som händer om fester genomförs i 
eller utanför lägenheter. Medlemmen kan alltså inte låta sina barn eller 
andra ha fester utan att själv närvara och bevaka det som händer. 
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c) Medlemmen ansvarar också för att inga överblivna rester från 

renoveringar ställs i källargångarna. 
 

Observera att medlemmen även ansvarar för det som händer i lägenheten vid 
andrahandsuthyrning. Det betyder att om andrahandsuthyrning sker måste 

medlemmen noggrant gå igenom ordningsreglerna med 
andrahandshyresgästen. 

 
 

Lagen ser idag strängt på störningar. Stör man och inte rättar sig efter 
tillsägelse kan man få lämna sin bostadsrätt.  

Så här står det bl.a. i Bostadsrättslagen 7 kap § 9  
"När bostadsrättsinnehavaren använder lägenheten skall hon eller han se till 

att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan 
vara skadlig för hälsan eller annars försämra deras bostads miljö att de inte 
skäligen bör tålas. Bostadsrättsinnehavaren skall även i övrigt vid sin 

användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, 
ordning och gott skick inom eller utanför huset"  

Några exempel på vad lagen menar:  
 Störande ljud är inte tillåtna som att tala för högt eller skrika inte spela 

hög musik eller ha TV på allt för högt.  
 Grannar får inte heller störas av oväsen i trappor på grund av besök till 

lägenheten  
 Hundar får inte skälla eller yla, så att grannarna störs  

 En enkel tumregel kan vara att ingenting ska höras in till grannarna det 
gäller dygnet om, men är särskilt angeläget från 22.00 till 07.00 

eftersom man ska kunna sova ostört.  

 

Om du blir störd  
Den som stör inser inte alltid själv att den stör. Därför kan det vara bra att 
säga till innan problemet blir för stort.  
Lyckas man genom sitt samtal få grannen att sluta störa, är ju problemet 

löst. Om problemet återkommer trots tillsägelse ber vi dig kontakta styrelsen 

så att vi kan uppmana din granne att upphöra med det som stör.  
 

Störande besök till lägenheten  
I bland kan det hända att besökare till en medlem är högljudda. Det kan man 

kanske acceptera en gång, om det inte upprepas, men är det ständigt spring 
och störningar ber vi dig kontakta styrelsen.  

 

Om man "måste" störa  
Alla har vi någon gång något att fira. Och alla skall kunna ha fest utan att vi 

bryter mot lagen. Det finns ett bra sätt att förebygga irritationer genom att 
informera grannarna om festen och be om förståelse för att det kan bli 

högljutt. Det kan vara bra att sätta upp en lapp i porten med information men 
det innebär inte att man för den skull kan störa obegränsat! 

 



15 
 

Ibland måste man också störa vid reparationer och underhåll av den egna 

lägenheten. Det är då viktigt att man följer de tider för arbeten som finns i 
föreningens ordningsregler.  

 
Om du vet att du råkat störa någon - Ta kontakt och be om ursäkt- så skapar 

du en bra relation med den störde grannen. 
 

 

Ordningsregler 

För allas trivsel och säkerhet skall föreningens medlemmar samt hyresgäster 

iaktta följande punkter: 

 vara aktsam om och väl vårda föreningens gemensamma egendom 
 följa styrelsens föreskrifter och beslut 

 respektera trafik- och parkeringsbestämmelser inom föreningens 
område 

 störande arbete i lägenhet, som att spika och borra, får utföras 
vardagar mellan kl 08.00 och 19.00 och lördag och söndagar mellan kl 

10.00 och 14.00. På annan tid får störande arbete inte utföras, inte 
heller på allmänna svenska helgdagar och helgdagsaftnar såsom vid 

jul, påsk och midsommar. 
 underrätta gärna dina grannar vid störande arbete i lägenheten 
 trappavsatser, källarkorridorer, entréer och övriga gemensamma 

utrymmen skall hållas fria från dörrmattor, skor, cyklar och andra 
föremål. Detta för att klara brandsäkerheten och att underlätta 

städning. Barnvagnar får lämnas i entréerna till höghusen. 
 entrédörrarna får inte ställas upp i onödan 

 hushållssopor ska väl förpackat innan de slängs i sopkärlen 
 spola inte ner tidningspapper, bindor eller andra större föremål i 

toaletten 
 piska eller skaka inte mattor, sängkläder eller liknande från fönster 

eller balkong. 
 lägg inte fågelmat på marken eftersom det kan dra till sig råttor. 

