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Planerat underhåll 201 3

Renovera med rabatt?

Viktiga telefonnummer och ny lag ftir
andrahandsuthyrningar

PORXLeItflN rättar...

I fiirra Porkalen, i.artiklarna'Vattenskador i flireningsn" och "Hur mår din gäsffoalett?", råkade vi
felaktigt skriva aff husen börjades byggas i början pä7D-talet (1971-76). Byggnaderna byggdes i själva
verket f?irdigt mellan ären 1976-78.
Vi ber om ursäkt fiir detta.

FORKÄI.EN
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Ridåttor: ''ii '.',r ,

.taf*iitunen:,,i,' ..',
.. -.':;" '

Hemsida:
www.porkala.se
g;post

ilp*ala@telia.com

Arliklarutan namn på , ,:, ',

författaren svarar red-
aktionen för.

Har ni förslag på vad ni
vill, låsa om l: Porkalen?

'.r::o{gt'ni kanske vill
bidra med en artikel eller
krönika? Hör åv er då:till
porkala@telia.com och
skriv "I/l Porkälen" ' '.r '..

ämnesraden så kansid.,
det du skriver kommer
med i nästa nummer av
PORKALEN, ,'' .,, ,,i,. 

,

Nästa nummer utkommer
senåst. 16 maj!01i; Sista
dag för lnsänt rlateriäl:
2 ap.nl. ,,: :

Tryckeri:
APEC:Tryck och Förlqg AB
Spånga, 08.761,'81 18,,

Styrelsen arbetar for att hålla
nere kostradema utan att ftir
den skull ge avkall på
medlemmarnas service.

För att möjliggöra detta åir det

viktigt attalladrar sitt sfåtill
stacken och viimar om det som

2ir Brf Porkala * husen,

lekplatserna, plantering arna -
allt som finns inomhus och

utomhus i området.

Snart är det återigen dags for
årsstiimma så se till att skriva
och liimna in era motioner till
årsstiimman innan 3 l/3.
Handledning och motionsmall
hittar du på sidoma 24-25.

YåfQommen fifft?ort"kt
Denna information iir ett

'Yälkommen" till dig som drny
medlem, men också en "God
fortsättrdng" till dig som redan

bor i foreningen!

Styrelsen arbetar fiir, och

hoppas, att vi alla skall trivas i
området och i vår fiirening.
Vara ordningsregler (sidan 11) åir

en fingervisning på vad man bör
tiinka på fiir att bidra till trivseln.
Som framgår på sista sidan kan
medlemmarnaträffa en

representant ur styrelsen va{e
helgfri måndag, kl. 19-20 (ej

röda dagar, sommar- eller
juluppehåll).

Har du nägra frågor, forslag,

eller synpunkter-kåinn att du åir

välkommen aff besöka oss.

Styrelsen



Angående ord n i ngsreg lerna...
Under hösten kom del llera
indikationer pa alt ordnings-
reglerna inte följdes För att
klargöra vad som gäller har vi nu

samlat ihop ordnrngsreglerna vi

haft och även lagt till tider pa

helger då man inte lar väsnas

Efter önskemål från boende har

styrelsen gått igenom
ordningsreglerna och uppdaterat
dessa enli$ gällande avtal samt
även gi ort småjusteringar.

I december sattes det upp
informationslappar där de

ändrade störningsreglerna
des svärre uttrycktes otydligt,
varfiir de sedan omformulerades.
Du kan läsa om dessa i sin
helhet på sidan I l.

Ordningsreglema kommer,
forutom att publiceras här i
Porkalen, att sättas upp på våra
anslagstavlor i trapphusen.

Sveaborgsskolan Nya tvättmaskiner
Sveaborgsskolan målades om under hösten.

Skolan fick sina innerväggar ommålade och
personalen blev väldigt nöjda med resultatet.

Nu under 2013 återstår bland annat ommål-
ning av fasaden under skolans sommaruppehåIl
filr att både personal och elever inte ska behöva
störas av målarna och kan börja läsåret i en skola
med uppfräschad fasad.

Ny tvätt- och torkutrusfrring har köpts in till två av
fiireningens tvättstugor, Porkalagatan 15 och
Sveaborgsgatan 10. De gamla maskinema hade gjort
sitt ochbehövde bytas ut mot nya och tystare maskiner.

I Porkalagatan 15 har man haft problem med att

tvätfinaskinema/ torktumlare låtit "genom väggarna"

till boende och i och med de nya maskinema hoppas

st5nelsen att stömingen fiirsvinner fiir de boende.

Vägbommen mot Kaskögatan som det

är problem med.

Foto: Jari Juntunen

Vägbommarna

Både bommen mot Kaskögatan

och på Sveaborgsgatanhar gätt
sönder fiir att nägrahar kört på

dessa fiir att komma ftirbi.
Den elektriska bommen på

Sveaborgsgatan, som kördes
sönder i våras, har lagats efter en

lang väntan på reservdelar.

Bricksystemet måste uppdateras

där innan bommen kan börja

användas igen.
Bommen mot Kaskö gatan har

det stiindigt varit problem med,
då de som öppnat den - inte
stängt den efter sig, eller - när

den har varit ståingd - kört på

den fiir att komma fiirbi.
Styrelsen har uppmtirksam-

mat problemet med vägbom-
marna och arbetar ftir att fil fram
en bättre lösning.

Lokalen på 52=an

Vi skrev i fiirra Porkalen att lokalen på Sibeliusgången 52var
vattenskadad och behövde torkas. Stora fläktar sattes in fiir att fii
det torrt i lokalerna. Det blev.torrt innan årets slut och diirmed även

klart fiir rivning. Rivning och tömning av lokalen på Sibeliusgången
52 utfiirdes avNR ByggAB i början av året. Nu håirnäst är det dags

attväIjavilken entreprenör som ska få bygga om till den nya
ftireningslokalen.

PORI(ÄI.EN



Bostadsöverlåtelser u nder 2012

Antal överlåtelser Läqsta och höqsta oris Genomsnittliqt slutoris
13 försäljningar av 2;or
10 försäljningar av 3:or
3 försäljningar av 4:or

1 gåva av 2;a
1 gåva av 3:a

1 försäljning av 1:a
5 försäljningar av 2:or

15 försäljningar av 3:or
6 försäljningar av 4:or

1 gåva av 2:a
1 gåva av 3:a

795 000 - 1 150 000
000 000 - 1 350 000
235 000 - 1 350 000

700 000
800 000 - 1 010 000
880 000 - 1 375 000
900 000 - 1 375 000

1

1

1

1

929 000
161 000
310 000

700 000
937 000

1 108 000
1 110 000

1 227 000
1 420 000ffi 3 försäljningar av 3:or 980 000 - 1 425 OOO

1 försäljning av 4:a 1 420 000
1 gåva av 3:a

Under 2012 var det sammanlagl 62 stycken bostadsrätter som bytte ägare i öreningen. Det lägsta slut-
priset 700 000 var fiir en etta i lamellhusen och det högsta par +zs oöo;#,T::mm*::1-lT;:" il
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Lamellhusen

Tips som spar både energi och pengar

Här är några kostnadsfria åtgärder,
varav en del påverkar de gemensamma
kostnaderna medan de andra påverkar
hushållets kostnader för energi.

- Om du ska vädra, stäng av elementen
och vädra snabbt med korsdrag.

- Flytta möbler och gardiner som täcker
elementen så fiir du det något vannare.

- Håll högst 2l grader i lägenheten. Justera

värmen med reglaget på elementet (se bild)

- Duscha inte längre än nödvändigt
och anviind snålspolande munstycke.

- Diska inte under rinnande vatten.

- Fyll tvätt- och dislcnaskiner innan du kör dem.

- Använd lock till kastrullen.

Släck lampor i rum och utrymmen dåir

ingen befinner sig.

Anviind strömbrytaren ftir att stänga

av apparater som har standby-fiirluster
såsom TV, dator m.m.

- Ställ in rätt temperatur i kyl och fiys
samt dammsug på baksidan.

- Välj energisnåla apparater av
energiklass Anär du köper nya.

Käl I a : energimyndi gh et en. s e

POEXÄI.EN



E År du den som blivit störd, så prata ftirst med
din granne. Fungerar inte det så kan du
kontakta styrelsen i din bostadsrättsförening.
Då är det viktigt att du skriver ner tid och
datum för störningen, och även hur du blev
störd. En enstaka fest behöver inte tas upp med
styrelsen, men om du känner att du blir störd
vid upprepade tillf?illen kan en kontakt med din
styrelse vara ett sätt att reda ut problemet.

Gymreglerna:

- Man måste alltid kunna legitimera sig när
man vistas i gymmet.

- Om man inte är medlem i gymmet så får den
medlem som har släppt in en varning.
Efter 3 varningar blir man avstängd i 3

månader.

- Redskap får aldrig lämna gymmet! Den som

tar med sig redskap kan bli permanent

AIla måste visa respekt för sina
grannar, och i det ingår till exempel att
inte störa någons nattsömn Ska du ha
fes4 så prata med dina grannar innan.

Det är vanligt att sätta upp lappar i trapp-
uppgången och varna grannarna innan man har
fest. Men den metoden är inte juridiskt hållbar.
Självklart måste man få spela musik, och när
man bor i ett flerfamiljshus ingår det att man
hör grannarna ibland.

Men att uppfattas som störande är någonting
helt annat. Ska man ha fest är det bättre att
prata med sina grannar, än att sätta upp lappar.

Be grannarna att höra av sig så fort de blir
störda och om de knackar på eller ringer, så

sänk genast volymen. Det bästa är om man kan
reda ut sådana här saker grannar emellan.

En störande granne måste ftirst få reda på att
han eller hon stör, och sedan en chans attbättra
sig. Därfor är det bra om någon i styrelsen
kontaktar honom eller henne direkt efter att ett
klagomål kommit in. Då räcker det med ett
samtal.

Blir det inte bättre kan styrelsen skicka eff brev
msd "anmodan om rättelse". Brevet ska också
upplysa personen ifuäga om att han eller hon
omedelbart ska sluta störa sina grannar och att
störningen annars kan leda till avhysning.

Som sista utväg kan styrelsen ansöka hos

tingsrätten om uppsägning av den störande
grannen för att kunna avhysa denne. Då krävs
bevis i form av dokumentation, vittnen och
eventuellt rapporter från polis och väktare.

hämtatfrån hsb.se

avstängd och även polisanmäld.

- Vid skadegörelse kan den vållande bli
ersättningsskyldig och/eller avstängd.

- Den som använder gymmet ansvarar fiir
att det lämnas i städat skick.

Kom i håg att det är du som betalar ftir gymmet.

Styrelsen

OnoIIilGSREGLER FöR GYTTET
Efter inventering och inköp av ny motionscykel ansåg styrelsen att det behövdes
ordningsregler på föreningens gymlokal. Syftet med detta är att förhindra att
obehöriga använder gymmet och även att minska stöldrisken.

POSKÄI.EN



BREDBAN
Föreningen har gemensamt bredband
som ievereras av Bredbandsbolaget.
Det innebär aft vi alla i föreningen
betalar for möjligheten aff anslufa oss
till detta bredband (på samma säff som

vi gemensamt betalar för möjligheten aft
använda tvättstugan - oavseft om vi gör det

eller ej).

Bredbandet har i dag
maxhastigheten 100/10. Det
innebär i praktiken att du kan
ta emot information med cirka
60 mbit/s och skicka infor-
mation med cirka 6 mbit/s.
I anslutningen ingår också
möj ligheten att kostnadsfritt
använda bredb andstelefoni
(du betalar endast för de
sarntal du ringer och rt)r
ev entue I I a ti I I öggs tj öns t er).

