
BRF FJÄLLFÅGLARNA STADGAR

Föreningens lirma och ändamåI

§1
Föreningens firma åir Bostadsrättsfrreningen Fjäillfåglama.

§2
Föreningen har till tindamål att fråimja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i
ftireningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan
tidsbegråinsning. Upplåtelse ffir även omfatta mark som ligger i anslutring till fdreningens
hus, om marken skall anvåindas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt
åir den rätt i fiireningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar
bostadsriitt kallas bostadsrättshavare.

Särskilda bestämmelser

§3
Styrelsen ska ha sitt säte i Malungs kommun.

§4
Ordinarie ftireningsstiimma hålls en gång om året ftire juni månads utgång.

Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår iir kalenderår. 
§ 5

Medlemskap

§6
Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen om annat inte foljer av 2 kap §
bostadsrättslagen.

§7
Medlem far inte uteslutas eller uthåida ur frreningen, så låinge han innehar bostadsrätt.
Anmåilan om utträde ur ftireningen skall göras skriftligt och handlingen skall vara forsedd
med medlemmens bevittnade namnteckning.

Avgifter

§8
För bostadsriitten utgående insats och fusavgift faststäls av styrelsen. Åndring av insats skall
dock alltid beslutas av fiSreningsståimma.

För bostadsrätt skall erläggas årsavgift till bestridande av fiireningens kostnader fiir den
löpande verksamheten samt fiir de i 9 § angivna avsättningama. fusavgifterna fdrdelas i
huvudsak enligt lägenhetemas yta och erläggs på tider som sfielsen bestiimmer.
Upplåtelse', överlåtelse- och pantsättningsavgift kan tas ut efter beslut av styrelsen.
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Avsättning och användning av årets vinst

§e
Avsättningen ftir fiireningens fastighetsunderhåll('yttre underhåll") skall göras årligen med
ett belopp motsvarande 0,3 oÄ av totala insatsen ftir ftireningens bostadsrätter.

Den vinst som kan uppstå på föreningens verksamhet skall balansers i ny nikning.

Styrelse och revisorer

§10
Styrelsen bestar av minst te (3) och högst sju (7) ledamöter med minst en (l) och högst tre
(3) suppleanter.
Styrelseledamöter och suppleanter våiljs av ftireningsstiimman ftir högst två åx. Ledamot och
suppleant kan omväljas. Till styrelseledamot och suppleant kan ftirutom medlem väljas även
maka till medlem och nåirstående som varaktigt sammanbor med medlem.

§ 11

Styrelsen konstituerar sig sjåilv.

Styrelsen åir beslutftir nEir de vid sammantädet niirvarandes antal överstiger hälften av hela
antalet ledamöter. Ftir giltigheten av fattade beslut fordras, då frr beslutftirhet minsta antalet
ledamOter är närvarande, enighet om besluten.

§12
Föreningens firma tecknas av ftirutom styrelsen i sin helhet av den person eller av de personer
som styrelsen utsett.

Styrelsen kan utse ledamot eller annan person att förehäda ftireningen fdr stirskilt angivet fall.

§13
Styrelsen ffir ftirvalta ftireningens egendom genom en av styrelsen utsedd fastighetsfiifrraltare,
vilken själv irrte behöver vara medlem i fiireningen, eller genom en fristående
ft irvaltningsorgani sation.

§14
Utan ftireningsstämmas bemyndigande ftir styrelsen eller firmatecknare inte avhiinda
ftireningen dess fasta egendom. Styrelsen ftir dock inteckna och belåna sådan egendom.
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§15
Styrelsen åligger:
Att avge redovisning fiir ftirvaltringen av ftireningsangelägenheter genom att
avliimna årsredovisning som skall innehålla ftirvaltningsberättelse, resultatråikning och
balansråikning.

Att upprätta budget och fastställa fusavgifter ftir det kommande räkenskapsåret.
Att minst en gång årligen, innan årsredovisningen avges, besiktiga ftireningens
fastigheter samt inventera öwiga tillgångar och i ftirvaltningsberättelsen redovisa vid
besiktningen och inventeringen giorda iakttagelser av siirskild betydelse.