 var sparsam med vatten och elektricitet 
 rök inte eller använd öppen eld i gemensamma utrymmen 

 grilla inte på balkonger eller på takterrasser 
 följ bestämmelserna för användningen av tvättstugorna 
 använd endast godkända kablar för anslutning till TV- och radiouttag i 

lägenheten 
 elementbyten som bekostas av medlemmen får endast göras av 

föreningens tekniska förvaltare. Styrelsen måste ge tillstånd. 
 paraboler får inte monteras på balkongräcken eller på fasader 

 använd inte TV, radio eller musikanläggningar med en för grannar 
störande ljudvolym 

 man får inte ha kamphundar, giftiga ormar, skorpioner eller liknande 
djur och insekter i lägenheten. 

 Katter och hundar får inte springa lösa i trappuppgången utan synlig 
tillsyn av ägaren. 



16 
 

 

 

Styrelsen för Mörbyskogen nr 1  

 

Två Bilagor:  
1. Ansvarsfördelning 
2. Stadgar 
 

BILAGA 1 Ansvarsfördelning 
 
Ansvarsfördelning mellan den enskilde bostadsrättshavaren (brh) och föreningen (brf) vid 
renoveringar och reparationer. Uppdaterad efter styrelsebeslut 2016-01-25. 
Se vidare föreningens stadgar: §5 ”bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter” 
 

N r Del av lägenhet och aktivitet brh brf Anmärkningar 

 Balkong    

1  Målning eller beläggning av balkonggolv   x  

2 Målning av balkongtak och inre 
balkongsidor 

 x  

3 Inglasning med beslag mm x   

4 Balkongdörr, gångjärn, handtag och 
spanjolett(låsskena). 

x   

5 Balkongdörr, målning utsida.   x  

6 Balkongdörr, målning insida x   

7 Tätning mellan balkongdörr och karm x   

 Fönster    

8 Spanjolett med handtag och beslag. x   

9 Fönsterbänk  x   

 10  Invändig målning av karm och båge samt 
mellan bågar. 

x   

11 Utvändig målning av karm och båge 
samt fönsterbleck. 

 x  

12 Fönsterglas insida. x   

13 Fönsterglas utsida. (Även balkong)  x  

14 Tätning mellan fönsterbåge och karm. x   

 Dörrar    

15 Säkerhetsgrindar. x   

16 Ytterdörr med beslag; Gångjärn, låskista, 
låscylinder med nycklar, handtag, 
ringklocka, brevinkast och tätningslister. 

x  Namnskylt byts av brf 
 

17 Målning av ytterdörrens insida. x   

18 Målning av ytterdörrens utsida.   x Gäller ej dörr med laminerad 
utsida. 

19 Innerdörrar med beslag (gångjärn, 
låshus, handtag och nyckelskylt). 

x   
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 Golv    

20 Alla golv inkl. tätskikt ned till byggnadens 
Stomme. 

x   

 Väggar i lägenheten   OBS. Bärande vägg får ej rivas. 

21 Insida, t.ex. tapeter, lister, foder, puts och 
kakel, samt tätskikt i våtrum in till 
byggnadens stomme. 

x   

22 Tätning mellan byggelement   x  

 Innertak    

23 Innertak i lägenheten x   

 VVS    

24 Tvättställ och bidé x   

25 Badkar  x   

26 WC-stol x   

27 Egna installationer som tvättmaskin, 
tumlare, duschkabin. 

x   

28 Golvvärme x   

29 Blandare för kall- och varmvatten inkl 
Duschslang. 

x   

30 Ledningar för kall- och varmvatten fram 
till lägenhetens avstängningsventiler. 
 

 x Brh svarar för ledningarna i 
lägenheten. 