- Om du lånar ett modem, följ
installationsanvisningen
noggrant.

I hallen, i niirheien av ytterdörren,
finns uttaget ftir bredband.

Ny i föreningen?
- Ring till Bredbandsbolagets

kundservicetelefon, fiir att
beställa bredband. Du måste

ha ett abonnemang fiir att
kunna alrtivera bredbandet,
även om de fasta avgiftema
ingår i fiireningsavgiften.

- En fraktkostnad tillkommer
om man vill låna modem/
router.

- Läs på hemsidan hur du gör.

Om du ska flytta
Ring Bredbandsbolagets
kundservicetelefon så får du
instruktioner och kan säga

upp abonnemanget.
Om du har fått låna ett
modem av Bredbandsbolaget
till bredbandet, så ska lånad
utrustning refurneras.

Du kan få din Porkala-information med e-post
Det är nu möjligt att få information från Brf
Porkala som e-post. Men tills vidare kommer vi
också att fortsätta att dela ut och anslå
information på anslagstavlor på samma sätt som
hittills.

Gör så här
Skicka ett e-brev (mail) till porkala@telia.com
där du skriver 'E-postinfo" i ämnesraden. I
meddelandefältet skriver du ditt narnn, din adress

och lögenhetsnumrner (det nummer som står på
inbetalningskortenfiir avgiften, samt på en liten
slcylt på dönen).

Av såikerhetsskäl måste du skicka e-brevetfrån
sarnrna e-postadress som informationen ska
skickas till.Dlkan således inte bestiilla
information till en annan persons e-postadress, och
en annan person kan inte göra dig till (ofrivillig)
mottagare.

Skillnaden mellan bostadsrätt och hyresrätt
Att bo i en lägenhet som dr bostadsrött inneb?ir st<irre

frihet näir det gäller renovering av lägenheten. För en

bostadsrätt b etalar du ingen hyra, dåiremot en aryifi
som ska täcka fiireningens kostrader fiir allt man

ägergemensamt.

Hyresriiltcn åir en lägenhet som man hyr av en

fastighetsägare.För den betalar hyresgästen en hyra.

I en bostadsrättsfiirening ägs fastigheten gemen-

samt av dem som bor i huset. Som bostadsrättshavare

äger du alltså inte din lägenhet utanrötten attbo i
den. Dåiremot äger du en andel av hela ftireningen,

andelen motsvarar hur stor bostadsyta du har av

foreningens totala bostadsyta. Men till skillnad fran
en hyresrätt så har du stora friheter att till exempel

må14 tapetsera och bygga om din bostadsrätt. Men
det åir åinö så att du måste ha fiireningens godkiin-

nande om duvill göra stora fiiråindringar. Se öven

artikeln "Vem Ska underhålla bostadsrätten?" på

sidan)O(
Ta alltid kontakt med din bostadsrättsfiirening om

du åir ostiker på vad som gäller.
faha: HSB:s

POSKÅLEN



HSB och Porkala - Vad får vi ut av medlemskapet?

Vår bostadsrättsförening är medlem t HSB
och med medlemskapet kommer mänga
fördelar men även ett antal krav från HSB.

Varje HSB-bostadsrättsftirening i HSB är
självständigt och har själv ansvaret för sin verk-
samhet.

Medlemskapet i HSB är ett stöd åt bostads-

rättsfiireningen och dess styrelse så att boendet
kan utvecklas tryggt och enligt bostadsrätts-
havarnas önskemåI.

Fördelar
Nå, vad äir det fiir fordelar fiireningen fiir genom

dess medlemskap i HSB?

- Erfaren styrelseledamot utsedd av HSB. Tänkt
att ge stadga och kontinuitet i styrelsearbetet.
Föreningen har alltid nära till råd och annan
hjälp för att lösa olika problem som kan
uppstå.

- Kostnadsfri juridisk rådgivning.
- Råd och anvisningar i styrelsearbetet genom

HSB : s foreningsexperter.
- Konsultation vid stadgeändringar och vid

franrtagandet av nya stadgar.

- Möjlighet för styrelseledamöterna att gä

skräddarsydda utbildningar.
- Godkänd revisor erbjuds till en 1åg kostnad.
- Aktuell information till styrelsen. För att hålla

styrelsen uppdaterad ger HSB information till
styrelsen bl.a. genoln webben, seminarier och
informationsblad.

- Egen hemsida under hsb.se.

Vår hemsida når du på www.porkala.se
- Tillgång till HSB:s samordnade upphand-

lingar som exempel kan nämnas bredband och
kabel-TV.

- Plats i en stor organisation som genom sin
storlek kan påverka beslutsfattare i större
utsträckning.

HSB:s krav på oss

HSB kräver att vissa punkter står med i
stadgarna hos bostadsrättsföreningar som är

medlemmar i HSB. Nämligen dessa:

- HSB ska utse en ledamot i styrelsen.
- HSB ska utse en av revisorerna.
- Det ska framgå av bostadsrättsföreningens

namn att den är medlem i HSB.
- Vid stadgeändringar ska HSB konsulteras.
- Bostadsrättsföreningen ska ha en underhålls-

plan och avsätta medel enligt underhålls-
planen.

Förutom att bostadsrättsfiireningar är med-
lemmar i HSB så kan även bostadsrättshavaren
själv vara medlem. Det kostar 200L'rllägenhet
och. år. I vår fiirening så har 245 st

bostadsrättshavare medlemskap. Om ditt hushåIl
är medlem får du bl.a. följande örmåner:

- Medlemstidningen "Hemma i HSB" 6 gånger

om året.

- Medlemsrabatter på olika varor och tjänster
som hör till boendet.

- Rådgivning från HSB:s jurister i frågor
rörande boendet eller medlemskapet.

- En specialanpassad hemfiirsäkring erbjuds till
lågt pris.

- Hushållsnära tjänster.till rabatterat pris bl.a.
veckostädning, storstädning, flyttstädning,
fiinsterputs, tvätt, enklare matlagning, ärenden

och inköp.
- Familjerättslig rådgivning där man i lugn och

ro går igenom sin familjesituation med en
jurist.

Källa : HSB : s rnedlemsbroschyr

POSKÄJ.EN



Ditt och styrelsens ansvar
Alla är skyldiga alträtta sig efter fiireningens
ordningsregler. Att bo i bostadsrätt innebär ett
gemensamt ansvar fiir aff hålla ordning i sitt eget
hem och i de lokaler och utrymmen som är
ftireningens gemensamma.

För styrelsen innebär
det att den ansvarar fiir
att det är ordning och
reda både i och utanför
husen. Det innebär också
att styrelsen eller den
styrelsen utser, kan påtala fel som du gör och
kräva att du råttar dig efter våra regler. Om

ordningsreglerna inte följs påverkas såväl
trivsel som kvalitet inom fiireningen negativt,
men också ekonomin, som är allas vårt
gemensamma intresse. Styrelsen har ansvar fiir
att stävja forseelser och i förekommande fall
pätala och anmana medlemmar att följa våra
gemensamma regler.

I allvarliga fall, om medlemmen trots
anmaningar inte följer reglerna, gäller de
regler som finns i bostadsrättslagen, det kan
bland annat innebära att man blir utesluten
som medlem och vräkt från sitt boende.

Inneboende, gäster och hyresgäster i andra hand

Ordningsreglerna ger oss ökad kvalitet i vårt boende. De gäller
inte bara dig som bostadsrättshavare utan alla som bor i
fastigheten: hyresgäster, andrahandshyresgäster och
inneboende. Hyr du ut din lägenhet eller del av den, ska du
informera den som bor där om gällande ordningsregler.
Observera att ftir attffi,hyraut bostaden i andra hand, måste du
fiirst fa detta godkänt av styrelsen. Tillstånd till
andrahandsuthyming ges bara om bostadsrättshavaren har
beaktansvärda skäl och lämnas bara fiir en begränsad tid (se

även$44istadgarna).

STÄMMAN . ARSMöTET

B o stadsrättsföreningen
Porkalas årsstämma hålls i år
torsdagen den 30 maj. Plats
och tid meddelas i nästa

nufllmer av Porkalen.
Det är alltså hög tid ftir er att
börja skriva era motioner och
låimna in dessa innan 3ll3 (läs
merpå sidorna 24-25).

Kallelse, dagordning och
annat material (styrelsens
verksamhetsberättelse,

ekonomi, motioner med mera)
som hör till årsstämman,
kommer att finnas med i nästa
nummer av Forkalen som delas

ut senast 1615.

Materialet kan också hämtas
på vår föreningsexpedition.

Protokoll, eller ett referat, från
årsstämman redovisas i
höstnumret av Porkalen (och
på hemsidan).

Du kan också ta del av

protokollet från stämman, på
expeditionen eller genom att
hämta ner en kopia i pdf-
format från hemsidan.

PORKÄI.EN



Vem ska underhålla bostadsrätten?
(Text och bild iir håmndefrån HSB:s broschyr "Vem skn underhålla bostadsrötten")

I en bostadsrättsfiirening gäller i stora drag att
bostadsrättshavaren ansvarar for att underhålla
lägenhetens inre, med undantag fiir ledningar for
avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten (om

fiireningen har fiirsett lägenheten med ledningama
och dessa tjänax fler än en lägenhet). Detsamma
gäller ventilationskanaler och anordning ör infor-
mationsöverfiiring. I den mån ledningarna eller
anordningarna i lägenheten behöver målas an-

svarax bostadsrättshavaren fiir det.

Till lägenheten räknas även balkong, uteplats,
fonåd och dylikt om sådant ingår i upplåtelsen.
Till underhållsansvaret hör även ansvaret fiir att

repaxera skada som uppkommit.

Bostadsrättsfiireningen ansvarar fiir att underhålla

allt som inte tillhör bostadsrättshavarens under-

hållsansvar.

Underhållsansvaret regleras i sin helhet av be-

stiimmelsernaiT kap 2 $,4 $ och l2 $ bostads-

rättslagen med de fortydliganden och awikelser
som anges i underhållsparagrafen i ftireningens
stadgar*.

Vad är mift ansvar?
Innebörden av underhållsansvaret är att den an-

svarige, oavsett om det är bostadsrättshavaren
eller foreningen, dels skall vidta de reparationer

och underhållsåtgärder som behövs, dels svara ftir
kosfiraderna fiir åtgåirderna. Detta gäller oavsett

om skadan uppstått genom eget eller annans vå11-

ande eller genom olyckshändelse.

Om allmän aktsamhet

Bostadsrättshavaren är alltså skyldig attpä
egen bekostnad ombesörja underhåll som

exempelvis tapetsering, målning, underhåll av

badrum samt reparation av skador som uppstår så

att lägenheten hålls i gott skick.
Vad som är att betrakta som "gott skick"

preciseras inte i lagen eller stadgarna utan får
bedömas med håinsyn till husets ålder med mera.

Badrum skall vara funktionsdugliga och täla att
användas på sätt som sker i respektive lägenhet.

Bostadsrättshavaren får naturligtvis ge någon

annan i uppdrag att utftira de åtgåirder som han

ansvarar fiir.
Bostadsrättshavaren bär ansvaret fiir att arbetet

utfiirs på ett fackmässigt sätt. Efter överens-

kommelse mellan ftireningen och bostadsrätts-

havaren kan fiireningen utöra sådant arbete.

Föreningen är då jämstiilld med varje annan

uppdragstagare.

Det är: du som får betala! Så tänk på att vara
aktsam om och väl vårda föreningens
egendom. Alla kostnader för underhåll och
reparationer i föreningens gemensamma
utrymmen betalas av oss alla, höga kostnader
ger högre avgift!

