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Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna på föreningsstämma  
den 22 maj 2007 och föreningsstämma den 13 maj 2008.

Hans Kumlin Margareta Kahyaoglu

Bolagsverkets godkännande

Föreningens firma och ändamåI 

1 § Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Skogås nr 1. 

2 § Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom  
 att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och  
 utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till  
 föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenheten  
 eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upp- 
 låtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. 

Särskilda bestämmelser 

3 § Styrelsen skall ha sitt säte i Skogås (Huddinge kommun). 

4 §  Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året före juni månads utgång. Jfr 17 §.

Räkenskapsår 

5 § Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari t o m 31 december. 

Medlemskap 

6 § Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen om annat inte följer av 2 kap 1O §  
 bostadsrättslagen.

7 § Medlem får inte utträda ur föreningen, så länge han innehar bostadsrätt. 

 Anmälan om utträde ur föreningen skall göras skriftligen och hand lingen skall vara  
 försedd med medlemmens namnunderskrift. 
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Avgifter 

8 § För bostadsrätten utgående insats och avgift fästställs av styrelsen.  
 Ändring av insats skall dock alltid beslutas av föreningsstämma. 

 För bostadsrätt skall erläggas årsavgift till bestridande av föreningens kostnader  
 för den löpande verksamheten, samt för den i 9 § angivna avsättningen.  
 Årsavgifterna fördelas efter bostadsrätternas andelsvärden och erläggs på tider  
 som styrelsen bestämmer. 

 Styrelsen kan besluta att ersättning för värme och varmvatten, renhållning, konsum- 
 tionsvatten eller elektrisk ström skall erläggas efter förbrukning eller yta. 

 Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift kan tas ut efter beslut  
 av styrelsen. 

 Överlåtelseavgift får maximalt uppgå till 2,5 % av basbeloppet enligt lagen (1962:381)  
 om allmän försäkring. 

 Pantsättningsavgift får maximalt uppgå till 1 % av basbeloppet enligt lagen (1962:381)  
 om allmän försäkring. 

Avsättning och användning av årsvinst 

9 § Avsättning för föreningensfastighetsunderhåll skall göras årligen, senast från och med  
 det verksamhetsår som infaller närmast efter det slutfinansieringen av föreningens  
 fastighet genomförts, med ett belopp motsvarande minst 0,3 % av fastighetens  
 taxeringsvärde eller enligt upprättad underhållsplan. 

 Den vinst som kan uppstå på föreningens verksamhet, skall balanseras i ny räkning,  
 alternativt avsätta till föreningens fond för fastighetsunderhåll. 

Styrelse och revisorer 

10 § Styrelsen består av minst tre och högst fem ledamöter samt minst en och högst  
 fyra suppleanter. Ordinarie styrelseledamöter väljs växelvis på två år och supple- 
 anter väljs för ett år fram till nästa årsstämma. 

11 §  Styrelsen konstituerar sig själv. 
 Styrelsen är beslutsför när de vid sammanträdet närvarandes antal överstiger hälften  
 av hela antalet ledamöter. För giltigheten av fattade beslut fordras, då för besluts- 
 förhet minsta antalet ledamöter är närvarande, enighet om besluten. 

12 § Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter i förening eller av en styrelse- 
 ledamot i förening med annan person som styrelsen därtill utsett.

13 § Styrelsen får förvalta föreningens egendom genom en av styrelsen utsedd vicevärd,  
 vilken själv inte behöver vara medlem i föreningen, eller genom en fristående för- 
 valtningsorganisation. 

 Vicevärden skall inte vara ordförande i styrelsen.
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14 § Utan föreningsstämmas bemyndigande får styrelsen eller firmatecknare inte avhända  
 föreningen dess fasta egendom eller tomträtt. Styrelsen får dock inteckna och belåna  
 sådan egendom eller tomträtt. 

15 §  Styrelsen åligger: 

 att avge redovisning för förvaltningen av föreningens angelägenheter genom att av- 
  lämna årsredovisning som skall innehålla berättelse om verksamheten under året 
  (förvaltningsberättelse) samt redogörelse, för föreningens intäkter och kostnader  
  under året (resultaträkning) och för ställningen vid räkenskapsårets utgång  
  (balansräkning),

 att upprätta budget och fastställa årsavgifter för det kommande räkenskapsåret, 

 att minst en gång årligen, innan årsredovisningen avges, besiktiga föreningens  
  fastigheter samt inventera övriga tillgångar och i förvaltningsberättelsen redo- 
  visa vid  besiktningen och inventeringen gjorda iakttagelser av särskild betydelse, 

 att minst en månad före den föreningsstämma, på vilken årsredovisningen och revi- 
  sorernas berättelse skall framläggas, till revisorerna lämna årsredovisningen för  
  det förflutna räkenskapsåret samt

 att senast en vecka innan ordinarie föreningsstämma tillställa medlemmarna kopia  
  av årsredovisningen.

16 §  En revisor och suppleant väljs av ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess  
 nästa ordinarie stämma hållits. 

 Revisor åligger: 

 att verkställa revision av föreningens räkenskaper och förvaltning samt 

 att senast två veckor före ordinarie föreningsstämma franlägga revisionsberättelse.

Föreningstämma

17 § Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året vid tidpunkt som framgår av 4 §. 

 Extra stämma hålls då styrelsen finner skäl till det och skall av styrelsen även utlysas  
 då detta för uppgivet ändamål hos styrelsen skriftligen begärs av en revisor eller av  
 minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar.

 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden till föreningens medlemmar  
 skall ske genom anslag på lämpliga platser inom föreningens fastigheter. Kallelse till  
 stämma skall tydligt ange de ärenden, som skall förekomma på stämman. Medlem,  
 som inte bor inom fastigheten, skall skriftligen kallas under uppgiven eller eljest för  
 styrelsen känd adress.

 Kallelse får utfärdas tidigast fyra veckor före stämma och skall utfärdas senast  
 två  veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma. 
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Ärende för beslut 

18 § Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid stämma, skall skriftligen framställa  
 sin begäran hos styrelsen senast den 1 mars eller det senare datum som styrelsen  
 meddelar. 

19 § På ordinarie föreningsstämma skall förekomma följande ärenden:

 a) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

 b)  Val av ordförande vid stämman

 c) Anmälan av ordförandens val av sekreterare

 d)  Fastställande av dagordningen

 e) Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

 f) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

 g) Föredragning av styrelsens årsredovisning

 h)  Föredragning av revisorernas berättelse

 i) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

 j) Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust  
  enligt fastställd balansräkning

 k) Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 l) Beslut om arvoden

 m) Val av styrelseledamöter och suppleanter

 n)  Val av revisor och suppleant

 o)  Eventuellt val av valberedning

 p) Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen (se § 17-18 i stadgarna)

 På extra stämma skall förekomma endast de ärenden, for vilka stäm man utlysts 
 och vilka angivits i kallelsen till densamma. 

20 § Vid stämma fört protokoll skall senast inom tre veckor vara hos styrelsen tillgängligt  
 för medlemmarna. 

21 § Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar har en bostads- 
 rätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. Röstberättigad är endast  
 den medlem som föll gjort sina förpliktelser mot föreningen. 

 Medlems rösträtt vid föreningsstämman utövas av medlemmen personligen eller  
 av den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom befullmäktigat  
 ombud som antingen skall vara medlem i föreningen, medlemmens make, sambo,  
 syskon, förälder eller barn. Är medlemmen ett juridisk person får denne företrädas 
 av ombud som inte är medlem. Ombud skall förete skriftlig, dagtecknad fullmakt. 

 Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. 
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21 § forts. Ingen får på grund av fullmakt rösta för mer än en annan röstberättigad. 

 Omröstning vid föreningsstämma sker öppet om inte närvarande röstberättigad  
 påkallar sluten omröstning. 