Att minst 6 veckor frre den fiireningsstiimm4 på vilken årsredovisningen och
revisoremas berättelse skall framläggas, till revisorerna låimna årsredovisningen ftir det
ftirflufira räkenskapsfuet samt

Att senast 2 veckor innan ordinarie ftireningsstiimmatillstäls medlemmama kopia
av årsredovisningen och revisionsberättelsen,

§16
Revisorer och revisorssuppleanter våiljs av ordinarie ftireningsstiimma fiir tiden intill dess
niista ordinarie ståimma hållits. En av revisorerna respektive revisorssuppleanterna skall vara
auktoriserad eller godktind.

Revisor åligger:

Att verkstiilla revision av fiireningens räkenskaper och ftirvaltning samt

Att senast 3 veckor ftire ordinarie fdreningsstitnrma framlägga revisionsberättelse.

Föreningsstämma

§17
Ordinarie ftireningsstiinrma hålls en gang om året fiire juni månads utgång.

Exta stitunma hålls då styrelsen finner skil till det och skall av styrelsen även utlysas då detta
fiir uppgivet ffrdamål hos styrelsen skriftligen begiirs av en revisor eller av minst en tiondel av
samtliga röstberättigade medlemmar.

Kallelsen ska utftirdas genom utdelning eller genom e-post till de medlemmar som uppgivit en
e-postadress. Om medlem uppgivit en annan postadress ska kallelsen istiillet skickas dit. I
vissa i lag stuskilt angivna fall stäls högre krav på kallelse via e-post.

Kallelse till ordinarie och extra frreningsstämma ska utftirdas tidigast sex veckor och senast
två veckor fiire ftireningsståimman

Ordinarie stänma skall besluta om på vilken ort nästa års ordinarie stiimma skall hållas. Fattar
stäimman inget sådant beslut skall stiimma hållas i Malung.

Kallelse till ftireningsståmma ska innehålIa uppgift om vilka iirenden som ska behandlas på
stämman. Beslut får inte fauas i andra ärenden åin de som tagits upp i kallelsen.
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§18
Medlem som önskar fä ett iirende behandlat vid stiimman skall skriftligen framställa sin
begiiran hos styrelsen i så god tid att iirendet kan tas upp i kallelsen till stiimman.

§le
På ordinarie ftireningsstiimma skall fdrekonrma fdljande iirenden:

a Upprättande av forteckning över nåirvarande medlemmar och fastställande av
röstliingd.

b Val av ordfiirande och sekreterare vid stiimman.
c Val avjusterare.

d Fråga om kallelse till ståimman behörigen skett.
e Föredragning av styrelsens årsredovisning.
f Föredragning av revisorernas berättelse.

g Faststiillande av resultat- och balansråikning
h Fråga om ansvarsfrihet {iir styrelsen.
i Fråga om anviindande av uppkommen vinst eller täckande av forlust.

j Fraga om arvoden, rese- och taktamentsersäthringar.
k Fråga om antal styrelseledamöter och suppleanter.
I Val av styrelseledamöter och suppleanter.

m VaI av revisorer och suppleanter.
n Fragaomval avvalberedning.
o Fråga om var nilsta års ordinarie ftreningsstiimma skall hållas.

p Öwiga tirenden, vilka angivits i kallelsen.

På extra stiimma skall fdrekomma endast de iirenden, ftir vilka stifunman utlysts och vilka
angivits i kallelsen till densamma.

§20
Vid stiimma ftirt protokoll skall senast inom fina veckor fran stiimmaflyarahos styrelsen
tillgångligt ftir medlemmarna.

§21
Vid fiireningsstifunma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar har en bostadsrätt
gemensamt, har de tillsammans en röst. Röstberättigad åir endast den medlem som fullgfort
sina ftirpliktelser mot foreningen.

Bostadsrättsinnehavare far utöva sin rösffätt genom befullmåiktigat ombud som antingen skall
vara medlem i ftireningen, äkta make, sambo eller n{irstående som varaktigt sammanbott med
medlemmen. Ombud skall ftirete skriftligt dagtecknad fullmakt.