Vårt gemensamma ansvar och mål är att
minimera underhålls och reparations-
kostnaderna. Vi är alla beroende av varandra.

POEKÄI.AN



Ordningsregler
Det gemensamma ansvaret attvårda lägenheten och andra delar av
föreningens egendom, samt attvisa andra i föreningen hänsyn,
gäller alla hoende i föreningen. Det innehär hland annatföljande:

Se till att entr6dörren (porten) alltid åir ståingd. lvstiingt, 
se till att vattenkrarrama i lägenheten

Går den inte i lås, gör felanmälan till kontoret. åir stängda'

Se till att dörrar till källare, cykelrum och andra - rr--^L-or- . . ,, ,

gemensammautryrnmen alltid är stängda och' :::1::::?T.tj:T-::t::l::f:ff::j::.t"uvatat vat rmuma pasar som lnrc lacKer utlåsta' 
innehållet.

Lämna inte möbket,lådor eller annat i källar- Glas, plast, plåtburkar, tidningar, och

gangen eller andra utryrnmen. Anvåind inte de batterier ska lämqas i återvinningsrummet'

allm?inna utryrnmena som parkeringsplats fiir Sline foremål som, till exempel kyl/fiys, spis

cyklar och barnvagnar. Det är inte heller tillåtet eller möbler måste du siölv se till attfiå

attha dörrmattanframftir (utanftir) lägenhets- transporteradetill en återvinningscentral.

dörren, brandmyndigheten ftirbjuder deffa' . vi som bor i ett flerfamiljshus måste

Visa den hänsyn och respekt som erfordras
fiir att alla de som bor eller vistas i Brf
Porkala ska kunna uppleva trivsel och
trygghet. Visa särskild hänsyn mot barn och
äldre samt mot dem som delar gemensamma
utrymmen med dig.

Det åir fiirbjudet attrusta hundar, katter eller
andra djur inom fiireningens område på gräs-

mattor, i planteringar, sandlådor eller på gång-

banor. Se till att dina husdjur inte smutsar ner i
trappor, hissar eller inom fastigheten i öwigt.

Det åir fiirbjudet att skaka mattor på balkongen
eller genom fiinstret.

Påbalkongen är det fiirdudet att göra upp
öppen eld, grilla eller annat som skapar obehag

ftir dina grannar.

Om du har en parabol fiir den intevarafdsti
någon del av huset eller i balkongräcket, och
den får inte sticka ut utanfiir balkongräcket
(Den måste placerus på'balkongen).
Blomlådor och liknande får endast sättas

innanfi)r räcket på balkongen.

. Ventilationen i lägenheterna åir noggrant
balanserad, dåirfiir får du inte blockera eller
ändra inställningarna fiir några ventiler i
1ägenheten.

. Om vatfiret i huset av någon anledning åir

acceptera ljud och andra störningar som hör
till ett normalt liv.

Aktiviteter som åir högljudda, till exempel
borra, harrra, såga, musik eller tv på hög
ljudnivå, högljutt tal, musik eller sånglir inte

fiirekomma folj ande tider:

. Det ärfiir$udet aff parkera fordon på gräs-

mattor, på parkvägar och framfiir portafira.

Om du åindå tillålligt måste parkera bilen,
till exempel vid flytt, ska du ha ett parkerings-

tillstånd, placerat väl synligt utifran i fram-
rutan på fordonet. Ett parkeringstillstånd
lmn du fi utfiirdat p å Jiireningskontoret.

Parkeringsfiirbudet gäller naturligtvis inte på

egen fiirhyrd parkeringsplats eller annan

anordnad parkeringsplats.

Det åir inte tillåtet att sätta upp skyltar eller an-

slag på husets ytterväggar, i trappuppgångar, i fore 7-'00 elrer efter 20'00 måndag till torsdag'

hissar eller på inglasade anslagstavlo, leriaast ftire 7 '00 ellet efter 22'00 fredag'

avsedda fiir fiireningens meddelanden). fiire 10.00 eller efter 22.00lördag.

fiire 10.00 eller efter 20.00 söndag

PORI(ÄI.EN



Haloo-Hej!
från valberedningen

Dags att Yflkna, vf,nner!
Solm fldner ochvi söfter nya talanger til$iirmhryms fiyrelse.

Vi vet att ni finns i Porkala-föreningen, så ta nu ett steg tilll
Kom och möt oss i valbere&ringur så beråttar vi mer om styrel-
searbetet.

Tillsarnmans med drg kan vi komma fram hur just du kan vara
med och styra ftireningen Porkala till m lysande framtid.

Ta kontakt med foreningskontoret till att boqa medl
Läimna ött namn och telefonnummer så vi kan nå dig och
boka en tid for ett möte med dig.

Du förlorar ingenting. Du kan backa sm det visar sig att du ang-
rar dig.
Vi ser fram emot att få triiffa dig.

Valberedningen

POSKÄI,.E,N



'Ursäktal Var llgger Kaskögatan 8?'
Om du promenerar längs
Kaskögatan kanske du har sett att
adressen Kaskögatan 8 fattas helt.
Har man rent av glömt nummer
åtta helt och hållet?
Vi tog och frågade runt lite i

föreningen och fann svaret.

Kaskögatan börjar från nummer två och
slutar med nummer 36, men däremellan
fattas det ett nunmer, nämligen nummer
ätta.

Vi frågade runt i fiireningen om
någon visste historien bakom detta och
fick svar från Gun-Britt Brixholt på
kontoret "För mångamänga år sedan var
det ett fritidshem som fanns på stora
gräsmattan (playan). Brann lite ftirst och
sedan revs det eftersom det inte fanns
tillräckligt med barn. "

Vi fick tyvän inte tag pänägrabilder
på denna byggnad och skulle vilja be er
läsare om hjälp med detta till kommande
nummer. Om ni nu har en bild fran tiden
då huset stod kvar där, hör av er till
porkala@telia.com och sfuiv "Till
Porkalen" i ämnesraden.

Höstbild med "playan" i bakgrunden. Platsen där Kaskögatan 8 låg

innan det revs.
Bld och l6xc J-{.tr*.rgr

Nattknappen Stockholm

I syfte aft öka tryggheten
bland människor som rör
sig utomhus på helghrällar
finns stödtelefonen
Nattknappen Stockholm.

Nattknappen är till fiir dig som
känner dig otrygg - eller orolig
- när du vistas utomhus i
Stockholms län.
Telefonen - 020- 44 66 66 - älr

öppen mellan klockan 23.00 och
03.30 under fredag- och lördag-
kvällar och är till ftir alla som
vistas i Stockholms län.

Den som ringer ffir prata
med Polisens volontårer. Om
någonting ändå skulle hända

lämnas samtalet över till en

polis.
. I fiirsta hand handlar samtalet

om att varaett "sällskap i
luren" tills dess att den som
ringer har kommit till en plats

där man känner sig trygg.
Ibland behöver han eller hon
också fa reflektera över orsak-
erna till att man känner sig
otrygg och fii lite tips på alter-
nativ upplyst gangväg eller

liknande.
. Ett samtal tillNattknappen

kan likstiillas med ett samtal
till ftiräldrar, en vän eller en

kompis.
Polisen

PO8K.å.Ij,N
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Brand och rök i trapphus

Om det böria brinna i ditt traoohus eller om traoo-
huset är rOttr'ttt finns det nägiaregler du ska dfia:

Gå aldrie ut i ett trapphus som är rökfullt.
Stanna låar i läeenfiöten. stäns dönar och
fiinster, ring SOS-alarm iå l lZ och invåinta
hjälp. ' "

Om det kommer in rök qenom dörrsorinsor eller
ventilation, täta med bldta handdukar eflär med teip.
Läsenhetei är normalt byeeda ftir att stå emot brair:d
30-- 60 minuter och åir däif6r en såiker plats. Behöver
du evakueras gör vi på räddningstjänstön det.

Flerfamilishus drabbas emellanåt av anlaeda bränder
i trapphuö och soprum. Som boende i hus"et kan du
själv minska risken fiir att detta ska uppstå genom
atl:

. inte fiirvara bräinnbart material som
exempelvis möbler, tidningspapper eller
annafskräp i trapohuset. källar-en eller
andra liknände ritivmmtin.. se till att dörrarna iill vind, källare och
garage alltid hålls låsta eller åtminstone
ståingda.

a

a

s{oralocldrohc ltFåndlör.v* (fexl ocfr bl.O

Föreningens kör- och parkeringsregler

Följande regler gäller ftir fiireningens mark:
l. rJndvik att kira med motorfordon inne på fi)reningens

område. Måst€ du iinö köra in fiir att lasta eller lossa

material eller fiir att hiimta eller låimnanagon, ska du

fiila fiireningens regler.

2. Kör långsarnrl Inom hela området finns bam och andra

som du som fiirare ska ta hrinsr/n till. Samma regler

gåiller inom området som inom så lallat Gångfarts-

område (: du måste k)ra lika långsamt som de som

går ! ). Och Mrgåiller även på parkeringsdiicl pplatser, i
garaget ochpå deviigar som finns inomornadet"

3. Den somktirmotorfordon ska alltidväja for andra

trafikanter och gående. Det finns ingenfiirkörsrött
inom vårt område!

4. Det råder parkeringsftirbud inomfiireningens hela

område! Om du ändå tillf?illigt måste parkera bilen,
till exempel vid flytt, ska du ha ett parkerings-

tillstånd, placerat väl synligt Utifran i framrutan
på fordonet. Ett parkeringstillstånd kan du f?i ut-
f?irdat på fiireningskontoret. Parkeringsfiirbudet
gäller naturligtvis inte på egen forhyrd

parkeringsplats.

5. Hindra inte andra! Dusom tillfiilligt fth stiillarryp dit
fordon på f?ireningens område, till exempel med

parkeringstillstånd, ska ta sådan hänsyn att fordonet
inte hindrar andraattkomma fram. Tåink ocksåpå att

lämna plats så att barnvagnar och rullstolar
obehindrat kan passera.

6. Bommar eller andra hinder som du kan/fiir öppna fiir afi

köra in till eller ut från fiireningens onträde, ska

alltid stöngas efier varje genomfarl Du måste alltså

ståinga efter dig även om du bara ska vara inne på

området en kort stund. Bommen vid Sveaborgs-

gatan stångs automatiskt efter cirka en minut.

Den som bryter mot fiireningeirs pa*oingsreglea kan bli
tvungen att betala en kontollavgift.

Styrelsen

Gnn&egeln tir att det drfr;rhiudet

omnifu (narft vdgaa pukeringsdäclc, utatfiirportq, ac), om

da ine ör på en egenfirlyd parlceringsplas, p,å m gtist-

polreing eller hn ett ptillsthul.

POSKÄI.f,N
eller annan



Föreningens firma och ändamål

sl
Föreningens firma iir HSB Bostadsrätts-
ftirening Porkalam 249 i Stockåohn

Föreningen har till åindamål att i
fiireningens hus upplåta bostadslägenheter

for permanent boende och lokaler åt
medlemmarna till nyttjande utan tids-
begriinsning och diirmed fttimja medlem-
marnas ekonomiska intessen. Vidare har
fiireningen till iindamä att främja studie-
och fritidsverksamhet inom fiireningen
samt fiir att stiirka gemenskapen och
tillgodose gemensamma intressen och
behov, fr:imja serviceverksamhet med
anknyndng ti[ boendet.

Bostadsrätt åir den rätt i fiireningen, som en

medlem har på grund av upplåtelsen.
Medlem som innehar bostadsrätt kallas

bostadsrättshavare.