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

 De fall -bland annat fråga om ändring av dessa stadgar- där särskild röstövervikt er- 
 fordras för giltighet av beslut behandlas i 9 kap 16, 19 och 23 §§ i bostadsrättslagen, 

Upplåtelse och övergång av bostadsrätt 

22 § Bostadsrätt upplåtes skriftligen och får endast upplåtas åt medlem i föreningen 
 Upplåtelsehandlingen skall ange parternas namn, den lägenhet upplåtelsen avser,  
 ändamålet med upplåtelsen samt de belopp som skall betalas som insats och åravgift.  
 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 föreningen. 

 En juridisk person som är medlem i föreningen får inte utan samtycke av föreningens  
 styrelse genom överlåtelse förvärva bostadsrätt till en bostadslägenhet. 

 Utan hinder av första stycket får dödsbo efter avliden bostadsrättshavare utöva bo 
 stadsrätten, Efter tre år från dödsfallet, får föreningen dock anmana dödsboet att   
 inom sex månader visa att bostadsrätten ingått i bodelning eller arvskifte med an- 
 ledning av bostadsrättshavarens död eller att någon, som inte får vägras inträde i   
 föreningen, förvärvat bostadsriitten och sökt medlemskap. Om den tid som angetts i  
 anmaningen inte iakttas, får bostadsrätten tvångsförsäljas enligt 8 kap, bostadsrätts 
 lagen (1991:614) för dödsboets räkning. 

 Utan hinder av första stycket får också en juridisk person, utöva bostadsrätten utan  
 att vara medlem i föreningen, om den juridiska personen har förvärvat bostadsrätten  
 vid exekutiv försäljning eller vid tvångsfärsäljning enligt 8 kap bostadsrättslagen   
 (1991:614) och då hade panträtt i bostadsrätten. Tre år efter förvärvet får föreningen  
 uppmana den juridiska personen att inom sex månader från uppmaningen visa att  
 någon som inte får vägras inträde i föreningen har förvärvat bosladsrätten och sökt  
 medlemskap. Om uppmaningen inte följs, får bostadsrätten tvångsförsäljas enligt  
 8 kap bostadsrättslagen (1991:614) för den juridiska personens räkning. 

24 § Den som en bostadsrätt har övergått till får inte vägras inträde i föreningen om de  
 villkor som föreskrivs i stadgarna är uppfyllda och föreningen skäligen bör godta  
 honom som bostadsrättshavare. 

 En juridisk person som har förvärvat en bostadsrätt till en bostads lägenhet får väg- 
 ras inträde i föreningen även om de i första stycket angivna förutsättningarna för   
 medlemskap är uppfyllda. 
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24 § forts. Om en bostadsrätt har övergått till bostadsrättshavarens make, får maken vägras  
 inträde i föreningen endast då maken inte uppfyller av föreningen uppställt särskilt  
 stadgevillkor för medlemskap och det skäligen kan fordras att maken uppfyller sådant  
 villkor. Detsamma gäller också när en bostadsrätt till en bostadslägenhet övergått till  
 någon annan närstående person som varaktigt sammanbodde med bostadsrättsin- 
 havaren. 

 I fråga om förvärv av andel i bostadsrätt äger första och tredje styckena tillämpning  
 endast om bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar eller, om bostadsrätten  
 avser bostadslägenhet, av sådana sambor på vilka sambolagen (2003:376) skall till- 
 lämpas. 

25 § Om en bostadsrätt övergått genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller 
 liknande förvärv och förvärvaren inte antagits till medlem, får föreningen anmana 
 innehavaren att inom sex månader från anmaningen visa att någon som inte får  
 vägras inträde i föreningen, förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Iakttas  
 inte tid som angetts i anmaningen, får bostadsrätten tvångsförsäljas enligt 8 kap   
 bostadsrättslagen (1991:614) för förvärvarens räkning. 

26 § Ett avtal om överlåtelse av bostadrätt genom köp skall upprättas skriftligen och 
 skrivas under av säljaren och köparen. I avtalet skall den lägenhet som överlåtelsen  
 avser samt köpeskillingen anges. Motsvarande skall gälla vid byte eller gåva.  
 Bestyrkt avskrift av överlåtelseavtalet skall tillställas styrelsen. 

Avsägelse av bostadsrätt

27 § En bostadsrättshavare får avsäga sig bostadsrätten tidigast efter två år från upplåt- 
 elsen. Avsägelse skall göras skriftligen hos styrelsen. 

 Vid en avsägelse övergår bostadsrätten till föreningen vid det må nadsskifte som in- 
 träffar närmast efter tre månader från avsägelsen, eller vid det senare månadsskifte  
 som angetts i denna. 

Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter 

28 § Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad till det inre hålla lägen heten jämte  
 tillhörande övriga utrymmen i gott skick, Detta gäller även marken, om sådan in- 
 går i upplåtelsen. 

 Till lägenhetens inre räknas: rummens väggar, golv och tak, inredning i kök, badrum  
 och övriga utrymmen i lägenheten, glas och bågar i lägenhetens ytter- och innan- 
 fönster, lägenhetens ytter- och innerdörrar. Bostadsrättshavaren svarar dock inte  
 för underhåll av yttersidorna av ytterfönster och ytterdörrar och inte heller för annat  
 underhåll av radiatorer och vattenarmaturer eller av de anordningar från stamledning- 
 ar för avlopp, värme, gas, elektricitet, vatten, rökgångar och ventilation som förening- 
 en försett lägenheten med. 
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28 § forts. Bostadsrättsinhavaren svarar för reparation på grund av brand- eller vattenlednings- 
 skada endast om skadan uppkommit genom eget våIlande eller genom vårdslöshet  
 eller försummelse av någon som bör till hans eller hennes hushåll eller som gästar  
 honom eller henne eller någon annan som han eller hon inrymt i lägenheten eller som  
 där utför arbete för hans eller hennes räkning. Ifråga om brandskada som bostads- 
 rättshavaren själv inte vållat gäller vad som sagts nu endast om bostadsrättshavaren  
 brustit i den omsorg och tillsyn som han eller hon bör iaktta. 

 Tredje stycket första punkten gäller i tillämpliga delar om det finns ohyra i lägenheten. 

29 § Bostadsrättsinnehavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd  
 som innefattar

 1. ingrepp i bärande konstruktion (bygglov krävs enl. 8 kap, 1 § 4, plan- och  
  bygglagen)

 2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten 

  eller 

 3. annan väsentlig förändring av lägenheten 

 Styrelsen får inte vägra medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket  
 om  inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. 

30 § När bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han eller hon se till att de som  
 bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för  
 hälsan eller annars försämra dens bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas.  
 Bostadsrättshavaren ska även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt   
 som fodras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset.  
 Han eller hon skall rätta sig efter de särskilda regler som föreningen i överensstäm- 
 melse med ortens sed meddelar. Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn   
 över att detta också iakttas av dem han eller han svarar för enligt 28 § tredje stycket. 

 Om det förekommer sådana störningar i boendet som avses i första stycket första  
 meningen skall föreningen

 1. ge bostadsrättshavaren tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör,  
  och

 2.  om det är fråga om en bostadslägenhet, underrätta socialnämnden i den kommun  
  där lägenheten är belägen om störningarna,

 Andra stycket gäller inte om föreningen säger upp bostadsrättshavaren med anled- 
 ning av an störningarna är särskilt allvarliga med hänsyn till deras art eller omfattning. 

 Gods som enligt vad bostadsrättshavaren vet är eller med skäl kan misstänkas vara  
 behäftat med ohyra får inte föras in i lägenheten. 
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31 §  Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick enligt 28 § i  
 sådan utsträckning att annans säkerhet äventyras eller det finns risk för omfattande  
 skador på annans egendom och inte efter uppmaning avhjälper bristen i lägenhetens  
 skick så snart som möjligt får föreningen avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens  
 bekostnad. 

 Företrädare för bostadsrättsföreningen 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. När bostadsrättshavaren har avsagt sig bostadsrätten enligt 27 § eller när  
 bostadsrätten skall tvångsförsäljas enligt 8 kap bostadsrättslagen (1991:614) är  
 bostadsrättshavaren skyldig att Iåta lägenheten visas på lämplig tid. Föreningen skall  
 se till att bostadsrättshavaren inte drabbas av större olägenhet än nödvändigt. 