Ingen fär på grund av firllmakt rösta fiir mer iin en annan töstberättigad.

Omröstningen vid ftireningsstiimma sker öppet om inte ntirvarande röstberåittigad pakallar
sluten omröstning.

Sida 4 av 9

r"*k



a

§ 21 forts.

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, medan i andra frågor den mening giiller som
biträds av ordöranden.

De fatl - bland annat fråga om iindring av dessa stadgar - diir särskild röstvikt erfordras gör
giltighet av beslut behandlas ikap 9,16,19 och23 §§ i bostadsråttslagen.

Upplåtelse och övergång av bostadsrätt

§22
Bostadsrätt upplåtes skriftligen och fär endast upplåtas åt medlem i ftireningen.
Upplåtelsehandlingen skall ange parternas narnn, den lägenhet upplåtelsen avser, tindamålet
med upplåtet med upplåtelsen samt de belopp som skall betalas som insats och årsavgift. Om
upplåtelseavgift skall uttas, skall även den anges.

§23
Har bostadsrätt övergått till ny innehavare, får denne utöva bostadsrätten endast om han är
eller antas till medlem i foreningen.

En juridisk person som iir medlem i fdreningen ffir inte utan samtycke av föreningens styrelse
genom överlåtelse fiirvärva bostadsrätt till en bostadslägenhet.

Utan hinder av fdrsta stycket ftir dödsbo efter avliden bostadsrättshavare utöva bostadsrätten.
Efter tre år ffin dödsfallet fiir ftireningen dock anmana dödsboet att inom sex månader visa att
bostadsrätten ingått i bodelning eller arvskifte med anledning av bostadsriittshavarens död
eller att någon, som inte får vägras intfie i fiireningen, ftirviirvat bostadsrtitten och sökt
medlemskap. Om den tid som angetts i anmaningen inte iakttas, fär bostadsrätten sdljas på
offentlig auktion fiir dödsboets råikning.

§24
Den som en bostadsrätt har övergått till ffir inte vägras inträde i ftireningen om de villkor som
foreskrivs i stadgarna Eir uppfrllda och ftireningen skiiligen bör godta honom som
bostadsrättshavare.

Om en bostadsrätt har övergått.till bostadsrättshavarens make får maken vägras inträde i
fiireningen endast då maken inte uppfyller av fiireningen uppstiillt såirskilt stadgevillkor ftir
medlemskap och det skäligen kan fordras att maken uppffller sådant villkor. Detsamma gäller
också när en bostadsråitt till en bostadslåigenhet övergått till någon annan nåirstående person
som varaktigt sammanbodde med bostadsrättshavaren.

Ifråga om fiirviirv av andel i bostadsrätt äger ftirsta och tredje styckena tilliimpning endast om
bostadsrätten efter ftirviirvet av makar eller, om bostadsrätten avser bostadslägenhet, av
sådana sambor på vilka lagen (1987:232) som sambors gemensamma hem eller lagen
(1987:813) om homosexuella sambor skall tillämpas;
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§2s
Om en bostadsriitt övergått genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande
fiirviirv och ftrvtirvaren inte antagits till medlem, fär ftireningen anmana innehavaren att inom
sex månader fran anmaningen visa att någon som inte vägras inträde i fiireningen, ftirvärvat
bostadsrätten och sökt medlemskap. Ialcttas inte tid som angetts i anmaningen, fiir
bostadsrätten såiljas på offentlig auktion för ftirvåirvarens rtikning.

§26
Ett altal om överlåtelse av bostadsrätt genom köp skall upprättas skriftligen och skrivs under
av såiljaren och köparen. I avtalet skall den lägenhet som överlåtelsen avser samt
köpeskillingen anges. Motsvarande skall gälla vid bye eller gåva. Besfikt avskrift av
överlåtelseavtalet skall tillstdllas styrelsen.

sägelse av bostadsrätt

§27
En bostadsrättshavare fär avsäga sig bostadsrätten tidigast efter två år fran upplåtelsen.
Avsägelse skall göras skriftligen hos styrelsen.