Föreningens säte

s2
Föreningens styrelse har sitt säte i Stock-
holm

Samverkan

s3
Föreningen skall vara medlem i en HSB-
fiirening, i det foljande kallad HSB. HSB
skall vara medlem i fiireningen.

Föreningens verksamhet bör bedrivas i
samverkan med HSB,

Allmännd bestämmelser om
medlemskap i föreningen

s4
Inträde i fiireningen kan beviljas den som
kommer att erhålla bostadsrätt genom

upplåtelse i fiireningens hus, eller övertar
bostadsrätt i foreningens hus.

Aman juridisk person iin kommun eller
landsting som ftirviirvat bostadsrätt till
bostadslägenhet fiir vägras medlemskap.

ss
Fråga om att anta en medlern avgörs av
styrelsen.

Styrelsen åir skyldig att snarast, normalt
inom enmånad fran det att skriftlig
ansökan om medlemskap kom in till
fil1eningen, avgöra frågan om medlemskap.
Som underlag fiir medlemskapsprövningen
kan fiireningen komma att begära kredit-
upplysning avseende sökanden.

s6
Den som en bostadsrätt övergått till filr inte

vägras intråide i ftireningen, om de villkor

STTA]DGA]R

fiir medlemskap som fiireskrivs i $ 4 åir

uppfrllda och fiireningen skäligen bör god-

ta honom som bostadsrättshavare.

Om det kan antas att ftirvärvaren inte
avser att bosätta sig permanent i bostads-

rättslägenheten har frireningen i enlighet
med regleringen i $ I rätt att vägra
medlemskap.

Medlemskap fiir inte vägras på diskrimi-
nerande grund såsom ex ålder, ras, hudf?irg,

nationalitet, etniskt ursprung, religion,
övertygelse eller sexuell lägening.

s7
Om en bostadsrätt har övergått till bostads-

rättshavarens make fiir maken inte vägras

medlemskap i fiireningen. Vad som nu sagts

äger motsvarande tillåimpning om bostads-

rätt till bostadslägenhet övergått till annan

nåirstående penon som varaktigt sdnman-
bodde med bostadsrättshavaren.

För att den som fiirvärvat andel i
bostadsrätt till bostadslägenhet skall
beviljas medlemskap gäller att bostads-

rätten efter fiirvåirvet innehas av makar,

sambor eller andra med varandra varaktigt
sa:mrnanboende närstående personer.

s8
Om en bostadsrätt övergått genom

$sd6lning, axv, testamente, bolagsskifte
ellerliknande ftirviirv och ftirvärvaren inte
antagits till medlem, fiir ftireningen upp-
mana fiirvåirvaren att inom sex mårader
tån uppmaningen visa att någon, som inte
fiirvägras intriide i fiireningen, fiirvärvat
bostadsrätten och sökt medlemskap. Om
uppmaningen inte ftiljs, fllr bostadsrätten

tvangsfiirsåiljas enligt 8 kap bostadsrätts-

lagen fiir ftirvärvarens råikning.

Ogiltighet vid vägrat medlemskap

se
En överlåtelse åir ogiltig om den som
bostadsrätten övergått till vägras medlem-
skap i fiireningen.

Detta gäller inte vid exekutiv fiinåilj-
ning eller vid tvangsfiirsäljning enligt
bostadsrättslagen. Har i dessa fall ftir-
viirvaren inte antagits som medlem skall
ftireningen lösa bostadsrätten mot skiilig
ersättning utom i fall då enjuridisk person

enligt 6 kap I $ andra stycketbostadsrätts-
lagen fiir utöva bostadsrätten utanattvara
medlem.

Rätt för juridisk person som är
medlem aft föruärva bostadsrätt

s10
En juridisk person som iir medlem i

bostadsrättsfiireningen fiir inte utan
samtycke av foreningens styrelse genom

överlåtelse forvåirva bostadsrätt till en

bostadslägenhet.

Rätt aft utöva bostadsrätten

s11
Om en bostadsrätt överlåtits till ny inne-
havare, fiir denne utöva bostadsrätten

endast om han eller hon är eller antas till
medlem i fiireningen.

Ett dödsbo efter en avliden bostadsrätts-

havare f;ir utöva bostadsrätten trots att

dödsboet inte åir medlem i fiireningen. Tre
år efter dödsfallet, fiir fiireningen dock
uppmana dödsboet att inom sex månader

fran uppmaningen visa att bostadsräUen har
ingått i bodelning eller arvskifte med
6nls.lning av bostadsrättshavmens död eller
att någon, som inte fiir vägras infiide i
fiireningen, har fiirvåirvat bostadsrätten och
sölc medlemskap. Om uppmaningen inte

öljs, fllr bostadsrätten tvångsftirsäljas
enligt 8 kap bostadsrättslagen fiir dödsboets

råikning.

Motsvarande andra stycket giiller ftir
juridisk person om denne har pantätt i
bostadsrätten och fiirviirvet sker genom

tvangsfiirsåiljnin g enligt bostadsrättslagen

eller vid exekutiv ftirsäljning.

Formkrav vid överlåtelse

s{2
Ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt

genom köp skall upprättas skriftligen och
skrivas under av siiljaren och köparen.

Köpehandlingen skall inneMlla uppgift om
den lägenhet som överlåtelsen avser samt

ett pris. Motsvarande skall gäla vid byte
och gåva.

Om överlåtelseavtalet inte uppfller
fonnkravet iir överlåtelsen ogiltig.

Föreningens organisation

s13
Föreningens organisation består av:

- fiireningsstiirnma
- styrelse
- revisorer
- valberedning

Räkenskapsår och årsredovisning

s14
Föreningens råikenskapsår omfattar tiden I
januari-31 december.

Före april manads utgang varje år skall

styrelsen till revisorema avlåi:nna

årsredovisning. Denpa består av

resultatåikning, balansriikning och
fi irvaltringsberättelse.



Föreningsstämma

s15
Ordinarie fiireningsståimma skall hållas
inom sex månader efter utgången av varje
räkenskapsår.

Extra ståimma skall hållas när styrelsen
finner skäl till det. Sådan stiimma skall
oclså hiillas om det slriftligen begåirs av en
revisor eller av minst en tiondel av samtliga
röstberättigade. I begiiran anges vilket
iirende som skall behandlas.

Kallelse till stämma
sr6
Styrelsen kallar till fiireningsstiimma.

Kallelse till stiimma skall innehålla
uppgift om de ärenden som skall
fiirekommapå stämman.

Kallelse fiir utfiirdas tidigast fyra
veckor ftire stiimman och skell utfärdas
senast två veckor ftire ordinarie och senast

en vecka fiire extra stiimma.
Kallelse utfiirdas genom anslag på

låimplig plats inom fiireningens fastighet.
Skriftlig kallelse skall dock alltid avsåindas

till varje medlem vars postadress iir kåind
fiir fiireningen om
l. ordinarie ftireningsstårnma skall hrållas

på annal 1i6 5o som fiireskrivs i stad-
garna" eller

2. fiireningsstiimma skall behandla fråga
om
a) ftireningens ftirsättande i likvidation

eller
b) fiireningens uppgående i annan fiir-

ening genom flrsion.
Andra meddelanden till medlemmarna
delges genom anslag på liimplig plats inom
f<ireningens fastighet eller genom brev.

Motionsräft

s17
Medlem, som önskar visst åirende behandlat
på ordinarie ftireningsståmma, skall
skriftligen anmäla åirendet till styrelsen fiire
mars månads utgang.

Dagordning

s18
På ordinarie stiimma skall fiirekomma:
l val av stiimmoordförande
2, anrrl.älxa av stiimmoordf<irandens val av

6.

7.

8.

9.

protokollfiirare
godkåinnande av röstlängd
faststiillande av dagordningen
val av två personer atl jåimte

stämmoordfiiranden justera proto-
kollet samt val av röstäknare
fråga om kallelse behörigen skett
styrelsens fi1srcdgyisning
revisorernas berättelse
beslut om faststälande av resultat- '
räkningen och balansräkningen

10. beslut i anledning av föreningens vinst
eller fiirlust enligt den faststiillda
balansräkningen

ll. beslut i fråga om ansvarsfrihet fiir
styrelseledamötema

12. fråga om arvoden fiir styrelseledamöter
och revisorer fiir mandatperioden till
nästa ordinarie stämma samt principer
frir andra ekonomiska ersättningar ftir
styrelseledamöter

13. val av styrelseledamöter och
suppleanter

14. val av revisor/er och suppleant
15. val av valbersdning
16. erforderliga val till representation i

HSB
17. öwiga i kallelsen anmåilda ärenden

På exta fiireningsstiimma fiir inte beslut
fattas i andra åirenden än de som angivits i
kallelsen.

Röstning

sls
På ftireningsstämman har varje medlem en
röst. Innehar flera medlernmar bostadsrätt
gemensamt, har de tillsammans endast en
röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter
i fiireningen har medlemmen endast en röst.

Röstberättigad åir endast den medlem
som firllgjort sina fiirpliktelser mot
fiireningen.

Ombud och biträde
s20
En medlems rätt vid fiireningsstiimma
utövas av medlemmen personligen eller den
som åir medlemmens stiillfiireträdare enligt
lag eller genom ombud. Ombud skall fiirete
slriftlig dagteclnad firlknalt. Fullmakten
skall fiiretes i original och gäller högst ett år
från utfiirdandet. Ombud fiir bara fiiretriida
enmedlem.

Medle'm fi ir på fiireningsstiimma
medftira högst ett bitråide.

För fusisk person gäler att endast
annan medlern eller medlemmens
make/maka, registrerad partrer, sambo,
fiiråildrr, syskon eller barn filr vara bitäde
eller ombud.

Beslut vid stämma
s21
Föreningsstämmans beslut utgörs av den
mening som har filtt mer åin håilften av de
avgivna rösterna eller vid lika röstetal den
mening som stämmoordfiiranden bitråider.
Vid val anses den vald som har fiitt de flesta
röstema. Vid lika röstetal avgörs valet
genom lotfrring om inte annat beslutas av
ståimman innan valet fiirättas. För vissa
beslut krävs såirskild majoritet enligt
bestiimmelsema i bostadsrättslagen.

s22
Om ett beslut som fattats på
fiilsningsstämma innebär att en lägenhet
som upplåtits med bostadsrätt kommer att
ftiråindras eller i sin helhet behöva tas i
anspråk av ftireningen med 6fl9dning av en
om- eller tillbyggnad skall

bostadsrättshavaren ha gått med på beslutet.
Om bostadsrättshavaren inte ger sitt
samtycke till åindringen, blir beslutet ändå
giltigt om minst två tedjedelar av de
röstande har gått med på beslutet och det
dessutom har godkåints av hyresniimnden.

s23
Om ett beslut innebiir att ftireningen begär
sitt utfiäde ru HSB blir beslutet giltigt om
det åttas på två på varandra friljande
fiireningsstiimmor och på den senare

stiimman bifriitts av minst fvå tredjedelar av
de röstande.

Valberedning

s24
Vid ordinarie fiireningsstiimma utses
valberedning fiir tiden intill dess nästa
ordinarie ftireningsstämma hallits. En
ledamot utses till sammankallande i
yalfslsdningen.

Valberedningen skall ftireslå kandidater
till de fiirtroendeuppdrag till vilka val skall
fi irrättås på fi irenings stämma.

Protokoll

s25
Stärnmoordftiranden skall sög'a fiir att det
fiirs protokoll vid fiireningsstiimman. I
fråga om protokollets innehåll gåiller
1. att röstliingden skall tas in i eller bi-

läggas

2. att stiimmans beslut skall ftiras in, samt
3. om omröstning har skett, att resultatet

skall anges.