 Bastadsrättshavaren är skyldig att tåla sådana inskräningar i nyttjanderätten som  
 föranleds av nödvändiga åtgärder för att utrota ohyra i huset eller på marken, även  
 om hans eller hennes lägenhet inte besväras av ohyra.

 Om bostadsrättsinhavaren inte lämnar tillträde till lägenheten när föreningen har  
 rätt till det, får kronofogdemyndigheten besluta om särskild handräckning.

32 § En bostadsrättsinhavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självstän- 
 digt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke. Detta gäller även i de fall som  
 avses i 33 § andra stycket. Samtycke behövs dock inte

 1. om en bostadsrätt har förvärvats vid exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning  
  enligt 8 kap. bostadsrättslagen (1991:614) av en juridisk person som hade pant- 
  rätt i bostadsrätten och som inte antagits till medlem i föreningen, eller

 2. om lägenheten är avsedd för permanentboende och bostadsrätten till lägenheten  
  innehas av en kommun eller landsting.

 Styrelsen skall genast underrättas om en upplåtelse enligt andra stycket.

 Vägrar styrelsen att ge sitt samtycke till en andrahandsupplåtelse, får bostadsrätts- 
 havaren ändå upplåta hela sin lägenhet i andra hand, om hyresnämnden lämnar till- 
 stånd till upplåtelsen. Tillstånd skall lämnas, om bostadsrättshavaren har beaktans- 
 värda skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra  
 samtycke. Tillståndet skall begränsas till viss tid.

 I fråga om en bostadslägenhet som innehas av en juridisk person krävs det för till- 
 stånd endast att föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke.  
 Tillståndet kan begränsas till viss tid.

 Ett tillstånd till andrahandsupplåtelse kan förenas med villkor.

33 § Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det  
 avsedda. Föreningen får dock endast åberopa avvikelse som är av avsevärd betydelse  
 för föreningen eller någon annan medlem i föreningen,

 Om en bostadslägenhet innehas med bostadsrätt av en juridisk person, får lägen-  
 heten endast användas för att i sin helhet upplåtas i andra hand som permanent- 
 bostad, om inte något annat har avtalats.
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34 § Bostadsrättshavaren får inte inrymma utomstående personer i lägen heten, om det  
 kan medföra men för föreningen eller någon annan medlem i föreningen.

Förverkande av bostadsrätt

35 § Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt och som tillträtts är  
 med de begränsningar som följer av 36 och 37 §§, förverkad och föreningen således  
 berättigad att säga upp bostadsrättshnvaren till avflyttning:

 1. om bostadsrättshavaren dröjer med att betala insats eller upplåtelseavgift utöver  
  två veckor från det att föreningen efter förfallodagen anmanat honom att fullgöra  
  sin betalningsskyldighet, 

 2. om bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift, när det gäller bostads- 
  lägenhet, mer än en vecka efter förfallodagen eller, när det gäller en lokal, mer  
  än två vardagar efter förfallodagen,

 3. om bostadsrättshavaren utan behövligt samtycke eller tillstånd upplåter lägen- 
  heten i andra hand,

 4. om lägenheten används i strid med 33 eller 34 §§,

 5. om bostadsrättshavaren eller den som lägenheten upplåtits till i andra hand,  
  genom vårdslöshet är vållande till att det finns ohyra j lägenheten eller om  
  bostadsrättshavaren genom att inte utan oskiiligt dröjsmål underrätta styrelsen  
  om att det finns ohyra i lägenheten bidrar till art ohyran sprids i fastigheten, 

 6. om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller oro bostadsrättshavaren eller den  
  som lägenheten upplåtits till i andra hand åsidosätter något av vad som enligt  
  30 § skall iakttas vid lägenhetens begugnande eller brister i den tillsyn som enligt  
  samma paragraf åligger en bostadsrättshavare,

 7. om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten enligt 31 § och han  
  eller hon inte kan visa en giltig ursäkt för detta,

 8. om bostadsrättshavaren inte fullgör annan honom åvilande skyldighet och det   
  måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen ott skyl digheten fullgörs,

 9. om lägenheten helt eller till väsentlig del används för närings verksamhet, eller   
  därmed likartad verksamhet, vilken utgör eller i vilken tillfälliga till inte sexuella  
  oväsentlig förbindelser del ingår mot brottsligt förfarande eller för tillfälliga  
  sexuella förbindelser mot ersättning.

36 § Nyttjanderätten är inte förverkad, om det som ligger bostadsrättshavaren till last är  
 av ringa betydelse.

 Uppsägning på grund av förhållande som avses i 35 § 3, 4 eller 6-8 för ske om  
 bostadsrättshavaren låter bli att efter tillsägelse vidta rättelse utan dröjsmål.

 Uppsägning på grund av förhållande som avses i 35 § 3 får dock, om det är fråga om  
 en bostadslägenhet, inte ske om bostadsrättshavaren utan dröjsmål ansöker om   
 tillstånd till upplåtelsen och far ansökan beviljad.
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36 § forts. Uppsägning på grund av störningar i boendet enligt 35 § 6 får, om del är fråga om en  
 bostadslägenhet, inte ske förrän socialnämnden har underrättats enligt 30 § 2 st. p. 2.

 Är det fråga om särskilt allvarliga störningar i boendet gäller vad som sägs i 35 § 6  
 även om någon tillsägelse om rättelse inte bar skett. Vid sådana störningar får upp- 
 sägning som gäller en bostadslägenhet ske utan föregående underrättelse till social- 
 nämnden. En kopia av uppsägningen skall dock skickas till socialnämnden.

 Femte stycket gäller inte om störningarna intraffat under tid då lägenheten varit upp- 
 låten i andra hand på sätt som anges i 32 §, 

 Underrättelse till socialnämnden enligt femte stycket skall beträffande en bostads- 
 lägenhet avfattas enligt formulär 4 vilket fastställts genom förordningen (2004: 389)  
 om vissa underrättelser och meddelanden enligt 7 kap 23 § bostadsrättslagen (1991 : 
 614). 

37 § Är nyttjanderätten förverkad på grund av förhållande, som avses i 35 § 1-4 eller 6-8,  
 men sker rättelse innan föreningen har sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning,  
 får han eller hon inte därefter skiljas från lägenheten på den grunden. Detta gäller   
 dock inte om nyttjanderätten är förverkad på grund av sådana särskilt allvarliga   
 störningar i boendet som avses i 30 § tredje stycket. 

 Bostadsrättshavaren får inte heller skiljas från lägenheten om föreningen inte har 
 sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning inom tre månader från den dag då för- 
 eningen fick reda på förhållande som avses i 35 § 5 eller 8 eller inte inom två mån- 
 ader från den dag då föreningen fick reda på förhållande som avses i 35 § 3 sagt till  
 bostadsrättshavaren att vidta rättelse.

38 § Är nyttjanderätten enligt 35 § 2 förverkad på grund av dröjsmål med betalning av  
 årsavgift, och har föreningen med anledning av detta sagt upp bostadsrättshavaren  
 till avflyttning, för denne på grund av dröjsmålet inte skiljas från lägenheten 

 1. om avgiften – när det är fråga om en bostadslägenhet – betalas inom tre veckor  
  från det att 

 a) bostadsrättshavaren på sådant sätt som anges i bostadsrättslagens (1991:614)  
  7 kap 27 ocb 28 §§ har delgetts underrättelse om möjligheten att få tillbaka  
  lägenheten genom att betala årsavgiften inom denna tid, och 

 b) meddelande om uppsägningen och anledningen till denna har lämnats till social- 
  nämnden i den kommun där lägenheten är belägen, eller 

 2. om avgiften – när det är fråga om en lokal – betalas inom två veckor från det att  
  bostadsrättshavaren på sådant sätt som anges i bostadsrättslagens (1991:614)  
  7 kap 27 och 28 §§ har delgetts underrättelse om möjligheten att få tillbaka läg- 
  enheten genom att betala årsavgiften inom denna tid.