Vid en avsägelse övergar bostadsrätten till fiireningen vid det månadsskifte som intriiffar
nåirmast efter tre månader från avsägelsen, eller vid det senaste manadsskifte som angetts i
denna.

Bostadsrättshavarens rättigheter och s§ldigheter

§28
Bostadsrättshavaren skall på egen bekostrad hålla lägenheten i gott skick. Detta gåiller även
mark, ftirråd, garage eller annat lägenhetskomplement, som ingår i upplåtelsen.

Bostadsrättshavaren svarar sålunda för underhåll och reparationer av bland annat

- ledningar ftir avlopp, värme, gas, el och vatten - till de delar dessa befinner sig inne i
lägenheten och inte tjiinar fler tin en lägenhet

- till ytterdörr hörande handtag, ringklocka, brevinkast och lås inklusive nycklar;
bostadsrättshavare svffar även för all målning fiirutom målning av ytterdörrens yttersida

- icke båirande innerväggar samt ytbeläggmng på rummens alla väggar, golv och tak jåimte
underliggande ytbehandling som krävs ftir att anbringa ytbeläggningen på ett
fackmannamässig sätt;

- lister, foder och stuckaturer
- innerdörrarochsiikerhetsgrindar
- el-radiatorer; ifråga om vattenfi,llda radiatorer svarar bostadsrättshavaren endast for

målning
- elektrisk golwåirme, som bostadsrättshavaren ftirseff lägenheten med
- eldstiider; dock ej tillhörande rökgångar
- varmvattenberedare
- ventilertillventilationskanaler
- såikringsskåp och därifran utgående elledningar i lägenheten, brytare, eluttag och fasta

armaturer
- brandvarnare
- ftinster- och dörrglas och till ftinster och dörr hörande beslag och handtag samt all

målning ftirutom utvtindig målning; motsvarande giiller ftir balkong- eller altandörr
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§ 28 forts

I badrum, duschrum eller annat våtrum samt WC svarar bostadsrättshavaren diirutöver bland
annat även ftir

- till vägg eller golv hörande fuktisolerande skikt
- inredning, belysningsarmaturer: ;:TäffiH51'#:"1h*-

rensning av golvbrunn

. ffi:l#ffif'ffiår'"* 
anslutningskopplingar på vattenledning

elekhisk handdukstork, torkskåp

I kök eller motsvarande utrymme svarar bostadsrättshavaren ftrr all inredning och utrustning
såsom bland anrnt

- vitvaror
- köksflåikt, ventilationsdon

: ffifJ::flffiffir#Xffi,edningar 
och anslunringskopplingar på vattenledning

Bostadsrättshavaren svarar inte fdr reparationer av ledningar ftir avlopp, viirme, gas,

elektricitet och vatten, om frreningen har fiirsett lägenheten med ledningarna och dessa tjainar
fler iin en lägenhet. Detsamma gåiller for ventilationskanaler.

För reparationer på grund av brand- och vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren
endast i begriinsad omfattning i enlighet med beståimmelserna i bostadsrättslagen.

Bostadsråittshavaren åir s§ldig att till ftireningen anmåila fel och brister i sådan
lägenhetsutrustning som ftireningen svarar frr enligt denna paragraf.

Om lägenheten iir utrustad med balkong, altan eller uteplats svarar bostadsrättshavaren endast
frr reÄillning och snöskottning. Om 6g.oh.t.o iir utrustad med talcterrass skall
bostadsrättshavaren även se till att awinning for dagvatten inte hindras.

Hör tillläigenheten forråd, garage eller annat lägenhetskomplement skall bostadsrättshavaren
iaktta ordning, sundhet och gott skick i fråga om sådant utrymme.

§2e
Bostadsrättshavaren fär inte göra någon vtisentlig forändring i lägenheten utan tillstånd av
sfrelsen.