31 Golvbrunn och vattenlås. x   

32 Rensning av golvbrunnar och vattenlås. x   

33 Rensning av vattenlås i kök. x   

34 Avloppsstammar.  x  

35 Grenledning för avlopp från WC-stol, 
tvättställ och golvbrunn. 

 x Brh ansvarar för rensning av 
stopp orsakad av brh i 
grenledning. 

 Vattenradiatorer(värmeelement)med 
ventiler 

 x  

36 Byte av i bostadsrätten existerande 
vattenradiator 

x  Får göras endast efter 
godkännande av styrelsen. 
Installationen ska göras av 
föreningens tekniske förvaltare. 

36 
B 

Målning av vattenradiatorer (element). x   

37 Luftning av vattenradiatorer.  x  

 Kök    

38 Frånluftsfilter.  x OBS! Ventiler får ej täckas, bytas 
ut eller ändras. 

39 Rengöring av frånluftsfilter. x   

40 Inställning av frånluftsfilter.  x  

 Vitvaror    

41 Diskbänk x   

42 Vitvaror; kyl, frys, spis, mikrovågsugn, 
spiskåpa, kolfilterfläkt. 

x   

43 Diskmaskin. x  Installation ska göras av 
certifierad vvs-installatör och 
måste godkännas av föreningens 
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vaktmästare. 

 El och TV    

44 Undercentral, elinstallationer och armatur 
inom lägenheten. 

x   

45 Huvudcentral och elstigare fram till 
Lägenheten. 

 x  

46 Bredbands och TV-kabelnät fram till 
vägguttag i lägenheten. 

 x  

47 Extra uttag. x   

48 Telefon- och annan teleinstallation. x   

 Allmän inredning    

49 Alla inredningssnickerier. x   

50 Badrumsskåp. x   

51 Klädhyllor. x   

52 Gardinstänger med beslag X 
Källarförråd. 

x   

 Källarförråd    

53 Källarförråd tillhörande lägenhet med 
inredning och låsning. 

x   

 
Övrigt. 
Bostadsrättsinnehavaren är ansvarig för att omgående anmäla läckage från vattenradiatorer, 
vatten- eller avloppsledningar till fastighetsskötaren eller vid akut skada, som kräver 
omgående åtgärd, till någon i styrelsen. Väsentlig förändring i lägenheten får företas endast efter 
tillstånd av styrelsen och under förutsättning av att förändringen inte är till påtaglig skada eller 
olägenhet för föreningen. Förändringar skall alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt. 
 

