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Bostadsrättslagen och Lagen om ekonomiska föreningar har ändrats och därför måste 
Brf Vingen även ändra sina stadgar.  
  
Lagändringarna gäller fr.o.m. 1 juli 2016 och avser flera delar, bl.a. gäller det 
närvarorätt på stämman och tiderna för kallelse till den årliga föreningsstämman.  
Lagstiftarna kräver att om föreningens stadgar “strider mot en bestämmelse I denna 
lag”, då måste föreningen ändra sina stadgar senast 30 juni 2018.   
Därutöver har vi gjort ett förtydligande i §31 och §37. 
 
Stadgarna antogs vid Brf. Vingens ordinarie föreningsstämma 23 maj 2017. 
 
 
Alla ändringsförslag är markerade med rött.  

 

§ 13 Räkenskapsår och årsredovisning Bostadsrättsföreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari 

– 31 december.  

 Senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma ska styrelsen till revisorerna lämna 

årsredovisning. Denna består av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och 

tilläggsupplysningar.  

 

§ 14 Föreningsstämma Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. 

Ordinarie föreningsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Extra 

föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det. Extra föreningsstämma ska också hållas 

om det skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade. Begäran 

ska ange vilket ärende som ska behandlas.  Föreningsstämman får besluta att den som inte är 

medlem ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid föreningsstämman. Ett 

sådant beslut är giltigt endast om det biträds av samtliga röstberättigade som är närvarande vid 

föreningsstämman.  Ombud, biträden och andra stämmofunktionärer har alltid rätt att närvara vid 

föreningsstämman. 

 

§ 16 Kallelse till föreningsstämma Styrelsen kallar till föreningsstämma.  Kallelse till föreningsstämma 

ska innehålla uppgift om de ärenden som ska förekomma på föreningsstämman.  Kallelse får utfärdas 

tidigast sex veckor före föreningsstämman och ska utfärdas senast två veckor före 

föreningsstämman.  Kallelse sker genom anslag på lämplig plats inom bostadsrättsföreningens 

fastighet. Skriftlig kallelse ska enligt lag i vissa fall sändas till varje medlem vars adress är känd för 

bostadsrättsföreningen.  Bostadsrättsföreningen får då skriftlig kallelse krävs enligt lag använda 

elektroniska hjälpmedel. Närmare reglering av förutsättningar för användning av elektroniska 

hjälpmedel anges i lag.  
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§ 17 Dagordning  

Ordinarie föreningsstämma Vid ordinarie föreningsstämma ska förekomma:  

1. föreningsstämmans öppnande 

 2. val av stämmoordförande   

3. anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare  

4. godkännande av röstlängd  

5. fråga om närvarorätt vid föreningsstämman  

6. godkännande av dagordning  

7. val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet   

8. val av minst två rösträknare  

9. fråga om kallelse skett i behörig ordning  

10. genomgång av styrelsens årsredovisning  

11. genomgång av revisorernas berättelse  

12. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning  

13. beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen  

14. beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter    

15. beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, 

revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman    

16. beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter   

17. val av styrelseledamöter och suppleanter   

18. presentation av HSB-ledamot 19. beslut om antal revisorer och suppleant  

20. val av revisor/er och suppleant  

21. beslut om antal ledamöter i valberedningen 

 22. val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande  

23. val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB  

24. av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som 

angivits i kallelsen 

 25. föreningsstämmans avslutande  

 

Extra föreningsstämma  

På extra föreningsstämma ska kallelsen, utöver punkt 1-9 ovan, ange de ärenden som ska behandlas 

samt extra föreningsstämmans avslutande. 

 

§ 18 Rösträtt, ombud och biträde På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera 

medlemmar bostadsrätt gemensamt har de tillsammans en röst. Innehar en medlem flera 

bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen en röst. Medlem som inte betalat förfallen 

insats eller årsavgift har inte rösträtt.  En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen 

personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud.  Ombud 

ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska vara i original och gäller högst ett år från 

utfärdandet. Medlem får företrädas av valfritt ombud. Ombud får bara företräda en medlem. 

Medlem får medföra ett valfritt biträde.   
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§ 25 Revisorer Revisorerna ska till antalet vara lägst två och högst tre, samt högst en suppleant. Av 

dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund, övriga väljs av föreningsstämman. Mandattiden är 

fram till nästa ordinarie föreningsstämma.  Revisorerna ska bedriva sitt arbete så att revisionen är 

avslutad och revisionsberättelsen lämnad senast tre veckor före föreningsstämman. Styrelsen ska 

lämna skriftlig förklaring till ordinarie föreningsstämma över gjorda anmärkningar i 

revisionsberättelsen. Årsredovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över 

gjorda anmärkningar i revisionsberättelsen ska hållas tillgängliga för medlemmarna minst två veckor 

före den föreningsstämma på vilken de ska behandlas. 

 

 

 

§31  

Bostadsrättshavarens ansvar Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott 

skick. Det innebär att bostadsrättshavaren ansvarar för att såväl underhålla som reparera lägenheten 

och att bekosta åtgärderna.  Bostadsrättshavaren bör teckna försäkring som omfattar 

bostadsrättshavarens underhålls- och reparationsansvar som följer av lag och dessa stadgar. Om 

bostadsrättsföreningen tecknat en motsvarande försäkring till förmån för bostadsrättshavaren svarar 

bostadsrättshavaren i förekommande fall för självrisk och kostnaden för åldersavdrag.  