§30
Bostadsrättshavaren åtr s§ldig att nåir han använder lägenheten iakttaga allt som fordras ftir
att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Han skall rätta sig efter de såirskilda
regler som foreningen i överenskommelse med ortens sed meddelar. Bostadsrättshavaren skall
hålla noggrann tillsyn över att detta också iakttas av dem han svarar ör enligl28 § tredje
stycket. Gods som enligt vad bostadsrättshavaren vet Eir eller med sl«il kan misstålnkas vara
behäftat med ohyra får ej foras in i lägenheten
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§31
Företrädare for bostadsrättsfd,reningen har rätt att få komma in i lägenheten nåir det behövs ftir
tillsya eller for att utftira arbete som fiireningen svarar ftir.

§32
En bostadsrättshavare får upplåta hela sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen ger sitt
samtycke.

§33
Bostadsråittshavaren fir inte anvtinda lägenheten for något annat iindamål iin det avsedda.
Föreningen får dock endast åberopa awikelse som iir av avseviird betydelse ftir foreningen
eller någon annan medlem i ftireningen.

§34
Bostadsrättshavaren ffir inte inrymmautomstående personer i lägenheten, om det kan medfora
men ftir ftlreningen eller någon annan medlem i ftireningen.

§3s
Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt och som tillträtts iir ftirverkad
och fi5reningen således beriittigad att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning:

1 om bostadsrättshavaren dröjer med att betala insats eller upplåtelseavgift utöver frfui det
att frreningen efter ftirfallodagen anmanat honom att frrllgöra sin betalningss§ldighet eller
om bostadsrättshavaren dröjer med att betala arsavgift utöver två vmdagar efter ftirfallodageh,

2 om bostadsrättshavaren utan behövligt samtycke eller tillstånd upplåter lägenheten i
andrahand,

3 om liigenheten anvåinds i srid med 33 eller 34 §§,

4 om bostadsriittshavaren eller den som lägenheten upplåtits till i andra hand, genom
vårdslöshet åir vållande till att det finns ohyra i lägenheten eller om bostadsrättshavaren
genom att inte utan oskiiligt dröjsmål underrätta styrelsen om att det finns ohyra i lägenheten
bidrar till att ohyran sprids i fastigheten,

5 om lägenheten på annat sätt vanvardas eller om bostadsrättshavaren eller den som
lägenheten upplåtits till i andra hand åsidosåltter något av vad som enligt 30 § skall iakttas vid
låigenhetens begagnande eller brister i den tillsyn dem enligt sarnma paragraf åligger en
bostadsrättshavare,

6 om bostadsrättshavaren inte låimnar tillträde till lägenheten enligt 31 § och han inte kan
visa en giltig ursäkt ftir detta,

7 om bostadsrättshavaren inte fullgör annan honom åvilande s§ldighet och det maste
anses vara av synnerlig vikt flor ftireningen att s§ldigheten firllgöres,

Nyttjanderätten iir inte ftirverkad, om det som ligger bostadsdittshavaren till last iir av ringa
betydelse.

Uppsägning på grund av fbrhållande som avses i ftirsta stycket 2,3 eller 5-7 fär ske endast om
bostadsrättshavaren låter bli att efter tillsägelse vidta rättelse utan dröjsmåI.
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§ 35 forts.

Ifråga om en bostadslägenhet fär uppsägning på grund av forhälande som avses i ftirsta
stycket 2 rfie heller ske om bostadsriittshavaren efter tillsägelse utan dröjsmål ansöker om
tillstånd till upplåtelsen och ftir ansökan beviljad.

Om föreningen säger upp bostadsrättshavaren till avflyttning, har föreningen rätt till
ersättning för skada.

Övriga bestämmelser

§36
Vid ftireningens upplösning skall ftirfaras enligt 9 kap 29 § bostadsrålttslagen. Behållna
tillgångar skall frrdelas mellan boskdsrättshavarna i frrhållande till de av dem inbetalda
medlemsinsatserna.

§37
Utöver dessa stadgar gäller fiir ftireningens verksamhet vad som stadgas i bostadsrättslagen
och andra tillämpliga lagar.

Ovanstående stadgar har antagits vid exfa ftireningsstiimma 2018-06-10

ktL
Styrelseordforande
Mikael Persson
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