BILAGA 2 Stadgar 
 

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN nr 1 
 
 
FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 §  
Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Mörbyskogen nr 1. Föreningen har till ändamål att 
främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt 
medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan 
upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. Styrelsen 
har sitt säte i Danderyd.  
MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT 2 §  
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 kommit in till föreningen, pröva frågan 
om medlemskap. Som underlag för prövningen har föreningen rätt att ta kreditupplysning avseende 
sökanden. Medlem, som upphör att vara bostadsrättshavare, skall anses ha utträtt ur föreningen.  
3 § MEDLEMSKAP I FÖRENINGEN  
kan beviljas fysisk person, som övertar bostadsrätt i föreningens hus. Den som en bostadsrätt har 
övergått till får inte vägras medlemskap i föreningen om föreningen skäligen bör godta förvärvaren 
som bostadsrättshavare. Om det kan antas att förvärvaren för egen del inte permanent skall bosätta 
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sig i bostadsrättslägenheten, har föreningen rätt att vägra medlemskap. Den som har förvärvat en 
andel i bostadsrätt, får vägras medlemskap i föreningen om inte bostadsrätten efter förvärvet 
innehas av makar, registrerade partner eller sådana sambor på vilka lagarna om sambors 
gemensamma hem skall tillämpas. Medlemskap får inte vägras på grund av ras, hudfärg, nationalitet 
eller etniskt ursprung, religion, övertygelse eller sexuell läggning. En överlåtelse är ogiltig om den, 
som en bostadsrätt överlåtits eller övergått till, inte antas till medlem i föreningen.  
§ 4 INSATS OCH AVGIFTER M M  (ändrad genom årsstämma och extrastämma år 2015)  
Insats, årsavgift och i förekommande fall upplåtelseavgift samt avgift för andrahanduthyrning 
fastställs av styrelsen. Föreningens avgifter finansieras genom att bostadsrättshavarna betalar 
årsavgift till föreningen. Årsavgifterna fördelas på bostadsrättslägenheterna i förhållande till 
lägenheternas andelstal. Beslut om ändring av grund för andelstalsberäkning skall fattas av 
föreningsstämma. Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får tas ut efter beslut av 
styrelsen. Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5 % och pantsättningsavgiften till högst 1 % av det 
prisbasbelopp, som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap respektive tidpunkten för 
underrättelse om pantsättning. Överlåtelseavgift betalas av förvärvaren och pantsättningsavgift 
betalas av pantsättaren.  
Då bostadsrättsföreningen medger att medlem får upplåta sin bostadsrätt i andra hand, får 
föreningen ta ut en särskild avgift för detta. Avgiften får tas ut årligen och får för en lägenhet 
maximalt uppgå till 10 % per år av samma prisbasbelopp som ovan. Om en lägenhet upplåts under 
del av ett år beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten 
är upplåten.  
Avgifterna skall betalas på det sätt styrelsen bestämmer. Om inte avgifterna betalas i rätt tid utgår 
dröjsmålsränta enligt räntelagen på den obetalda avgiften från förfallodagen till dess full betalning 
sker samt påminnelseavgift enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader m. m.  
5 § BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER  
Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Detta gäller även förråd 
eller annat lägenhetskomplement, som ingår i upplåtelsen. Bostadsrättshavaren svarar sålunda för 
underhåll och reparationer av bland annat:  
* ledningar för avlopp, värme, el och vatten – till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten och 
inte tjänar fler än en lägenhet  
* till ytterdörr hörande handtag, ringklocka, brevinkast och lås inklusive nycklar; bostadsrättshavare 
svarar även för all målning förutom målning av ytterdörrens yttersida  
* icke bärande innerväggar samt ytbeläggning på rummens alla väggar, golv och tak jämte 
underliggande ytbehandling, som krävs för att anbringa ytbeläggningen på ett fackmannamässigt 
sätt; lister, foder och stuckaturer  
* innerdörrar, säkerhetsgrindar  
* vad gäller vattenfyllda radiatorer svarar bostadsrättshavaren endast för målning  
* elektrisk golvvärme, som bostadsrättshavaren försett lägenheten med  
* ventiler till ventilationskanaler  
* säkringsskåp och därifrån utgående elledningar i lägenheten, brytare, eluttag och fasta armaturer  
* brandvarnare  
* fönster- och dörrglas och till fönster och dörr hörande beslag och handtag samt all målning förutom 
utvändig målning;  
Motsvarade gäller för balkong- eller altandörr I badrum, duschrum eller annat våtrum samt i WC 
svarar bostadsrättshavaren därutöver bland annat även för: * till vägg eller golv hörande 
fuktisolerande skikt * inredning, belysningsarmaturer * vitvaror, sanitetsporslin * klämring i 
golvbrunn * rensning av golvbrunn * tvättmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på 
vattenledning * kranar och avstängningsventiler * elektrisk handdukstork I kök eller motsvarande 
utrymme svarar bostadsrättshavaren för all inredning och utrustning såsom bland annat: * vitvaror * 
köksfläkt, ventilationsdon * disk- och tvättmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på 
vattenledning * kranar och avstängningsventiler. 
Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, elektricitet och 
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vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. 
Detsamma gäller för ventilationskanaler.  
För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast i 
begränsad omfattning i enlighet med bestämmelserna i bostadsrättslagen.  