 Är det fråga om en bostadslägenhet får en bostadsrättshavare inte heller skiljas från  
 lägenheten om han eller hon har varit förhindrad att betala årsavgiften inom den tid  
 som anges i första stycket på grund av sjukdom eller liknande oförutsedd omständig- 
 het och årsavgiften har betalats så snart det var möjligt, dock senast när tvisten om  
 avhysning avgör i första instans. 
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38 § forts. Vad som sägs i första stycket gäller inte om bostadsrättshavare, genom att vid upp- 
 repade tillfällen inte betala årsavgiften inom den tid som angetts i 35 § 2, har åsido- 
 satt sina förpliktelser i så hög grad att han eller hon skäligen inte bör få behålla lägen- 
 heten. 

 Underrättelse enligt första stycket 1a skall beträffande en bostadslägenhet omfattas  
 enligt formulär 1 och meddelande enligt första stycket 1 b skall beträffande en bo- 
 stadslägenhet avfattas enligt formulär 3. Underrättelse enligt första stycket 2 skall  
 beträffande en lokal omfattas enligt formulär 2. Formulär 1-3 har fastställs genom  
 förordningen (2004:389) om vissa underrättelser och meddelanden enligt 7 kap 23 §  
 bostadsrättslagen (1991:614).

Avflyttning 

39 § Sägs bostadsrättshavaren upp till avflyttning av någon orsak som anges i 35 § 1, 2, 
 5-7 eller 9, är han eller hon skyldig att flytta genast. 

 Sägs bostadsrättshavaren upp av någon orsak som anges i 35 § 3, 4 eller 8 får han  
 eller hon bo kvar till det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från  
 uppsägningen, om inte rätten ålägger honom eller henne att flytta tidigare.  
 Detsamma gäller om uppsägningen sker av orsak som anges i 35 § 2 och bestämmel- 
 serna i 38 § tredje stycket är tillämpliga. 

 Vid uppsägning i andra fall av orsak som anges i 35 § 2 tillämpas övriga bestämmelser 
 i 38 §. 

Uppsägning 

40 § En uppsägning skall vara skriftlig. 

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

Tvångsförsäljning 

41 § Har bostadsrättinshavaren blivit skild från lägenheten till följd av uppsägning i fall   
 som avses i 35 §, skall bostadsrätten tvångsförsäljas enligt 8 kap bostadsrättslagen  
 (1991:614) 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 skjutas upp till dess att brister som bostadsrättshavaren svarar  
 för blivit åtgärdade. 

Övriga bestämmelser 

42 § Vid föreningens upplösning skall förfaras enligt 9 kap 29 § bostads rättslagen.  
 Behållna tillgångar skall fördelas mellan bostadsrättshavama efter lägenheternas   
 insatser. 

43 § Utöver dessa stadgar gäller för föreningens verksamhet vad som stadgas i bostads- 
 rättslagen och andra tillämpliga lagar, samt före ningens ordningsföreskrifter.
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Utöver vad stadgar föreskriver, åligger det medlem följande.
Ansvar / försäkring
 1 Väl vårda, underhålla och aktsamt begagna såväl egen lägenhet, som föreningens egendom  
  i övrigt.

 2 Som förtydligande av stadgarna 28 § beträffande vattenledningsskador, ingår inte skada på  
  byggnad orsakad av bristfälligt underhåll av golv- och väggisolering. Bristfälligheterna ersätts  
  av medlemmen och inte av föreningen. Om bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring  
  täcker skada, regleras denna genom att medlemmen erlägger föreningens självrisk.

 3 Beträffande vattenskador från akvarium och vattensängar, gäller samma förutsättningar som   
  ovan angivna punkt.

 4 Du skall ha en hemförsäkring och brandvarnare. Det så kallade bostadsrättstillägget ingår i  
  bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring.

 5 Innan du utför ombyggnationer eller installationer i lägenheten när det gäller vatten, el,  
  ventilation och byggnadsarbeten som påverkar bärande väggar skall du ha styrelsen tillstånd.
  
 Vatten / el
  Alla ingrepp i befintliga vattenledningar såsom om dragningar eller förgrening skall utföras av  
  behörig installatör.
  Ändring av befintliga elinstallationer och nya installationer skall utföras av behörig installatör.

  Intyg skall vid anmodan kunna visas att utfört arbete utförts av behörig installatör.

 Byggnadsarbeten / ventilation
  Medlemmen ansvarar för att ändringar som görs i lägenheten avseende bärande konstruktion,  
  el och vatten/avlopp följer Boverkets Byggregler och vad som i övrigt gäller i föreningen.
  Alla arbeten som omfattas av ovanstående skall dokumenteras och kopia skall lämnas till  
  styrelsen.
  Följer inte medlem detta, är han ansvarig och betalningsskyldig för de skador och olägenheter   
  som kan drabba föreningen.

  OBS! Anmäl alla skador till föreningen samt egna försäkringsbolaget.

  I de fall skadeinsekter eller ohyra upptäcks inom fasigheten, omgående kontakta vicevärden.

Ordningsföreskrifter
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Ekonomi
 1 Släck lyset efter dig när du varit på källaren eller tvättstugan.

 2 Undvik att reglera värmen i lägenheten genom överdriven vädring eftersom det kan störa den   
  injustering av värme som gjorts i fastigheten.

 3 Se till att ytterporten är stängd.

 4 Lämna inte källardörr olåst. Var vänlig och se till att fönster i trapphus och i källare är stängda. 

 5 Hjälp till att hålla nere kostnader för vatten, både varmt och kallt. 
  Kom ihåg att stänga alla kranar när stamledningen av någon anledning är avstängd.

 6 Undvik att stänga av värmeelement speciellt under kalla årstider.
  Lämna inte fönster öppna till rum där det finns vattenledningar. 
  Om vattnet fryser kan rören sprängas sönder.
  Se till att omgående åtgärda fel som uppstått på vatten och värmeledningar.

 Avflyttning / försäljning
  Vid avflyttning ansvarar medlemmen som skall flytta att en okulär avflyttningsbeskitning  
  genomförs. Detta skall utföras av en av bostadsrättsföreningen utsedd person.  
  Kostnaden för avflyttningsbesiktning betalas av säljare.
  Nycklar till port, lägenhet och för bokning av tvättstuga samt p-tillstånd för besöksparkering  
  lämnas till köpare eller vicevärd. Nycklar till garage och till motorvärmare lämnas till vicevärd.

Övrigt
 1 Ingen skyltning eller uppsättning av anslag är tillåten på husets ytterväggar, i entréer eller  
  trappuppgångar utan styrelsens medgivande.

 2 Fordon ska parkeras enligt skyltning inom fastigheten. Parkera fordon så att framkomligheten  
  för snöröjning, räddningstjänst, ambulans och liknande inte försvåras.

 3 Vid behov av parkering kontakta föreningen som handhar uthyrningen.

 4 Motorvärmaruttagen skall alltid låsas. Elsladdar får ej hänga kvar.  
  Allt enligt säkerhetsbestämmelser.
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Trivsel
 1 Om möjligt så undvik att bada eller duscha mellan kl 23.00 och 06.00 måndag – fredag och  
  mellan 23.00 och 08.00 på helger.

 2 Spela inte musik med hög volym eller ha på högt ljud på TV och radio samt håll en låg samtalston  
  speciellt i trapphus efter 23.00 så att inte grannarna störs. Undantag härifrån får endast göras av  
  särskild, mera sällan förekommande anledning.

 3 Iaktta tystnad nattetid, särskilt i trappuppgångar och vid stängning av dörrar.

 4 Det är inte tillåtet att utföra arbeten (underhåll, borra eller spika i väggar) som kan störa grannar,  
  efter kl 20:00 eller före kl 7:00. Lördagar och söndagar samt helgdagar efter klockan 20:00 eller   
  före 9:00.