Senast fre veckor efter ftireningsstiimman
skall det justerade protokollet hållas
tillgiingligt hos ftireningen fiir
medlemmama.

Vid styrelsens sammanfäden skall det
foras protokoll, som justeras av
styrelseordfiiranden och den ytterligare
ledamot, som styrelsen utser.

Protokoll skall ftirvaras betryggande.

Protokoll frår styrelsemöte skall fiiras i
nummerfiiljd.

I

Styrelse
s26
Styrelsen bestar av lägst te och högst elva
ledamöter med högst Sra suppleanter. Av
dessa utses en ledamot och högst en
suppleant fiir denne av styrelsen fiir HSB
Stoclfiohn; öwiga ledamöter och
suppleanter våiljs på fiireningsstiimman.
Styrelseledamöter och suppleanter väljs fiir
högst två år. Ledamot och suppleant kan
våiljas om. Om helt ny styrelse viiljs på

fiireningsstiimman skall mandattiden fiir '

hiilften, eller vid udda tal niirmast högre
antal, vara ett år.

Konstituering och fi rmateckning
s27
Styrelsen utser inom sig ordfiirande, vice

3.

4.
5.
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ordfiirande och sekreterare. Styrelsen utser

också organisatör fiir studie- och
fritidsverksamheten inom fiireningen.

Styrelsen utser fitra personer, varav

minst två styrelseledamö ler, att Br ä

tillsammans teckna fiireningens finna,

Beslutförhet

s28
Styrelsen är beslutfiir nåir fler än häften av

hela antalet styrelseledamöter är
närvarande. Som styrelsens beslut gäller

den mening de flesta röstande fiirenar sig

om och vid lika röstetal den mening som

ordfiiranden biträder. Niir minsln antal

ledamöter iir närvarande krtivs enhåillighet

fiir giltigt beslut.

s2e
Styrelsen eller firrnatecknare filr inte utan
ftireningsstämmans bemymdigande avhända

föreningen dess fasta egendom eller
tomträtt.

Styrelsen eller firmatecknare fiir inte
heller riva eller besluta om väsentliga
fiiriindringar av ftireningens hus eller mark
såsom våisentliga ny-, till- eller
ombyggnader av sådan egendom. Vad som
gäller fiir åindring av lägenhet regleras i $

41. Styrelsen eller firmatecknare filr ansöka

om inteckning eller annan inskrivning i
fiireningens fasta egendom eller tomtråitt.

Revisorer

s30
Revisorema skall till antalet vara minst två
och högst fe, samt högst en suppl€ant.

Revisorer väljs av ordinarie
fiircningsstiimma ftir tiden intill dess nåista

ordinarie stårnma hälits, dock skall en

revisor alltid utses av HSB Riksfiirbund.
Revisorema skall bedriva sitt arbete så,

att revisionen fu avslutad och
revisionsbeiättelsen avgiven senast den 3l
maj.

Styrelsen skall avge skriftlig filrHaring
till ordinarie stiimma över av revisorerna i
revisionsberättelsen gj orda anmiirkningar.

Styrelse'ns redovisn in gshandlingar,

revisionsberättelsen och styrelsens

fiirklaring över av revisorema giorda .

anmiirkningar skall Mllas tillgiingliga ftir
medlemmarna minst en vecka fiire den

ftireningsståimma, på viften de skall

behandlas.

Avgifter till föreningen

s31
Insats och årsavgift fiir lägenhet fastställs

av styrelsen. Ändring av insats skall dock

alltid beslutas av ftireningsstiimma.

Årsavgiften awägs så att den i fiirMllande
till lägenhetens insats kommer att motsvara

vad som belöper på lägienheten av

ftireningens kostnader, samt amorteringar

och avsättning till fonder. Dessutom kån ftir
varje lägenhet tas ut en, fiir va{e tillfiille av

styrelsen fastställd fast avgift ftir
gruppanslutning avseende abonnemang på

bredband, television, telefon, eller dylikt.
För tillval som medlemmen gör, utöver det

abonnemang som beslutats av st5nelsen,

svarar respektive medlem fiir alla

kostnader.
Årsavgiften betalas månadsvis senast

sista vardagen ftire vaq'e kalendermanads

början om inte styrelsen beslutar annat.

Om inte årsavgiftenbetalas i rätt tid
utgår dröjsmålsränta enligt dntelag€Nl

(1975:635) på den obetalda avgiften fran

ftirfallodagen till dess firll betalning sker

samt påminnelseavgift och inkassoavgift

enligt fiirordningen om ersättning fiir
inkassokostnader mm.

I årsavgiften ingående ersättring ftir
våirrne och varrnvatten, renhållning eller
konsumtionsvatten kan beriiknas efter

fiirbnrkning.

s32
Upplåtelseavgift , överlåtelseavgift och
pantsättningsavgift kan tas ut efter beslut av

styrelsen.
För arbete vid övergång av bostadsrätt

fiir av bostadsrättshavaren uttas

överlåtelseavgift med belopp motsvarande

högst 2,5 %o av prisbasbeloppet enligt lagen
(1962:381) om allmåin ftirsäkring vid
tidpunkten fiir ansökan om medlemskap.

För arbete vid pantsättning av

bostadsrätt fiir av bostadsrättshavaren uttas

pantsättningsavgift med högst I % av
prisbasbeloppet vid tidpunkten fiir
underrättelse om pantsättning. Föreningen
fiir i öwigt inte ta ut siirskilda avgifter ftir
åtgärder som fiireningen skall vidta med

anledning av lag eller fiirfattning.

Underhållsplan
s33
Styrelsen skall upprätta underhållsplan ftir
genomftirande av underhållet av

fiireningens hus och å,rligen budgetera samt

genom beslut om årsavgiftens storlek

siikerställa erforderliga medel ftir att trygga

underhallet av fiireningens hus. Styrelsen

skall varje åt tillse att fiireningens egendom

besiktigas i låimplig omfattring och i
enlighet med ftireningens underhallqplan.

Fonder

s34
Inom ftireningen skall bildas fiiljande
fonder:
- Fond fiir ytte underhåll

Reservering av medel för yttre underhall

skall ske i enlighetmed antagen

undefhallsplan enligt $ 33.

Det över- eller underskott som kan uppstå

på ftireningens verksamhet skall, efter
erforderlig underhållsfondering i enlighet

med andra stycket, balanseras i ny råikning.

Utdrag ur lägenhetsförteckning

s35
Bostadsrättshavare har rätt att på begåiran fil
utdrag ur lägenhetsfiirteckningen
betåiffande lägenhet som han innehar med

bostadsrätt. Utdraget skall ange dagen ftir
utfiirdandet samt

l. lägenhetens beteclcning, belägenhet,

rumsantal och övriga utymmen,
2. dagen ftir Bolagsverkets registrering av

den ekonomiska plan som ligger till
grund f iir upplåtelsen,

3. bostadsrättshavarens namn,
4. insatsen fiir bostadsrätten, samt

5. vad somfinns antecknatrörande
pantsättdng av bostadsrätten.

Bostadsrättshavarens rättigheter
och skyldigheter

s36
Bostadsrättshavaren skall på egen

bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Det

innebär att bostadsrättshavaren ansvarar fiir
att såväl underhålla som rqrarera
lägenheten och att bekosta åtgärdema.

Föreningen svarar fiir att huset och

ftireningens fasta egendom i övrigt åir viil
underhållet och hålls i gott skick.
Bostadsrättshavaren bör teckna fiirsiikring
som omfattar det underhälls- och
reparationsansvar som fiiljer av lag och

dessa stadgar, fiir det fall inte

bostadsrättsfiireningen tecknat en

motsvarande forsåikring till ftirmån fiir
bostadsrättshavaren.

Förutsättringen för att
bostadsrättshavaren skall kunna ta denna

ftirsiikring i anspråk, åir att

bostadsrättshavren svarar fiir själwisk och i
fiirekornmande fall kostnaden for
åldersavdrag.

Bostadsrättshavaren skall fiilja de

alldsningar som ftireningen lämnar

betråiffande installationer avseende avlopp,

våirme, gas, el, vatten, ventilation och
anordning ftir informationsöverfltiring.

För vissa åtgärder i lägenheten krävs

styrelsens tillstånd enligt $ 4l. Ätgåirderna

skall alltid utf iiras fackmåissigt.

Bostadsrättshavarens underhålls- och
rqrarationsansvar fiir lägenheten omåttar
bland annat:

. ytskikt på rummens väggar, golv och

tak jåimte den underliggande behandling
som krävs fiir att anbringa ytskiktet på

ett fackmässigt sätt, bostadsrättshavaren

ansvarar också för fuhisolerande skild i
badrumochvåfrum,

. ickebärandeinnerväggar,stuckatur,

. inredning i lägenheten och öwiga
utrymmen tillhörande lägenheten,

exempelvis: sanitetsporslin, köks-

imedning, vitvaror såsom kyVfiys och '

tvätfinaskin; bostadsrättshavaren svaftr
oclså f<ir el_ ssfi yattsnlsdningax,
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avsfiingningsventiler och i fiirekomm-
ande fall anslutringskopplingar på
vattenledning till denna imedning,
lägenhetens ytter- och innerdörrar med
tillhörande lister, foder, kamr, tåtnings-
lister, lås inHusive nycklar rnm;
bostadsrättsfiireningen svarar dock fiir
målning av ytterdörrens yttersida. Vid
byte av lägenhetens ytterdörr skall den
nya dörren motsvara de normer som vid
utbytet gäller fiir 616nffinssning och
ljuddiimpning,
glas i ftinster och dörrar samt spriijs på
fiinster,
till fiinster och ftinsterdön hörande be-
slag, handtag, gangiåim, tätningslister
mrn samt målning; bostadsrätts-
fiireningen svarar dock fiir målning av
utifrån synliga delar av fiinster/ftinster-
dörr,
målning av radiatorer och vänne-
ledningar,
ledningar fiir avlopp, gas och vatten till
de delar de iir synliga i lägenheten och
betjänar endast den aktuella lägenheten,
armaturer ör vatten (blandare, dusch-
munstycke mm),
. Hiimringen runt golvbrunnen 1,

lslsning av golvbrunn och vattenlås,
eldstäder och braskarniner,
köksfläkt, kolfi lterfl åikt, spiskåpa,
ventilationsdon och ventilationsfl åikt,

med undantag fiir bostadsrätts-
ftl1eningens underhållsansvar enlig
sista stycket. Installation av anordning
som påverkar husets ventilation kiäver
styrelsens tillstånd,
mätartavla/gruppcentraVsiilringsskåp
och därifrån utgående elledningar i läg-
enheten, brytare, eluttag och fasta
annaturer,
anordningar fiir informationsöverftiring
som endast betjänar den aktuella läg-
enheten fiån överliimningspunkt/ fiir-
sta uttag i lägenhete4
brandvamare
elektrisk golwåirrne,
handdukstork; om bostadsrätts-
fiilsningen ftirsett lägenheten med
vattenburen handdukstork som.en del
av lägenhetens värmefiirsörjnin g
ansvarar bostadsrättsfiireningen frir'
underhälet,

. egna installationer.

För reparation på grund av brandskada eller
uullsnlsdningsskada (skada på grund av
utströmmande tappvatten) svarar
bostadsrättshavaren endast i begriinsad
omfattning i enlighet med
bostadsrättslagen. Detta gäller även i
tilliimpliga delar om det finns sbrra i
lägenheten.

Ingår i upplåtelsen fiinåd garage eller
annat lägenhetskomplement har
bostadsrättshavaren samma underhålls- och
reparationsansvar ftir dessa ufrymmen som
ftir lägenheten enligt denna bestiimmölse.