Bostadsrättshavaren är skyldig att till föreningen anmäla fel och brister i sådan lägenhetsutrustning 
som föreningen svarar för enligt föregående stycke.  
Om lägenheten är utrustad med balkong, altan eller uteplats svarar bostadsrättshavaren endast för 
renhållning och snöskottning. Om lägenheten är utrustad med takterrass skall bostadsrättshavaren 
även se till att avrinning för dagvatten inte hindras. Hör till lägenheten förråd eller annat 
lägenhetskomplement skall bostadsrättshavaren iaktta ordning, sundhet och gott skick i fråga om 
sådant utrymme.  
6 § FÖRSUMMELSE.  
Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick i sådan utsträckning att annans 
säkerhet äventyras eller att det finns risk för omfattande skador på annans egendom har föreningen, 
efter rättelseanmaning, rätt att avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens bekostnad. 
7 § REPARATION OCH UNDERHÅLL.  
Bostadsrättshavaren svarar för underhåll och reparationer av utrustning, som denne själv installerar i 
lägenheten. Dessutom svarar bostadsrättshavaren för underhåll och reparation av installationer, 
vilka utförts av tidigare innehavare av bostadsrätten.  
8 § FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETEN BESLUTADE AV FÖRENINGSSTÄMMAN.  
Föreningsstämma kan i samband med gemensam underhållsåtgärd i fastigheten besluta om 
reparation och byte av inredning och utrustning avseende de delar av lägenheten som medlemmen 
svarar för.  
9 § FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETEN.  
Bostadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten. Väsentlig förändring får dock företas 
endast efter tillstånd av styrelsen och under förutsättning att förändringen inte är till påtaglig skada 
eller olägenhet för föreningen. Förändringar skall alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt. Åtgärd 
som kräver bygglov eller bygganmälan, t ex ändring i bärande konstruktion, ändring av befintliga 
ledningar för bland annat avlopp, värme eller vatten utgör alltid väsentlig förändring.  
10 § SUNDHET, ORDNING OCH GOTT SKICK.  
Bostadsrättshavaren är skyldig att, när han använder lägenheten och andra delar av fastigheten, 
iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten och rätta sig 
efter de särskilda regler som föreningen meddelar i överensstämmelse med ortens sed. 
Bostadsrättshavaren 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 inrymt i lägenheten eller som där utför 
arbete för hans räkning. Föremål som enligt vad bostadsrättshavaren vet är eller med skäl kan 
misstänkas vara behäftat med ohyra får inte föras in i lägenheten.  
11 § TILLTRÄDE TILL LÄGENHETEN.   
Företrädare för föreningen har rätt att få komma in i lägenheten, när det behövs för tillsyn eller för 
att utföra arbete som föreningen svarar för eller har rätt att utföra enligt 6 § och 8 §. När 
bostadsrätten skall tvångsförsäljas är bostadsrättshavaren skyldig att låta visa lägenheten på lämplig 
tid. Om bostadsrättshavaren inte lämnar föreningen tillträde till lägenheten, när föreningen har rätt 
till det, kan styrelsen ansöka om handräckning.  
12 § ANDRAHANDSUTHYRNING.  
En bostadsrättshavare får 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 ansökan skall anges skälet till upplåtelsen, under vilken tid den skall pågå samt till vem 
lägenheten skall upplåtas. Bostadsrättshavare får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, 
om det kan medföra men för föreningen eller annan medlem. 
13 § NYTTJANDERÄTTENS ANVÄNDNING. Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för 
något annat ändamål än det avsedda.  
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14 § NYTTJANDERÄTTENS FÖRVERKANDE.  
Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt kan i enlighet med bostadsrättslagens 
bestämmelser förverkas bland annat om * bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift * 
lägenheten utan samtycke upplåts i andra hand * bostadsrättshavaren inrymmer utomstående 
personer till men för förening eller annan medlem * lägenheten används för annat ändamål än det 
avsedda * bostadsrättshavaren eller den, som lägenheten upplåtits till i andra hand, genom 
vårdslöshet är vållande till att det finns ohyra i lägenheten eller om bostadsrättshavaren genom att 
inte utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om att det finns ohyra i lägenheten, bidrar till att 
ohyran sprids i fastigheten * bostadsrättshavaren inte iakttar sundhet, ordning och gott skick inom 
fastigheten eller rättar sig efter de särskilda ordningsregler som föreningen meddelar * 
bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten och han inte kan visa giltig ursäkt för detta * 
bostadsrättshavaren inte fullgör annan skyldighet och det måste anses vara av synnerlig vikt för 
föreningen att skyldigheten fullgörs * lägenheten helt eller till väsentlig del används för 
näringsverksamhet eller därmed likartad verksamhet, vilken utgör eller i vilken till en inte oväsentlig 
del ingår brottsligt förfarande eller för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. Nyttjanderätten 
är inte förverkad om det, som ligger bostadsrättshavaren till last, är av ringa betydelse.  
15 § BOSTADSRÄTTSLAGEN.  
Bostadsrättslagen innehåller bestämmelser om att föreningen i vissa fall skall anmoda 
bostadsrättshavaren att vidta rättelse innan föreningen har rätt att säga upp bostadsrätten. Sker 
rättelse kan bostadsrättshavaren inte skiljas från lägenheten.  
16 § UPPSÄGNING.  
Om föreningen säger upp bostadsrättshavaren till avflyttning har föreningen rätt till ersättning för 
skada.  
17 § TVÅNGSFÖRSÄLJNING.  
Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheten till följd av uppsägning skall bostadsrätten 
tvångsförsäljas så snart som möjligt, om inte föreningen, bostadsrättshavaren och de kända 