 5 I övrigt iaktta sådan ordning, att trevnad och nattro ej störs i fastigheten boende.

 6 Tillse att egna husdjur inte stör eller förorenar inom fastigheten.

 7 Inte belamra gård, trappor, loftgångar och förstugor samt källarförråd med skräp, lådor, cyklar etc.
  Räddningstjänsten kontrollerar detta regelbundet.

 8 Vid användning av fastighetens utrymmen för tvätt, tork etc, följa de föreskrifter som utfärdas.

 9 Tobaksrökning i allmänna utrymmen, källare trapphus m m får inte förekomma.

 10 Utföra piskning av kläder, mattor etc på därför avsedd plats, inte från balkonger, fönster etc.

 11 Ej uppsätta andra markiser eller balkongskärmar från gård och gata synliga blomlådor etc än  
  sådana, som till färg och form godkänts av styrelsen. 
 
 12 Tillse att hushållssoporna inlägges i väl slutna paket innan de kastas i soptunnan.
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Byggdel Brf:s
ansvar

Medl.
ansvar Anmärkningar

1. Balkong

Målning av balkonggolv samt  
insida på balkongfronter ■

Väringsställning och beslag ■

Odlingslådor ■
Övrigt, t.ex. sidopartier av  
trä eller betong ■

Målning av utsida balkongtak,  
balkongsida och balkongskärm

2. Lägenhetsdörr

Dörrblad ■

Dörrblad, karm, foder ■ Ytbehandling utsida

Dörrblad, karm, foder ■ Ytbehandling insida

Låscylinder, låskistor och beslag ■ Gäller ej vid borttappade nycklar

Handtag och beslag ■

Mekanisk ringklocka ■

Brevinkast ■

Namnskylt ■

Tätningslister ■ Enstaka justeringar

3. Golv i lägenhet

Ytbehandling, ytbeläggning och byte ■

4. Innerväggar i lägenhet

Ytskikt, tex tapeter, målning  
eller annan ytbeläggning ■
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Byggdel Brf:s
ansvar

Medl.
ansvar Anmärkningar

5. Innertak i lägenhet

Ytbeläggning och ytbehandling,  
p g a ålder ■

6. Lägenhetsdörr

Invändig målning av karmar och  
bågar samt mellan bågar ■

Yttre målning ■

Fönsterbågar ■

Fönsterglas ■ ■ Yttre glaset är Brf´s ansvar

Spanjolett inkl. handtag ■ Gäller ej justeringar

Beslag ■ Gäller ej justeringar

Fönsterbänk ■

Persienner och markiser ■

Vädringsfilter ■

Tätningslister ■ Enstaka justeringar

Springventil ■

7. VVS artiklar

Tvättställ och bidé ■ Porslin

Blandare, dusch, duschslang, vatten-
lås, bottenventiler, packningar ■

OBS! Gäller grundstandard och normalt 
antal blandare mm i lägenhet 

WC-stol ■ Porslin och sits

WC-stol ■
Anordning för vattentillförseln,  
byte och rengöring 
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Byggdel Brf:s
ansvar

Medl.
ansvar Anmärkningar

7. VVS artiklar, fortsättning

Badkar ■

Duschkabin ■

Tvättmaskin ■

Torkskåp med inredning ■

Diskbänksbeslag ■

Tvättbänk och tvättlåda ■

Ventilationsfilter ■
Byte och rengöring av t ex filter  
i köksfläkt 

Ventilationsdon ■ Från- och tilluftsventiler

Vattenradiatorer med ventiler  
och termostat  ■ Medlemmen svarar för målning

Kall- och varmvattenledningar  
inkl. armatur ■ Medlemmen svarar för målning

Avloppsledningar med golvbrunn  
och sil inkl. avloppsrensning ■

8. Köksutrustning

Diskmaskin ■

Kyl- och frysskåp ■

Spis ■

Köksfläkt och spiskåpa ■
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Byggdel Brf:s
ansvar

Medl.
ansvar Anmärkningar

9. Förråd

Källar- och vindsförråd  
som tillhör lägenhet ■

Samma regler som för lägenhet betr.  
golv, väggar, tak, dörrar, inredn. mm.

Fristående förråd som  
tillhör lägenhet ■

Samma regler som för lägenhet betr.  
golv, väggar, tak, inredning mm.

Avskiljande nätvägg i  
förråd och garage ■

10. Övrigt 

Inredningssnickerier ■ Skåp, lådor

Kryddställ ■

Badrumsskåp ■

Hatthylla ■
Glober till köks-, badrums-  
och toalettbelysning ■

Invändiga trappor i lägenheten ■

Innerdörrar ■

Trösklar, socklar, foder och lister ■

Gardinstänger ■

Torkställning ■

Beslag ■

11. Elartiklar 

El artiklar ■
Gäller sådan utrustning som föreningen 
försett lägenheten med, t ex kontaktdon, 
armaturer mm.
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Husboken från A till Ö
2017-02-201 (12)

  Allmän information
  Organisationsnummer: 712800-0200.

  Föreningens fastigheter, Balkongen 1 och Räcket 1 bebyggdes 1963. På fastigheterna finns fem   
  bostadshus som innehåller 209 lägenheter, 14 förråd, 2 tvättstugor, 1 föreningslokal, 26 garage   
  samt ett antal parkeringsplatser. I en separat byggnad finns en affärslokal.

  Fastigheterna är belägna på Loftvägen 3-7 och Storvretsvägen 42-44 i Skogås i Huddinge  
  kommun.
  Total bostadsyta: 14 841 kvm
  Total lokalyta: 943 kvm

  •  Den tekniska och ekonomiska förvaltningen utförs av Förvaltnings AB Castor i Sundsvall
  •  Fastighetsservice utförs av Trångsunds Trädgårds- och Fastighetsservice
  •  Fastigheten är fullvärdesförsäkrad
  •  OBS! Föreningen accepterar inte en juridisk person som köpare av en bostadsrätt inom  
    denna förening

  Föreningen har en egen hemsida www.brfskogas1.se

  Utöver nyhetsbrevet Ett Nytt, som kommer ut några gånger om året, kan du via hemsidan erhålla  
  information som du kan ha nytta av. Du kan även kontakta styrelsen via hemsidan.

   Andrahandsupplåtelse
  Beträffande uthyrning i andra hand av lägenhet följer vi bostadsrättslagen och hyreslagen.  
  Det innebär att du måste ha så kallade beaktansvärda skäl. Hit hör tillfälligt arbete eller studier   
  på annan ort. Om du behöver hyra ut din bostadsrätt i andra hand ska du skicka in en ansökan   
  om detta till förvaltaren. Styrelsen har delegerat till förvaltaren att pröva ansökningar av rutin- 
  karaktär och ger tillstånd till uthyrningen såvida inte föreningen har befogad anledning att vägra   
  samtycke.
  För andrahandsupplåtelse tar föreningen ut en avgift om högst 10% årligen av gällande prisbas- 
  belopp. Upplåtes lägenheten för en del av året beräknas avgiften efter det antal kalendermånader  
  som upplåtelsen omfattar.

  Om du får tillstånd, tänk på att:

  •  du är ansvarig för att månadsavgiften betalas
  •  du är ansvarig för att din hyresgäst inte stör grannarna
  •  du bör upprätta ett skriftligt kontrakt med din hyresgäst
  •  du bör avtala bort dennes besittningsskydd

  Anslagstavlorna
  I varje port finns anslagstavlor. Det som rör föreningen anslås här av styrelsen.

a
Detta är en kopia av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken



Husboken från A till Ö
2017-02-202 (12)

  Avgifter
  Som medlem i föreningen, och därmed indirekt delägare i fastigheten, betalar du en månads- 
  avgift, beräknad så att föreningens kostnader för driften av huset ska täckas. Avgiften fördelas  
  på 12 månader och betalas via bank- eller postgiro. Blanketter skickas ut av förvaltaren inför   
  varje kvartal. Observera att blanketterna som är märkta 1, 2 och 3 ska användas i den ordningen,  
   eftersom OCR-numret är kopplat till den månad avin är avsedd för. Det är bra att använda auto- 
  giro för att inte missa en inbetalning om man är bortrest under en längre tid.  
  Autogiro rekommenderas.