Om lägenheten åir ufustad med balkong,
altan eller hör till lägenheten marl/uteplats
som är upplåten med bostadsrätt svarar
bostadsrättshavaren fiir renhållning och
snöskotfiring. För balkong/altan svarar
bostadsrättshavilsn fii1 målning av insida
av balkongfronValtanfront samt golv.
Målning utlors enligt
bostadsrättsfiireningens instuktioner.

Om lägenheten är utrustad med
takterrass skall bostadsrättshavaf,en
därutöver se till att awinning fiir dagvatten
inte hindras. Vad avser mark/uteplats är
bostadsrättshavaren skyldig att fiilja
ftireningens alyisningar gällande skötsel av
marken/ uteplatsen.

Bostadsrättshavaren åir skyldig att till
ftireningen anmäla fel och brister i sådan
lägenhetsutrustning/ledningar som
ftireningen svarar ftir enligt denna
stadgebestärnmelse eller enligt lag.

I För att min51a risken fiir vattenskador
byter fiireningen ut sjiilva golvbrunnen mot
en ny utan kostrad ftir bostadsrättshavaren
om denne låter en auktoriserad våtums-
specialist utfiira renovering av badrummet
och om golvbrunnen inte har bytts tidigare.

Bostadsrättsftireningen svarar ftir
reparationer av ledningar ftir avlopp,
våimle, gas, elektricitet,
inforrnationsöverftiring och vatten, om
fiireningen har fiirsett liigenheten med
ledningarna och dessa {iinar fler än en
lägenhet. Detsamma gäller ftir
ventilationskanaler.

Förenin gen har därutöver
underhållsansvaret n;1 lsdningar ftir avlopp,
gas, vatten som ftireningen ftirsett
lägenheten med och som inte iir synliga i
lägenheten.

Bostadsrättsfiireningen ansvarar vidare
ftir underhåll av radiatorer och
värrneledningar i lägenheten som
fiireningen fiirsett lägenheten med.
Föreningen svarar också ftir rökgangar (ej
rökgangar i kakelupar) och
ventilationskanaler som fiireningen ftirsett
lägenheten med.

s37
Bostadsrättsfiireningen fiir åta sig att utfiira
sådan reparation och bye ay iffsdning och
utrustning vilken bostadsrättshavaren enligt
$ 36 skall svaxa fiir.

Beslut håirom skall fattas på
ftireningsstämma och fiir endast avse åtgåird

som fiiretas i samband med omfattande
underhall eller ombyggnad av fiireningens
hus och som berör bostadsrättshavarens
lägenhet.

Föreningens åtgärder enligt denna
bestämmelse skall ske till sedvanlig
standard.

s38
Bostadsrättshavaren ansvarar gentemot
fiireningen fiir sådana åtgiirder i lägenheten
som har vidtagits av tidigare innehavare av
bostadsrätten, såsom reparationer, underhäl
och installationer som deone utfdrt.

s3e
Om ftireningen vid intåiffad skada blir
ersättningsskyldig gentemot
bostadsrättshavare fiir lägenhetsutustning
eller personlig lösöre skall ersättningen
beråiknas utifr ån gåillande

f iirsåikringsvillkor.

s40
Om bostadsrättshavaren ftirsummar sitt
ansvar ftir lägenhetens skick enligt g 36 i
sådan utståickning att annans såikerhA
äventyras eller det finns risk fiir omfattande
skadorpå aonans egendom och inte efter
uppmaning avhjåilper bristen i lägenhetens
skick så snart som möjligt, fiir fiireningen
avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens
bekostnad.

s41
Bostadsrättshavaren filr inte utan styrelsens
tillstånd i lägenhetenutfiira åtgåird som
innefattar
l. ingrepp i en bärande konstruktion,
2. åindring av befinfliga ledningar fiir

avlopp, våirme, gas, vatten, eller
3. annan väsentlig fiiråindring av

lägenheten.

Styrelsen fiir inte vägra att medge tillstånd
till en åtgiird som avses i fiirsta stycket om
inte åtgåirden åir till påtaglig skada eller
olägenhet ftir ftireningen.

s42
Nåir bostadsrättshavaren anvåinder
låigenheten skall han eller hon se till att de
som bor i omgivningen inte utsätts ftir
stömingar som i sådan grad kan vara
skadliga fiir hälsan eller annars fiirsämra
deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör
tålas.

Bostadsrättshavaren skall även i öwigt
vid sin användnilg av lägenheten iaktta allt
som fordras ftir ritt bevara sundhet, ordning
och gott skick inom eller utanfiir huset. Han
eller hon skall rätta sig efter de särskilda
regler som fiireningen i överensstiimmelse
med ortens sed meddelar.

Bostadsrättshavaren skall hiiLlla

noggrann tillsyn över att dessa åligganden
fullgörs oclså av dem som han eller hon
svarar fiir ern1i9t7 kap 12 g fedje stycket
p 2 bostadsrättslagen.

Om det fiirekornmer sådana störningar i
boendet som avses i fiirsta stycket ftirsta
meningen, skall fiireningen ge

bostadsrättshavaren tillsägelse att se till att
stömingama omedelbart upphör.

Andra stycket gäller inte om fiireningen
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säger upp bostadsrättshavaren med
mlsrlning av att störningama åir såirskilt

allvarliga med håinsp till deras art eller
omfattning.

Om bostadsrättshavaren vet eller har

6l6dning att misstiinka att ett fiiremål åir

behäftat med ohyra fiir detta inte tas in i
liigenheten.

s43
Företriidare fiir bostadsrättsfiireningen har
rätt att fä komma in i lägenheten när det
behövs fiir tillsyn eller fiir att utftira arbete

som ftireningen svarar ftir eller har rätt att

utfiira enlig $ 40. Nåir bostadsrättshavaren

har avsagt sig bostadsrätten eller när
bostadsrätten skall wångsftirsåiljas åir

bostadsrättshavaren skyldig att låta
lägenheten visas på liimplig tid.

Föreningen skall se till att
bostadsrättshavaren inte drabbas av sttirre

olägenhet åin nödviindigt.

B ostadsrättshavaren åir enligt
bostadsrättslagen slryldig att tåla sådana

inslatinkningar i nyttjanderätten som
fiiranleds av nödvilndiga åtgärder ftir att

utrota ohyra i huset eller på marken.

Om bostadsrättshavaren inte liimnat
tillfitide niir fiireningen har rätt till det kan

fiireningen ansöka om särskild
handriickning vid kronofogdemyndigheten.

s44
En bostadsrättshavare fiir upplåta sin
lägenhet i andrahandtill annan ftir
självstiindigt brukande endast.om st5rrelsen

ger sitt sarntycke. Styrelsens samtycke
begriinsas till viss tid.

Samtycke behövs dock inte,
l. om en bostadsrätt har fiirvärvats vid

exekutiv fiirsåiljning eller tvangsftirsälj -
ning enligi bostadsrättslagen av en
juridisk person som hade pantätt i
bostadsrätten och som inte antagits till
medlem i öreningen, eller

2. om lägenheten är avsedd ör perma-

nentboende och bostadsrätten tiil läg-

enheten innehas av en kommun eller ett
landsting. Styrelsen skall genast under-
rättas om en upplåtelse enligt andra

stycket.

Vägrar styrelsen att ge sitt samtycke till en

andrahandsupplåtelse fiir bostadsrätts-

havaren åindå upplåta sin lägenhet i andra

hand om hyresnåimnden lämnar sitt tillstLånd

till upplåtelsen.
Tillstånd skall låimnas om bostads-

rättshavaren har beaktansvärda skåil fiir
upplåtelsen och fiireningen inte har nrågon

befogad anledning att vägra samtycke.
Tillståndet skall av hyresnämnden
begränsas till viss tid.

I fråga om en bostadslägenhet som innehas

av enjuridisk person lrävs det fiir tillstånd

endast att fiireningen inte har någon

befogad anledning att vägra samtycke.

Ett tillstand till andrahandsupplåtelse

kan fiirenas med villkor.

s45
Bostadsrättshavaren filLr inte inrymma
utomstående personer i lägenheten, om det

kan medftira men fiir fiireningen eller
någon annan medlern i fiireningen.

s46
Bostadsrättshavaren fiir inte använda

lägenheten frir något aonat åindamål åin det

avsedda.
Föreningen fiir dock endast åberopa

awikelse som åir av avsevärd betydelse ftir
fiireningen eller någon medlem i
ftireningen.

Avsägelse av bostadsräft

s47
En bostadsrättshavare fiir avsäga sig
bostadsrätten tidigast efter två år från
upplåtelsen och dåirigenom bli fri fran sina

fiirpliktelser som bostadsrdttshavare.

Avsägelsen skall göras skriftligen hos

styrelsen.
Vid en avsägelse, övergår bostadsrätten till
fiireningen vid det manadsskifte som
infåiffar nännast efter tre månader från
avsägelsen eller vid det senare

månadsskifte, som atrgetts i denna.

Förverkandeanledningar

s48
Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas

med bostadsrätt och som tilltriitts är
fiirverkad och fiireningen säedes berättigad
att säga upp bostådsrättshavaxen till
avflyttning;
l. om bostadsrättshavaren dröjer med att

betala insats eller upplåtelseavgift
utöver två veckor från det att fiirening-
en efter fiirfallodagen anmanat honom
eller henne att firllgöra sin betalnings-
skyldighet,

2. om bostadsrättshavaren dröjer med att
betala å,rsavgift, när det gåiller en

bostadslägenhet, mer iin en vecka efter
ftirfallodagen eller, niir det gäller en

lokal, mer än två vardagar efter
fiirfallodagen,

3. om bostadsrättshavaren utan behövligt
samtycke eller tillstånd upplåter
lägenheten i andra hand,

4. om lägenheten anviinds för annat

ändamål än det avsedda,

5. om bostadsrättshavaren inrymmer
utomstående personer till men fiir
ftireningen eller annan 11sdl6m,

6. om bostadsrättshavaren eller den, som
lägenheten upplåtits till i andra hand,

genom vårdslöshet är vållande till att

det finns ohyra i lägenheten eller om
bostadsrättshavaren genom att inte utan
oskälig dröjsmål underrätta styrelsen

om att det finns ohyra i lägenheten

bidrar till att ohyran sprids i huset,

7. om lägenheten på annat sätt vanvårdas

eller om bostadsrättshavaren åsidosätter

sina skyldigheter enligt $ 42 vid
anvåindning av lägenheten eller om den

som lägenheten upplåtits till i andra

handvid användning av denna

åsidosätter de skyldigheter som enligt
samma paragraf åligger en

bostadsrättshavare,

8. om bostadsrättshavaren inte låirnnar

tillfiide till lägenheten enligt $ 43 och
han inte kan visa en giltig ursäkt fiir
detta,

9. om bostadsrättshavaren inte firllgör
skyldighet som går utöver det han skall
göra enligt bostadsrättslagen och det

m,'åste anses vara av synnerlig vikt fiir
ftireningen att skyldigheten fullgörs,
samt

10. om lägenheten helt eller till väsentlig
del anvåinds fiir näringsverksamhet eller
diirrned likartad verksamhet, vilken
utgör eller i vilken till en inte ovåisentlig

del ingår brottsligt ftirfarande eller om
lägenheten anviinds ör tillfiilliga
sexuella fiirbindelser mot ersättning.

s4e
Nytlanderätten åir inte fiirverkad, om det

som ligger bostadsrättshavaren till last åir av

ringa betydelse.
Inte heller är nyt{anderätten till
bostadslägenhet fiirverkad på grund av att
en skyldighet som avses i $ 48 p 9 inte

fullgörs, om bostadsrättshavaren åir en

kommun eller ett landsting och
skyldigheten inte kan fullgöras av sådan

bostadsrättshavare.

s50 .