borgenärer, vars rätt berörs av försäljningen, kommer överens om något annat. Försäljningen får 
dock anstå till dess att sådana brister som bostadsrättshavaren svarar för blivit åtgärdade. 
18 § STYRELSEN.  
Styrelsen består av minst tre och högst fem ledamöter med högst två suppleanter. Styrelseledamöter 
och suppleanter väljs av föreningsstämman för högst två år. Till styrelseledamot och suppleant kan 
förutom medlem väljas även make, registrerad partner eller sambo till medlem samt närstående, 
som varaktigt sammanbor med medlemmen och är bosatt i föreningens hus. Styrelsen utser inom sig 
ordförande och andra funktionärer. Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen - av två 
styrelseledamöter i förening.  
19 § PROTOKOLLEN.  
Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras, som justeras av ordföranden och den ytterligare 
ledamot som styrelsen utser. Protokollen skall förvaras på ett betryggande sätt och föras i 
nummerföljd.  
20 § BESLUTSFATTANDE.  
Styrelsen är beslutsför när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av 
samtliga ledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de 
närvarande röstat eller vid lika röstetal den mening, som ordföranden biträder. För giltigt beslut 
erfordras enhällighet när för beslutsförhet minsta antalet ledamöter är närvarande.  
21 § HANTERING AV FAST EGENDOM OCH TOMTRÄTT.  
Styrelsen eller firmatecknare får inte utan föreningsstämmans bemyndigande avhända föreningen 
dess fasta egendom eller tomträtt och inte heller riva eller företa väsentliga till eller 
ombyggnadsåtgärder av sådan egendom.  
22 § MEDLEMS OCH LÄGENHETSFÖRTECKNING.  
Styrelsen skall i enlighet med bostadsrättslagens bestämmelser föra medlems- och 
lägenhetsförteckning. Styrelsen har rätt att behandla i förteckningarna ingående personuppgifter på 
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sätt som avses i personuppgiftslagen. Bostadsrättshavare har rätt att på begäran få utdrag ur 
lägenhetsförteckningen avseende sin bostadsrättslägenhet.  
23 § RÄKENSKAPER OCH REVISION.  
Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår. Senast en månad före ordinarie föreningsstämma 
skall styrelsen till revisorerna avlämna handlingar i enlighet med årsredovisningslagens allmänna 
bestämmelser om årsredovisningens delar.  
24 § VAL AV REVISORER OCH SUPPLEANTER.   
Föreningsstämma skall välja minst en och högst två revisorer med högst två suppleanter. Revisorer 
och revisorssuppleanter väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma fram till nästa ordinarie 
föreningsstämma. Av revisorerna - vilka inte behöver vara medlemmar i föreningen - skall minst en 
vara auktoriserad eller godkänd.  
25 § REVISIONSBERÄTTELSE.   
Revisorerna skall avge revisionsberättelse till styrelsen senast två veckor före föreningsstämman.  
26 § TILLGÄNGLIGHET AV REDOVISNINGSHANDLINGAR.  
Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över av revisorerna 
gjorda anmärkningar skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst en vecka före 
föreningsstämman.  
27 § FÖRENINGSSTÄMMA.  
Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen; tidigast den 1 mars och senast den 15 juni.  
28 § MOTIONER TILL STÄMMAN.  
Medlem som önskar anmäla ärenden till stämma skall anmäla detta senast den 1 februari eller inom 
den senare tidpunkt styrelsen bestämmer.  
29 § EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA.  
Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen eller revisor finner skäl till det eller när minst 1/10 av 
samtliga röstberättigade skriftligen begär det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas 
behandlat på stämman.  
30 § ORDINARIE STÄMMA.  
På ordinarie föreningsstämma skall förekomma: 1. Öppnande. 2. Godkännande av dagordningen. 3. 
Val av stämmoordförande. 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare. 5. Val av två 
justeringsmän tillika rösträknare. 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst. 7. 
Fastställande av röstlängd. 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning. 9. Föredragning av revisorns 
berättelse. 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. 11. Beslut om 
resultatdisposition. 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. 13. Beslut om arvoden åt 
styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår. 14. Val av styrelseledamöter och 
suppleanter. 15. Val av revisorer och revisorssuppleant. 16. Val av valberedning. 17. Av styrelsen till 
stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende. 18. Avslutande. Därefter har 
medlemmarna ordet.  
31 § KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA.  
Kallelse till föreningsstämma skall innehålla uppgift om vilka ärenden som skall behandlas på 
stämman. Kallelse skall tillställas samtliga medlemmar genom utdelning eller genom post befordran 
senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra föreningsstämma, dock tidigast fyra veckor 
före stämman.  
32 § RÖSTRÄTT.  
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Rösträtt har endast den medlem som fullgjort sina 
åtaganden mot föreningen enligt dessa stadgar eller enligt lag. 
33 § OMBUD.  
Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast annan medlem, make, registrerad partner, 
sambo eller närstående, som varaktigt sammanbor med medlemmen får vara ombud. Ombudet får 
inte företräda mer än en medlem. Ombudet skall förete en skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten 
gäller högst ett år från utfärdandet. Fullmakten skall uppvisas i original. Medlem får på 
föreningsstämma medföra högst ett biträde. Endast medlemmens make, registrerad partner, sambo, 
annan närstående eller annan medlem får vara biträde.  