   Avlopp
  Under 2013 gjordes re-lining av avloppsstammarna i fastigheterna. För att de ska hålla sig  
  fräscha ska vi undvika att hälla stekflott i slasken eller toaletten. Låt det stelna och släng  
  det istället i hushållssoporna! Anmäl till vicevärden om du får stopp i avloppet!
  Rensa avloppen i badrummet tillräckligt ofta (några gånger per år) så slipper du stopp och  
  dålig lukt. Kasta inget annat än toalettpapper i toaletten, övrigt material som bindor, tops  
  m.m. ska slängas som hushållssopor!

  Balkonger
  Har du balkong till din lägenhet är det några saker du måste tänka på. Balkongerna är försedda   
  med träpanel. Det är förbjudet att ta bort träpanelen! Fasadens harmoni förstörs och helhets- 
  intrycket försämras. Balkongen får inte ändras utan bygglov.
  Om helhetsintrycket handlar det även när det gäller markisväv på balkongerna. Du som vill ha   
  balkongskydd, ska kontakta styrelsen. Sommartid kan balkongen vara ett härligt extrarum  
  med blomsterprakt att glädjas åt. Men tänk på att hänga balkonglådorna på insidan så att de  
  inte ramlar ner och skadar någon!
  Naturligtvis får balkongen inte användas som grillplats. Brandfaran är stor och röken obehaglig   
  för dina grannar. Givetvis gäller det också rökning.

  Brandsäkerhet
  Brandsäkerhet är viktigt. Som ägare av vårt hus är vi skyldiga att vidta förebyggande åtgärder   
  i brandsäkerhetssyfte. Inga brandfarliga ämnen får förvaras i källare. I dessa och i andra utrym- 
   men måste branddörrarna hållas stängda för att hindra snabb spridning vid brand.
  Eftersom alla utrymningsvägar måste hållas fria är det förbjudet att ställa saker utanför dörren  
  till lägenheten, i trapporna eller i gångarna i källarutrymmena. Om det skulle börja brinna:  
  Undvik hissarna, strömmen kan brytas plötsligt!
  Att tänka på: Gå aldrig hemifrån utan att kontrollera att inget levande ljus är tänt och att spis/  
  elapparater är avstängda! Det ditt ansvar att se till att brandvarnare installeras.

  Besöksparkering
  Det finns ett antal P-platser avsedda för besökande. Dessa är belägna vid Storvretsvägen 42 i   
  anslutning till affärsfastigheten. De är tydligt skyltade och där kan man parkera en timma med   
  P-skiva och sex timmar med P-tillstånd och P-skiva. Ett P-tillstånd har delats ut till varje lägen-  
  het.
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  Bredband
  I huset är det installerat ett fastighetsnät, ett Cat5 nät, och i varje lägenhet finns  
  ett nätverksuttag innanför lägenhetsdörren det är anslutet till fastighetsnätet.
  Det är en ”upp till” 100 Mbit/s-tjänst och tillhandahålls av Bredbandsbolaget.  
  Anslut bara till uttaget vid dörren och börja surfa. Du får betala för denna tjänst.

  Bygga om
  Se: Renovering.

  Cykelrum
  Cykelrum finns vid varje port. Den vanliga portnyckeln går till cykelrummen vid respektive port.   
  42:an har sitt cykelrum åt gårdssidan vid 44:ans port.

  Cykeln får inte låsas fast i rör eller ledningar. Fastlåsta cyklar kan göra det svårt att komma  
  fram, t ex vid översvämning. Cyklar får heller inte låsas fast vid trappräckena. 
  Inte heller får de blockera rullstolsramperna vid entréerna där sådana finns.

  Cykelrum
  Cykelrum finns vid varje port. Den vanliga portnyckeln går till cykelrummen vid respektive port.   
  42:an har sitt cykelrum åt gårdssidan vid 44:ans port.

  Elförbrukning
  Elektricitet kostar pengar. Husens årliga elförbrukning uppgår till stort belopp. Tänk lite  
  ekonomiskt och gör vad ni kan för att hålla nere elförbrukningen, exempelvis släck när  
  ni lämnar tvättstugan.

  Entré
  Portarna är försedda med kodlås vilket innebär att det erfordras en kod eller en speciell  
  taggbricka för att komma in. Nyckeln till lägenheten fungerar också.

  En prydlig entré ger ett positivt intryck av huset. Entréerna städas varje vecka, men det  
  är ändå upp till oss att se till att det inte skräpas ner.

  Fastighetsskötsel
  Den tekniska och ekonomiska förvaltningen utförs av Förvaltnings AB Castor i Sundsvall. 
  Fastighetsservice utförs av Trångsunds Trädgårds- och Fastighetsservice.
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  Fastighetsägareförening
  BRF Skogås 1 är medlem i Stockholms Fastighetsägareförening.

  Felanmälan
  Under kontorstid klockan 09.00 - 17.00
  Fastighetsförvaltare - Castor ...............................................................................060 - 12 80 00
  Fastighetsskötaren ............................................................................................... 070 - 594 22 17
  Vicevärd .................................................................................................................... 070 - 289 21 89
  Trappstädning ............................................................................................................060 - 12 80 00
  Kabel TV .................................................................................................................... 0771 - 55 00 00

  Under icke kontorstid:
  Strömavbrott, Vattenläckage - BK Fastighetsservice ...................................08 - 714 82 10
  Problem med hissarna - Kone Hissvård AB .................................................. 077 - 150 00 00

  Se även: Förvaltning, Hantverkare och Telefonlistan.

  Fritids- och samlingslokal
  På gaveln till Storvretsvägen 42 har föreningen en samlingslokal och övernattningslägenhet.   
  Lokalen hyrs ut mot en mindre avgift till medlemmar för diverse aktiviteter när bostaden är  
  för trång. Lokalen utnyttjas också vid föreningens olika aktiviteter och informationsmöten.

  Frågor
  Är det något beträffande huset eller lägenheten som du undrar över, kontakta i första hand  
  förvaltaren. Har du frågor om föreningen kan du gå in på föreningens hemsida.  
  Svaret finns kanske där. Om inte, får du ställa dina frågor till styrelsen.
  Se även: Förvaltning.

  Föreningsstämma
  Föreningen har ordinarie stämma senast sista juni. Styrelsen kan kalla medlemmarna till en  
  extra föreningsstämma när det behövs.
  Se även: Årsstämma.

  Förrådsutrymmen
  Till varje lägenhet hör ett förråd i källaren. Du ansvarar själv för det som förvaras i dessa  
  utrymmen samt att de är låsta.
  För att undvika att obehöriga ockuperar utrymmena ska också tomma förråd vara låsta.

  Försäkring
  Fastigheten är fullvärdesförsäkrad. I försäkringen ingår en tilläggsförsäkring för bostadsrätts- 
  havare. Dock måste varje bostadsrättshavare ha en egen hemförsäkring.
  Se även: Hemförsäkring.

f
Detta är en kopia av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken



Husboken från A till Ö
2017-02-205 (12)

  Förvaltning
  Bostadsrättsföreningens ekonomiska förvaltning, som innefattar avgifts- och hyresadmi- 
  nistration, och den löpande bokföringen, görs av Förvaltnings AB Castor i Sundsvall.
  De finns på telefon 060 - 12 80 00.
  Den tekniska förvaltningen, som innefattar fastighetsskötsel och felanmälan sköts av Trång- 
  sunds Trädgårds- och Fastighetsservice.
  Se även: Felanmälan. 

  Gallergrind
  Se: Säkerhetsdörr.

  Garage
  Föreningen har ett antal garage (26 st) till vilka det finns en speciell kö. Vid försäljning och  
  avflyttning går garaget automatiskt tillbaka till föreningen och kölistan.

  Glasåtervinning
  Flaskor och glasburkar ska inte slängas i sopbehållarna, utan ska läggas i återvinningsstation- 
  ernas behållare. Återvinningsstationer finns på Loftvägen samt Studievägen.