En uppsägning skall vara skriftlig.
Uppsägning på grund av ftirhållande som
avses i g 48 p 3-5 eller 7-9 fiir ske om
bostadsrättshavaren låter bli att efter
tillsägelse vidta rättelse utan dröjsmä.
Uppsägning på grund av fiirhållande som
avses i $ 48 p 3 fiir dock, om det iir fråga

om en bostadslägenhet, inte ske om
bostadsrättshavaxen utan dröjsmål ansöker

om tillstård till upplåtelsen och fiir ansökan

beviljad.
fu det fråga om särskilt allvarliga
störningar i boendet gäller vad som sägs i $

48 p 7 även om någon tillsägelse om
rättelse inte hax skett. Detta gäller dock inte

om störningarna intäffat under tid da

lägenheten varit upplåten i andra hand på

sätt som anges i $ 44.

ss1
Är nyttjanderätten fiirverkad på grund av

fiirhälande, som avses i $ 48 p l-5 eller
7-9 men sker rättelse innan fiireningen har

sagt upp bostadsrättshavaren till
avflyttning, fiir han sller trsn inte därefter

skiljas från lägenheten på den grunden.

Detta gäller dock inte om nyttjanderätten iir



fiirverkad på grund av sådana särskilt
allvarliga stömingar i boendet som avses i $
42fredje stycket.
Bostadsrättshavaren filr inte heller skiljas
fifan lägenheten om fiireningen inte hax sagt
upp bostadsrättshavaren till avflyttning
inomte månader från den dag da
ftireningen fick reda på fiirhå{lande som
avses i $ 48 p 6 eller 9 eller inte inom två
månader från den dag ö fiireningen fick
redapå fiirhallande som avses i g 48 p 3
sagt till bostadsrättshavaren att vidta
rättelse.

s52
En bostadsrättshavare kan skiljas från
lägenheten på grund av fiirhrållande som
avses i $ 48 p l0 endast om ftireningen har
sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning
inom wå rnånader från det att fiireningen,
fick reda på fiirhåilandet. Om den brottsliga
verksarnheten har angetts till åtal eller om
ftirundersökning har inletts inom samma
tid, har fiireningen dock kvar sin rätt till
uppsäming intill dess att två månader har
gått från det att domen i brotfinålet har
vunnit laga kraft eller det rättsliga
fiirfarandet har avslutats på något annat
sätt.

s53
Är nyftjanderätten enliCt $ 48 p 2 ftirverkad
på grund av dröjsmål med betalning av
årsavgift, och har ftireningen med
anledning av detta sagt upp bostadsrätts-
havaren till avflyttring, filr denne på grund
av dröjsmålet inte skiljas fifan lägenheten
l. om avgiften-niir det är fr{ga om en

bostadslägenhet - betalas inom tre
veckor ftån det att bostadsrättshavaren
har delgetts undenättelse om
möjligheten att fll tillbaka lägenheten
genom att betala årsavgiften inom
dennatid eller

2. om avgifted - niir det är fiåga om en
lokal - betalas inom två veckor fran det
att bostadsrättshavaren har delgetts ^

underrättelse om möjligheten att fil
tillbaka lägenheten genom attbelala
årsavgifteninomdennatid. .

Ar det fråga om en bostadslägenhet fiir en'
bostadsrättshavare inte heller skiljas fiian
lägenheten om han eller hon har varit
fiirhindrad att betala årsavgiften inom den
tid som anges i fiirsta stycket I på grund av
sjukdom eller liknande oftirutsedd
omständighet och årsavgiften har betalats
så snart det var möjligt, dock senast när
tvisten om avhysning avgörs i fiirsta
instans.

Vad som sägs i fiirsta stycket gäller inte
om bostadsrättshavaren, genom att vid
upprepade tillfiillen inte betala årsavgidin
inom den tid som anges i g a8 p z,har
åsidosatt sina fiirpliktelser i så hög grad att
han eller hon skäligen inte bör fii behålla
lägenheGn.

Beslut om avhysning filr meddelas
tidigast tredje vardagen efter utgången av
den tid som anges i fiirsta stycket I eller 2.

ss4
Sägs bostadsrättshavaren upp till
avflyttning av någon orsak som anges i $ 48
p l, 6-8 eller 10, är han eller hon s$dig
att flytta genast.

Sägs bostadsrättshavaren upil av någon
orsak som anges i g 48 p 3-5 eller 9, fiir han
eller hon bo kvar till det manadsskifte som
inträffarnärrnast efter he månader från
uppsägningen, om inte rätten ålägger
honom eller henne att flytta tidigare.

Detsamma gåiller om uppsäpingen sker
av orsak som anges i $ 48 p 2 och
bestiimmelserna i $ 53 tedje stycket är
tillåimpliga.

Vid uppsägning i andra fall av orsak
som anges i $ a8 p 2 tilliimpas öwiga
bestiirnmelseri g 53.

Vissa övriga meddelanden

s55
Är sådant meddelande från fiireningen som
avses i $$ 8,40,42,48 p I och g 50, avsåint

i rekommenderat brev under mottagarens
vanliga adress skall ftireningen anses ha
firllgiort vad som ankommer på den.

Tvångsförsäljning

s56
Har bostadsrättshavaren blivit skild från
lägenheten till ftiljd av uppsäsning i fall
som avses i $ 48, skall bostadsrätten
tvangsftirsiilj as enligt bostadsrättslagen så

snart som möjligt, om inte föreningen,
bostadsrättshavaren och de kåinda

borgenilrerna vars rätt berörs av
fiirsäljningen kommer överens om något
annat. Försåiljningen fiir dock anstå till dess

att brister som bostadsrättshavaren ansvaxar
fiir blivit åtgåirdade.

SärskiHa regler för giltigt beslut
s57
För giltigheten av fiiljande beslut fordras
godkiinnande av styrelsen fiir HSB
Stoclåokn och såvitt gåiller p 3 även av
HSB Rilsfiirbund.
l. Beslut att avhända föreningen dess

fasta egendom eller tomtråitt.
2. Beslut om ändring av dessa stadgar,

i de fall nya stadgama överensstiinrmer
med av HSB Ri*sfiirbund och HSB
Stoclfirlm gemensamt

rekommenderade normalstadgar fijr
bostadsrättsf tirening.

3. Beslut att ftireningen skall näda i
likvidation eller frrsioneras med
annanjuridisk person.

Beslut om åindring av stadgar skall
godkännas även av HSB Riksfijrbund i de
fall de nya stadgama inte överensstiimmer
med av HSB Riksftirbund och HSB
Stoclfi okn gemensamt rekommenderade

normalstadgar for bostadsrättsfiirening.

Godkännande av stadgeändringsbeslut
fordras dock ej om fiireningen beslutat
utfiida ur HSB enligt $ 23.

Upplösning
ss8
Om ftireningen upplöses skall behållna
tillgångar tillfalla medlemmama i
fiirhiillande till lägenhetemas insatser.

Stadgarna antogna vid firenings s tömmor
20 I I -08-22 och 20 I I - I 0-24

Godkdnnes, HSB Stockholm ek. frr

Godlainnes, HSB RiksJörbund ek. Jör

F irm at e c lourna s n amnt e c htingar
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Besök och du vill öppna:
1. Besökaren knappar in ditt

telefonnumm er (utan rikt-
nummer, t.ex. 123 45 67 eller
hela mobil-numret, t. ex.

0701234567) och trycker på

oK.
2.Dn svarar på den telefonen.

3. Tryck stjåirna (*) eller 5 på den

telefonen som du svarade i.
4. Dörren låses upp!
5. Avsluta samtalet.

Besök men du vill inte öppna:
l. (Samma som till vänster)

2.Du svarar på den telefonen.

3. Tryck fnkant (#) på {en
telefon som du svarade i.

4. Dörren ftirblir låst!

5. Avsluta samtalet

Observera!
Samtal lrnn hara ske till inprcgrarn-

rnerade telefonnurnmer och s atntals -

löngden iir maximalt 30 sehmder

Porttelefonen

Tvättstugan
Tväftid bokas på en panel (ituättstugan) med hiälp av den
tuättstugebricka som hör till lägenheten.

Du kan bara boka en tuättid åt vända för vanlig tvätt!

gången, men du kan boka
grovtvättstugan samtidigt som

du tvättar vanlig tvätt. Grov-
tvättstugan får du inte an-

Sista timmen
Under den sistq timmen på ditt
tvättpass fungerar det inte alt
starta tvätt-
maskinerna.

Sista
timmen är
till för att du
ska hinna
torka, göra i
ordning din fvätt och städa

innan nästa tvättpass börjar.

I fiireningens tvättstugor finns olika

rnodeller på torktumlare. Alla har

. någon fonn av luddfilter ibland b alam

en lucka nertill på maskinensframsida.

Det år vilctigt att ta bort luddetfu att nästa som

använder torktumlaren skafå ett bra torlvesultat.

Lägenhetsförråd
Varje lägenhet har ett
källarflonåd. Du måste själv se

till att hålla det låst, till exempel

med ett håinglås.

Numret på fonådet är det samma

som lägenhetsnumret. På

ftinådet står numret ovanftir
fiirrådsdörren.

Korridorema vid ftinåden ska

hållas tomma och fiir inte be-

lamras med något.

Vid avflytfrring ska fiinådet
tömmas och städas!

ttFint som hemma"
Nåir du iir klar i tvättstugan, är

det viktigt att du låimnar den i
det skick, som du själv vill att

den ska varanår du kommer dit
nästa gång.

Tåink också pä att korgar,

städmaterial och annat som hör
till tvättstugan inte får tas med

därifrån.
Du ffir inte heller ta in

vagnar med hårda hjul eller
annat som kan skada golven.

Observera att det iir ftirbjudet att

röka i tvättstugan (och andra

gemensamma utrymmen).

Styrketrän ingslokal
...finns på Porkalagatan l5 (på

baksidan). Kräver medlemskap.

Bastu
På baksidan av Kaskögatan l0
finns vår egen bastu. Ingång från
källargången. Kräver medlem-
skap.

Träfflokal
Föreningen har en träfflokal. För
närvarande är det en liten lokal
på entr6våningen på Sibelius-
gången 40. Men en annan större

lokal planeras av styrelsen.

På fiireningskontoret kan du få
mer information om bokningar

och priser Det är också diir man

lånar och återlämnar nyckel.

Mer information finner du även

på

wwwporkala.se

PfIPI(Tf .HN



Motion till stämman - handledning

EnWvårfiirenings stadgar ($ 17 Motionsrött) har uarje medlem ifiireningen
rött attfå 'visst örendeu behandlat på stömman. Kravet ör att örendet kommer
in till styrelsen skriftligtfiire mars månads utgång.

"Visst ärende" är det vi vanligtvis kallar en motion, och

för att underlätta både för de som vill lämna in en

motion till stämman, och de som ska läsa den, har

styrelsen gjort denna handledning och en mall. Du kan

självklart skriva på vad du vill, men följer du vår hand-
ledning och använder mallen, blir troligen motionen
lättare att förstå.

Anvisningar:

Du kan fylla i mallen på din dator om du laddar ner
datorfilen i pdf-format som finns på hemsidan. Tyvärr
gär den inte att spara i ifyllt skick eller att skickas med

e-post (mail), så den måste skrivas ut på papper när

den är klar. Tänk på att också skriva ut en kopia till dig

själv att behålla.

Du kan också fylla i mallen för hand om du laddar ner
motionsmallen i pdf-format från hemsidan. Skriv sedan

Här skriver du vem du är och var du
bor, så att styrelsen, och medlem-
marna som läser din motion, kan se
att du verkligen är medlem iför-
eningen.