23 
 

34 § RÖSTETAL.  
Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller 
vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. Vid val anses den vald som har fått flest 
röster. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning om inte annat beslutas av stämman innan valet 
förrättas. För vissa beslut erfordras särskild majoritet enligt bestämmelser i bostadsrättslagen.  
35 § VALBEREDNING.  
Vid ordinarie föreningsstämma utses valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie 
föreningsstämma hållits.  
36 § PROTOKOLL.  
Protokoll från föreningsstämman skall för medlemmarna finnas tillgängligt hos styrelsen senast tre 
veckor efter stämman.  
37 § MEDDELANDEN TILL MEDLEMMARNA.  
Meddelanden delges genom anslag i föreningens fastighet, genom utdelning eller på annat sätt.  
38 § FONDER. 
 Inom föreningen skall finnas fond för yttre underhåll. Till fonden skall årligen avsättas ett belopp 
motsvarande minst 0,3 % av fastighetens ursprungliga taxeringsvärde. Om föreningen har upprättat 
underhållsplan skall avsättning till fonden göras enligt planen.  
39 § VINST.  
Överskott, som kan uppstå av föreningens verksamhet, skall avsättas till dispositions- fonden.  
40 § UPPLÖSNING, LIKVIDATION M M  
Om föreningen upplöses skall behållna tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till 
lägenheternas andelstal. 
41 § ÖVRIGT.  
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska 
föreningar samt övrig lagstiftning.  
 
Ovanstående stadgar har antagits vid ordinarie föreningsstämma den 15 maj 2006. Betygar 
undertecknande styrelseledamöter Lars Drevlid, Kenneth Douhan, Niklas Hermelin, Leif Jensen Vang, 
Gunnar Wallström.  
Föreningens stadgeändring har registrerats av Bolagsverket med registrerings datum 2006-06-14 och 
kungörelse datum 2006-06-19 samt diarienummer 165008BRF/06. Sundsvall Barbro Edlund 
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