  Grannsamverkan
  Goda grannar vill alla ha. Det bästa sättet att få det är att själv vara en.  
  Att hålla koll på varandras lägenheter vid resor och dylikt är enkelt och tryggt.

   Inbrott
  Inbrott är något vi helst slipper. Att hålla ögonen öppna kan vara en förebyggande metod.  
  Var uppmärksam på uppställda portar och källardörrar. Se till att du alltid lämnar en låst  
  eller åtminstone stängd dörr efter dig. Titta till källarförråd ibland.  
  Om du upptäcker att det skett ett inbrott i källaren sätt upp information om detta på  
  anslagstavlan så att övriga boende kan kolla sina kontor.  
  Ring polisen eller föreningen om du ser något misstänkt.

  Informationsmöten
  Då och då anordnas diskussions- och informationsträffar i samband med att vi ordnar någon   
  aktivitet i vår samlingslokal i 42:an. Syftet är att medlemmarna ska få tillfälle att umgås och  
  dryfta aktuella spörsmål. Då brukar någon representant för styrelsen berätta om vad som är  
   på gång.

  Internet
  Se: Bredband.
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  Kabel-TV
  Föreningen har genom avtal med Com Hem tillgång till ett antal analoga kanaler som alla kan se   
  utan extra kostnad. Till det kan man utöka utbudet med digitala kanaler som man betalar själv.   
  Hör av dig till Com Hems kundtjänst på 010 - 102 38 56 eller kundservice@comhem.com för info. 
   Är din bild dålig bör du höra efter om grannen har samma problem.  
  Om ni båda har samma fel, anmäl då felet till Com Hem.

  Köksfläkt
  När vårt hus byggdes vid 60-talets början var köksfläkten ännu inte en självklarhet. Ventilerna i   
  köken anpassades istället för att klara av köksoset. Det innebär att det inte är tillåtet att install-  
   era en vanlig köksfläkt för då saboteras husets ventilationssystem. En så kallad kolfilterfläkt går   
  däremot bra. För att en sådan apparat ska vara effektiv måste kolfilterpaketet bytas med jämna   
  mellanrum, t ex vartannat år.

  Larm
  Vid akutsituation - brand, inbrott, personskada etc - ring SOS Alarm på tel 112.

  Lekplats
  I parken bakom Storvretsvägen 42-44 finns en fin liten lekplats som sköts av Huddinge kommun.

  Nycklar
  Nyckeln går till den egna lägenheten, entrédörr, cykelrum, tvättstuga samt förrådsdörr där det är  
  meningen att du ska kunna komma in. Nycklarna är kopieringsskyddade och extra nyckel(ar) kan   
  bara beställas hos fastighetsskötaren.
  Lägg en lapp med namn, adress, lägenhetsnummer och nyckelnummer i brevlådan eller kom till   
  expeditionen då den är öppen.  
   Nyckeln skickas mot postförskott direkt hem från låsfirman vi anlitar.
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   Nyinflyttad?
  Då ska du till att börja med vara hjärtligt välkommen! Vill du ha mer fakta om boendet i BRF  
  Skogås 1 kontaktar du någon i styrelsen på expeditionen (öppettider finns anslagna utanför  
  expeditionen). Du kan också besöka föreningens hemsida, www.brfskogas1.se.

  Ohyra
  Det förekommer faktiskt även i vårt moderna tidevarv att ohyra av olika slag dyker upp i hemmet.  
  Skulle din lägenhet drabbas, eller om du upptäcker ohyra i något gemensamt utrymme, är du   
  skyldig att genast kontakta styrelsen.

  Ombyggnad
  Se: Renovering och fliken Renovering och ombyggnad i egen lägenhet.

  Ordningsregler
  Föreningen har gjort en sammanställning av vad som åligger medlemmen. Den bifogas husboken. 
  Efter 22.00 och före 07.00 på morgnarna spelar vi inte hög musik, badar eller borrar och spikar i   
   väggarna. Om vi ska ha fest pratar vi med grannarna innan. För övrigt tillämpar vi sunt förnuft.   
   Dvs vi tar hänsyn till våra grannar precis som vi förutsätter att de tar hänsyn till oss. 
  Om du ska renovera får du i princip se till att göra de störande momenten under dagtid vardagar.  
  Se: Hantverkare för vad som gäller exakt. 
  Se även: Hantverkare och Störande grannar.

  Pantförskrivning
   Pantföreskrivning av bostadsrätt/lösen av lån. Om du belånar din bostadsrätt ska pantförskriv-  
  ningen registreras hos förvaltaren som skickar en bekräftelse samt vidimerad kopia av fören-  
  ingens registreringsbevis till banken. Vid lösen av lån ska kvitto eller en makulerad pantförskriv-  
  ningshandling visas upp för förvaltaren så att pantförskrivningen kan avregistreras.

  Pappersinsamling
  Papper och kartonger. Dessa ska också läggas i återvinningsstationernas behållare.
  Se: Glasåtervinning.

  Parabolantenn
  Vi är ganska välförsedda med TV-kanaler tack vare kabel-TV. Vill man sätta upp en parabolantenn
  ska den sättas på balkongen innanför balkongräcket på ett säkert sätt så att den ej kan ramla ner  
  och orsaka skada. På inga villkor får montering ske på husfasaden.
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  Parkering
  Föreningen har 154 st parkeringsplatser varav 50 st har uttag för anslutning av motorvärmare.   
  Till dessa platser finns en speciell kö. Vid försäljning och avflyttning går platsen automatiskt  
  tillbaka till föreningen och kölistan.

  Piskställning
  Piskställningar finns i anslutning till husen. Använd inte balkongen eller loftgången, när mattorna  
  är dammiga. Det kanske är jobbigt att släpa på mattorna, men det är hänsynsfullt mot grannarna.

  Portar
  Föreningen har installerat portkodsystem med dels en fyrsiffrig kod alternativt en ”taggbricka”.
  det innebär att portarna är låsta dygnet runt. Nyckeln till lägenheten fungerar också att öppna   
  med som tidigare.

  Renovering och ombyggnad
  Funderar du på att renovera eller bygga om i din lägenhet? Då är det en hel del att tänka på. Om- 
   byggnader och installationer få ej göras utan styrelsens godkännande. Godkänns förändringen   
  skall arbeten med vatten och el utföras av behörig installatör och enligt de normer och anvisning- 
   ar som finns.
  Alla ombyggnader och installationer ska besiktigas av föreningens vicevärd när arbetet är slutfört.
  Följer inte medlemmen detta är denne ansvarig och betalningsskyldig för de skador och olägen- 
   heter som kan drabba föreningen.
  Om vattnet behöver stängas av ska du alltid kontakta fastighetsskötaren i god tid! Om du har   
  planer på att renovera badrummet är det också viktigt att följa de regler och bestämmelser som   
  gäller för arbete i våtutrymmen. Om det uppstår fuktskador till följd av att medlem men underlåtit  
  att göra det eller inte använt sig av behörig hantverkare för att utföra arbetet, är medlemmen   
  ansvarig och betalningsskyldig för de skador och olägenheter som kan drabba föreningen.

  Revisorer
   En bostadsrättsförening måste ha revisorer för granskning av bokslut och resultatdisposition.  
  En extern revisor och en eller flera interna. BRF Skogås 1:s externa revisor heter PWC Sverige AB.

  Rökning
  För allas trivsel håller vi hissar, trapphus och andra gemensamma utrymmen rökfria. Det är inte   
   heller tillåtet att röka på balkongen. En ytterligare plats är garageplan vid Loftvägen 3 - 5. Ovan- 
  för garagen har medlemmar sina sovrum. För allas trevnad, använd uppsatta askkoppar vid en- 
  tréerna och använd egen askkopp vid rökning på loftgångarna. Kasta inte ner fimparna på marken!
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  Solskydd
  Observera att du måste ha styrelsens tillstånd för att få sätta upp en markis! Se: Balkong.