Bostadsrättshavaren ska följa de anvisningar som bostadsrättsföreningen lämnar beträffande 

installationer avseende avlopp, värme, el, vatten, ventilation och anordning för 

informationsöverföring. För vissa åtgärder i lägenheten krävs styrelsens tillstånd enligt § 37. De 

åtgärder bostadsrättshavaren vidtar i lägenheten ska alltid utföras fackmässigt.  

Till lägenheten hör bland annat:  

1. ytskikt på rummens väggar, golv och tak jämte den underliggande behandling som krävs för att 

anbringa ytskiktet på ett fackmässigt sätt. Bostadsrättshavaren ansvarar också för fuktisolerande 

skikt i badrum och våtrum  

2. icke bärande innerväggar  

3. inredning i lägenheten och övriga utrymmen tillhörande lägenheten, exempelvis: sanitetsporslin, 

köksinredning, vitvaror såsom kyl/frys, disk-  och tvättmaskin; bostadsrättshavaren svarar också för 

vattenledningar, avstängningsventiler och i förekommande fall anslutningskopplingar på 

vattenledning till denna inredning  

4. lägenhetens ytter- och innerdörrar med tillhörande lister, foder, karm, tätningslister, gångjärn, 

beslag, brevinkast, lås inklusive nycklar, nyckeltub, handtag m m. Bostadsrättsföreningen svarar dock 

för målning av ytterdörrens yttersida. Vid byte av lägenhetens ytterdörr ska den nya dörren motsvara 

de normer som vid utbytet gäller för brandklassning och ljuddämpning  

5. glas i fönster och dörrar samt spröjs på dessa glasytor och i förekommande fall isolerglaskassett  

6. till fönster och fönsterdörr hörande beslag, handtag, gångjärn, tätningslister samt målning; 

bostadsrättsföreningen svarar dock för målning av utifrån synliga delar av fönster/ fönsterdörr  

7. målning av radiatorer och värmeledningar  

8. ledningar för avlopp, vatten och anordningar för informationsöverföring till de delar de är synliga i 

lägenheten och betjänar endast den aktuella lägenheten  

9. armaturer för vatten (blandare, duschmunstycke med mera) inklusive packning, 

avstängningsventiler och anslutningskopplingar på vattenledning  

10. klämringen runt golvbrunnen, rensning av golvbrunn och vattenlås  

11. gruppcentral/säkringsskåp, samtliga elledningar i lägenheten samt brytare, eluttag och fasta 

armaturer  

12. brandvarnare, samt 
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13. egna installationer, exempelvis elburen golvvärme, handdukstork, kolfilterfläkt, fettfilter och 

belysning i spiskåpan. 

  

Lägenhetsförråd och -komplement Ingår i bostadsrättsupplåtelsen förråd eller annat 

lägenhetskomplement har bostadsrättshavaren samma underhålls- och reparationsansvar för dessa 

utrymmen som för lägenheten enligt ovan.  

  

Utrymmen utanför lägenheten  

Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd utföra installation/åtgärd inom utrymmen 

utanför lägenheten såsom balkong, terrass, loftgång eller mark/uteplats. Det åligger 

bostadsrättshavaren att följa de villkor styrelsen ställer för sådan installation/åtgärd. 

Bostadsrättshavaren har ansvar för skötsel och underhåll av sådan installation/åtgärd. 

Bostadsrättshavarens skyldigheter enligt närmast föregående stycke gäller även tidigare genomförda 

installationer eller åtgärder t.ex. montering av lås på dörr mellan trapphus och loftgång, inhägnad/lås 

på dörr i markplan, inglasning av balkong, terrass eller loftgång eller montering av antenn. 

Bostadsrättshavaren svarar för renhållning, snöskottning och halkbekämpning av ytor på terrass och 

balkong. Om lägenheten är utrustad med takterrass ska bostadsrättshavaren därutöver se till att 

avrinning för dagvatten inte hindras. Vad avser mark/uteplats är bostadsrättshavaren skyldig att följa 

bostadsrättsföreningens anvisningar gällande skötsel av marken/uteplatsen. Bostadsrättshavaren är 

skyldig att till bostadsrättsföreningen anmäla fel och brister i sådan lägenhetsutrustning/ ledningar 

som bostadsrättsföreningen svarar för enligt denna stadgebestämmelse eller enligt lag.  

 

 

 

 

§37 

Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar: 

1  Ingrepp i en bärande konstruktion 

2  Ingrepp som påverkar ventilationen 

3  Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, eller vatten, eller 

4  Annan väsentlig förändring av lägenheten 

Styrelsen får bara vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om åtgärden är till 

påtaglig skada eller olägenhet för bostadsrättsföreningen.  

 

 

 

 

§ 45  

Vissa meddelanden När meddelande enligt nedan har skickats från bostadsrättsföreningen i 

rekommenderat brev under mottagarens vanliga adress har bostadsrättsföreningen gjort vad som 

krävs av den: 1. tillsägelse om störningar i boendet  

2. tillsägelse att avhjälpa brist  

3. uppmaning att betala insats eller upplåtelseavgift  

4. tillsägelse att vidta rättelse  

5. meddelande till socialnämnden  

6. underrättelse till panthavare angående obetalda avgifter till bostadsrättsföreningen  
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7. uppmaning till juridiska personer, dödsbon med flera angående nekat medlemskap  

  

Andra meddelanden till medlemmarna sker genom anslag på lämplig plats inom föreningens 

fastighet eller genom brev.  Bostadsrättsföreningen får till medlemmarna eller till någon annan då 

krav enligt lag finns på skriftlig information använda elektroniska hjälpmedel. Närmare reglering av 

förutsättningar för användning av elektroniska hjälpmedel anges i lag. 

 