  Sophantering
  I anslutning till varje port finns det sopskåp. För att det ska fungera och inte lukta illa måste sop- 
  orna vara ordentligt förpackade i plastpåse och mjölk/filförpackningar vara ursköljda.
  Släng inte glas i hushållssoporna. Glas, plast, kartonger och tidningar lämnas på återvinnings- 
  stationerna. Övrigt material lämnas på återvinningscentralen i Trångsunds industriområde.
  Se: Glasåtervinning och Pappersinsamling.

  Stadgar
  Föreningens stadgar följer i stort Sveriges Bostadsrättsföreningars Centralorganisations  
  standardstadgar.

  Styrelse
  En bostadsrättsförening måste ha en styrelse. BRF Skogås1:s styrelse väljs av medlemmarna  
  vid årsmötet.
  Se även: Valberedning, Revisorer och Årsstämma.

  Städning
  Fastighetsstädning (trapphus) utförs av S-S Uni Städ. Som exempel kan nämnas att entréer   
  och hissar normalt städas en gång i veckan, våningsplan och trappor också en gång i veckan. 
  Det innebär att papper och annat som slängs i dessa gemensamma utrymmen ligger kvar flera   
   dagar såvida inte någon vänlig själ avlägsnar skräpet som stör trevnaden. Mattorna i entréerna   
   hyrs av Berentsen och byts varannan vecka vinterhalvåret och var fjärde vecka sommarhalvåret.

  Störande grannar
  Som regel är det obetänksamhet som ligger bakom när grannen lever om. Det brukar vara fixat   
  med en påringning. Hjälper inte det, bör du meddela styrelsen/vicevärden skriftligt, med tydligt   
  angivande av datum och klockslag varje gång. Det är en förutsättning för att kunna vidta rättsliga  
  åtgärder mot störande grannar.
  Se även: Ordningsregler.

  Synpunkter
  Att ha åsikter och synpunkter är bra. Formulera gärna dina tankar i ett brev till styrelsen så tas det  
  upp till behandling vid nästa styrelsemöte. Sedan tar styrelsen kontakt med dig.
  Se även: Informationsmöten.

  Säkerhetsdörr
  Alla föreningens lägenheter har säkerhetsdörrar.
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  Telefonnummer
  Telefonnummer som du behöver för att komma i kontakt med olika delar av förvaltningen finns   
  anslagna i varje port.

  Tillträde till lägenheten för tillsyn eller arbete

  Bostadsrättsföreningen har rätt att få tillträde till lägenheten när det behövs för att utöva tillsyn   
  eller utföra arbete. Om bostadsrättshavaren underlåter att bereda föreningen tillträde till lägen-  
  heten när det behövs kan förordnas om handräckning. Detta framgår av 16 § föreningens stadgar. 
    I 21 § stadgarna står det att föreningen har rätt att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning  
  om tillträde till lägenheten vägras och bostadsrättshavaren inte kan visa giltig skäl.  
  Detta gäller även hyresgäster.
  Se även: Stadgar.

  Tvättstugor
  Det är viktigt att alla som använder tvättstugan känner till hur maskinerna fungerar.  
  Risken för skador och irriterande stopp minskar då. Fel anmäls till fastighetsskötaren.
  Ordningsregler och bokningsregler finns anslagna i tvättstugorna.  
  Följ de reglerna så ökar förutsättningarna väsentligt för en gemensam trevnad i huset!
  Tvättstugan bokas med en bokningscylinder - två för varje lägenhet. Lägenhetsnumret ska stå  
  på cylindern. Ta kontakt med fastighetsskötaren om så inte är fallet. Bokad tid som inte utnytt- 
  jas förfaller efter 15 minuter. Sätt upp ett meddelande på den tvättstuga som du har bokat om  
  du vet att du kommer lite senare. Då borde chansen vara större att den fortfarande är ledig när  
  du kommer för att tvätta.
  Håll tvättiderna!
  Städa tvättstuga och torkskåp när du är klar! Glöm inte göra rent filtret i torktumlaren.

  Underhåll
  Se fliken: Vem ansvarar för vad? och fliken renovering och ombyggnad i egen lägenhet.

  Valberedning
  Vid varje årsstämma väljs en valberedning som ska föreslå kandidater till styrelsen och revisorer   
  som nästa årsstämma ska välja.
  Valberedningens arbete är ett svårt och viktigt arbete. Du kan underlätta det genom att anmäla   
  till den om du är intresserad av att aktivt deltaga och arbeta i föreningens styrelse.

  Värme och vatten
  Energiförbrukningen är möjlig att påverka så att kostnaderna för föreningen minskar.  
  Till exempel kan vi se till att inte ha för höga temperaturer i lägenheterna, att undvika att diska   
  under rinnande vatten och att duscha istället för att bada. Om någon kran börjar bli svår att   
  stänga och den står droppar ska du anmäla till fastighetsskötaren så fort som möjligt.
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  Årsstämma
  Ordinarie föreningsstämma hålls före juni månads utgång varje år. Tid och plats anslås på en- 
  tréernas anslagstavlor minst två veckor före stämman. Eventuella motioner ska vara inlämnade   
   till styrelsen senast den 31 mars. På årsstämman behandlar vi bland annat årsredovisningen   
   samt väljer styrelse, revisorer och valberedning.

  Återvinning
  Återvinning av glas, papper etc.
  Närmaste återvinningscentral för elektronik, miljöfarligt avfall och skrymmande saker finns i   
  Trångsunds industriområde, infart från Storvretsvägen.
  Se även: Glasåtervinning, Pappersinsamling.

  Överlåtelse av bostadsrätt
  När du säljer din bostadsrätt ska ett exemplar av fångeshandlingen (överlåtelseavtal, gåvobrev,   
  bouppteckning) skickas till förvaltaren, som ska godkänna in- och utträdesansökan.  
  Är bostadsrätten pantförskriven måste denna först avnoteras.
  Du ska även i god tid meddela föreningen att du har för avsikt att sälja. Detta för att en besiktning  
  ska kunna ske (se ordningsregler). För besiktningen kommer föreningen att debitera en kostnad.   
  Kostnaden för avflyttningsbesiktningen betalas av säljaren. Besiktningen görs för att skapa trygg- 
  het för säljare och köpare.
  Observera att alla lägenhetsnycklar, taggar till porten och två bokningscylindrar till tvättstugan   
  samt P-bevis för gästparkeringen skall överlämnas till den nya ägaren.
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Om jag vill hyra Föreningslokalen

 Du kontaktar styrelsen genom att lägga ett meddelande i föreningens brevinkast.  
 Det ska du göra minst 2 veckor i förväg. Kostnaden kommer att finnas medtagen  
 på din nästa avgiftsavi som vår förvaltare utfärdar. Hur stor kostnaden är kan du  
 se på föreningens hemsida www.bfrskogas1.se

Om jag vill ha en parkeringsplats

 Du kontaktar styrelsen på expeditionstid eller meddelande i Brf’s brevlåda alternativt
 e-post. Du får då reda på vilka eventuella platser som är lediga och vad de kostar.

Om jag vill ha en extra lägenhetsnyckel

 Du kontaktar föreningen på expeditionstid eller meddelande i Brf’s brevlåda alterna- 
 tivt e-post. Den av föreningen anlitade låssmeden skickar sedan nyckeln mot post- 
 förskott.

Om jag vill hyra ut min lägenhet i andra hand

 Styrelsen följer strikt det som gäller enligt bostadsrättslagen. Medlemmen ansvarar  
 för att begära tillstånd hos styrelsen.

Om jag vill sälja min lägenhet

 Du kontaktar en fastighetsmäklare eller säljer privat. Det är viktigt att du kontaktar  
 föreningens förvaltare om du har för avsikt att sälja din lägenhet.

Om jag vill boka tid i tvättstugan

 Följ de rutiner som finns angivna i respektive tvättstuga.

Om jag vill få hjälp med en åtgärd

 Du kontaktar vår fastighetsskötare per telefon meddelande i Brf’s brevlåda.

Frågor och svar.