I rutan för "Bakgrund" skriver du
kortfattat om'brsaken, till att du vill
att föreningen gör den förändring,
som du vill åstadkomma.

ut den på din egen skrivare. Mallen har du även på

nästa sida.

Mallen finns också att hämta på Föreningskontoret på

Sibeliusgången 34. Om ni är flera som skrivit motionen,
så behöver en person står med namn, adress och

underskrift.

Observera att mallen/blanketten för motioner endast

är tänkta som en hjälp och ett stöd, du kan naturligtvis

skriva en motion på ett vanligt papper, och på det sätt
som du själv tycker är bäst. Men om du gör det, tänk tå
att avsluta med en "att-sats" där stämman uppmanas

fatta ett konkret beslut.

Det viktigaste är att förmå så många grannarf

medlemmar som möjligt att gå på stämman.

Motion tiil föreningss€mma 20 1 3

Kom ihåg att skriva under motionen på avsedd plats, innan du skickar eller lämnar den tillföreningskontoret.
Motionen måste vara Föreningskontoret tillhanda senost den 31 mars 2013!

åE ii':#ffi*
/.ass. t(ar/ssa 32/L

9öe/ias9Qt4a z4 td4 1ö I Kz57V

2Ot3-O3-3t ott- t2 34 s(,

Numret på bostadsrätten hittar du
på utsidan av ytterdörren eller på
avin för månadsavgiften.
Kom ihåg att skriva din namn-
teckning!

V.l ska//" uu lrc q faruitrya hde u
l'/s/ä/r'.g" sa rcd/qffie(aÅe /ån
t;// q /dS tostd.

Det är mycket viktigt att du skriver
tydligt vad du vill att stämman ska
besluta.

Skriver du kort och koncist, är
det lättare"att fatta ett beslut.

I ar,,mawru@tq,l@*l*1,*dl@

E $'en6ret/alpÅdnd,
E Wqde.ndholxlted,
O styEbnoGed.gpanotlom

Men oavsett vad styrelsen tycker,
så är det stämman som beslutar
om förslaget ska genomföras
eller ej!

Tänk också på att skriva motioner som:
- handlar om något som kan förändras eller som är nytt (för sådant som redan finns men som är trosigl skd mdn i stöltet

skriva en vonlig felonmälan)- föreningen kan göra (vi kan till exempel inte öndra på skatterna)
- är sakliga (eventuella persondngrepp, rasistiska eller förnedrande uttaldnden och liknonde kommer vi att stryka över innan

motionerna skickas ut till medlemmarna)
- leder framåt och utvecklar föreningen på ett positivt sätt
- överensstämmer med stadgarna (... eller som vill föröndra stadgdrna!)

S0nl..n.dllb&: steffi&
lnnan motionen skickas ut till
medlemmarna, gör styrelsen ett
utlåtande. D.v.s. de skriver vad de
tycker om förslaget. stundåidrtubE.Bnd.<furtunEd.--.- lfutueh.....-tud

s'ljmffi plm6nd9md......- tudtud.....-tumi

Atl slaam ks/ztto dt far"ntga sta kapa
a s/aVgn ah a7p/rat;// styrc/su dl qJm
lel prc,ftt;s(a a/t &s/zda a lyres(ostda.

POSKÄI.EN



ts
H S B b o stads r öttsfiire ning Motion till förenrngsstämima 2013
Porkala
nr 249 i Stockholm

Fyll i ftir hand (texta tydligt) och lämna till Föreningskontoret, Sibeliusgången
34, eller skicka med post till: BRF Porkala, Box 6002, 164 06 Kista.
Kom i håg att underteckna motionen. OBS! Skicka den inte som mail/e-post!

Motions-
lämnare, namn:

Hemadress:

Datum:

Underskrift av
motionslämnaren:

Bakgrund
Förklara vilket problem, eller vilken idö, som gör att du skriver denna motion.
Ta bara med ett problem eller en idö per motion (ett exempel: "Det skulle vara bra om föreningen hade en
bil-släpvagn som medlemmar kan hyra till en läg kostnad.").

\

Förslag till beslut
Vad ska stämman besluta, för atl styrelsen ska kunna !ösa problemet, eller genomfön din idö?
Skiv förslaget som en "atf-sats" (t.ex. " - att stämman beslutar aft föreningen ska köpa en släpvagn och
uppdra till styrelsen att ordna det praktiska och besluta om hyreskostnad." ).

I I Pä baksidan finns kdmplefterande information, t.ex. ritningar eller bilder (= markera med X i rutan)

StyfelsenS Utlåtande: Sryretsen bifatter etler föreslär avslag på motionen och kan tämna en motivering.

tr Styrelsen bifuller motionen,

tr Styrelsen anser motionen besvarad,

tr Styrelsen foreslår avslag på moti<inen,

Stämmobeslut:

tr

tr

Stämmari bifaller motionen I med acklamation E med........ röster för och........ röster mot.

Stämman avslår på motionen E med . . - röster för och......': röster mot.



- Periodiskt underhåll hårdgiorda markytor Sveaborgs-
gatan och runt Sveaborgsskolan.
Lekplatsen på Sveaborgsgatan-Kaskögatan och baksida av Sveaborgs-
gatan ingår, inklusive alla konsult- och besiktningsuppdrag.
Konsultuppdrag utörs av HSB Mark fiir 150 000 kr
Entreprenör och pris åir ej klart åin

- Byte av utrustning i tvättstugorna på Porkalagatan 15
och Sveaborgsgatan 10.
Installation ingår i priset
Utfiirt avHSB Inköp

- Byte av sex stycken styrenheter till frånluftsfläktar.
Inklusive alla konsult- och besikfiringsuppdrag.

Utörs av Schneider Electric

- Periodiskt underhåll Sveaborgsskolan.
Golv, rivning av tak och målning av fasad.

Utfiirs av NR Bygg

B- Konsultutredningar: \
* Stammar
* Fönster
* Kasködäcket. Periodiskt underhåll av betongpelare

och/eller belysning.
Utörs av HSB KoriSult

- Ombyggnad av lokalen på Sibeliusgången 52.
Ombyggnad av lokalen till festlokal som medlemmarna
kan hyra och styrelseutryrnmen.
Entreprenör ftir ombyggnaden ej vald än

- Byte av bommen Kaskögatan.
Entreprenör ej vald åin

Knappt 9 000 000 kr är avsatta till det planerade underhållet

I 50 000

862 000

171 000

125 000

500 000

1 500 000

100 000

POEKÄI.E.N



Källarplanrenoveringen längs Sibeliusgången

När dagama började bli kortare och hrällarna
mörkare böriade det hända saker längs
Siöeliusgå n gen, F öruto m att Sten hagsskolan
forthnnde byggdes på, böriade några andra
arbehrc jobba på andra sidan Siöeliusgången.

TimbladsAB, som har renoverat ftireningens övriga
enfr6er, fick under hösten klartecken att re,novera

även de kvarvarande kiillarplanen låings

Sibeliusgangen. Renoveringen av källarplanen
kickades igang med våildig intensitet under oktober
månad av ftir att hinnas klart innan det nya året. För
att hinna klaft i tid, jobbade man även under vissa

helgo. Tidsplanen överskred man dock med drygt
fe veckorpå grund av attmanhade råiknat fel och

bestiillt ftir lite svart kakel och det tog tid attfatzg
på den. Detta var inget Timblads tjiinade extra på,

priset fiir arbetet var redan satt.

Samtliga entr6er på kåillarplanet på Sibeliusgangen

renoverades i samma stil som öwiga enfr6er i
foreningen med ljust kakel och inbyggd takbelysning.

Kiillarplanen blev både finare och ljusare åin vi hade

innan. Och nu har vi enhetliga enfröer i hela

fiireningen. Flertalet boende har kommit med positiva

komme,ntarer om renoveringen.

Eld och t xC J-{.f.rfr.rron

Renovera med r
Om du funderar pä renovCringlunderhåll av
bostadsräften kanske du kan tänka pä aft om du
anlitar en firma som gör det ät dig sä kan du få
tillbaka upp tiil hälften av arbebkostnaden. Det
kallas för ROT-avdrag.

Du får bara göra avdrag på
sj ölv a arb ets ko stnade n, inte
kostnaden fiir material eller
resekostnader fiir att hämta
eventuellt material.

Du kan varje år dra av fiir upp
till 50 000 kr/oerson och om ni
är två i hushåflet så kan ni dela
upp fakturan på er två och dra av
upp till 100 000 kr sammanlagt.
Det enda kravet fiir att fii söra
fullt avdrag är att du tjänaT
tillräckligt, och däirmed betalat
in tillräcklist med skatt under
året. Hur niycket du måste ha
tjänat in under året beror på bl.a.
öwiga avdrag. Mer information
hiffar du hos
www.skatteverket.se.
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Ett exempel: För att fil fram srmnan
dukan göra avdragpåmåste vi råikna
bort material och resekostrad- Om vi
säger att din köksrenovering går på
50 000 kr varav materialet kostar
30 000 kr och fimrans resekostrader
åir 2 000 kr, så iir det 18 000 1r kvar
som är själva arbetskostraden. Det åir

denna surruna du gör avdragpå. Av
dessa 18 000 krbetalar du endast
9 000I<r (resterande 9 000 betalar
skatteverkettill firman efter att de fiitt
pengax av dig) och sammanlagt
41 000 kr i slutiindan fiir hela

Själva idön med ROT-avdraget
dr att man ska anlita kunniga
hantverkarfirmor fiir de arbeten
som avdraget omfattar. Du ska
ariita en rilqistrerad firma med
orq a ni sati oh s num m er och
f-s?attsedel annars fiir du inget
ROT-avdrag.
De flesta hantverkarfirmor har
bra koll på ROT-avdrags-
reelerna. men det iir åindå du i
stritiinaah som måste hålla koll
pä att det har gått rätt till.

POSKÅI^EN



Ny förvaltare
SarahAndr6e, fiirvaltare i fiireningen sen

i somras, har fiitt utökade arbetsuppgifter
hos en annan bostadsrättsftirening och har
låimnat över den "dagIiga" fiirvaltningen
till MartinaNilsson. Sarah kommer
fortfarande arbeta i foreningen med att ta
hand om de större projekten som
vattenskador och renoveringen av
ftireningslokalen på Sibelius gången 52.

MartinaNilsson tog över efter Sarah

Andr6e under årets sista månader.

Vi vill hälsa Martina välkommen till vår
bostadsrättsfiirening och är övertygade
om att samarbetet kommer allvara
fortsatt gott!
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ftir privatuthyrning av bostäder. Bland annat ska den som hyr ut
en bostadsrätt, vill4 ägarlägenhet eller annan bostad ftÄttatt
sätta hyran friare åin i dag. Hyresvärden ska ha rätt att genom

[a:an f;l ersätfrring fiir sina kostrader fiir bostaden. Om hyres-

gåisten upplever att hyran åir fih hög kan han eller hon precis som

i dag ansöka om hyresn?imnden skapröva \rran. Dåiremot ska

det inte låingre vara möjligt fiir hyresgästen att f;l tillbaka en del

av denbetalda hyran refroaktivt om hyresnåimndenbedömer att

hyran åir fiir hög.

Riksdagen sa nej till regeringens ftirslag om att den som äger

en bostadsrätt inte ska behöva ange nägnskiil fiir att fti hyra ut
den i andra hand. Rilsdagen vill ha kvar de nuvarande reglema

som innebåir att den som vill hyra ut sin bostadsrätt ska kunna

ange en orsak till bostadsrättsöreningens styrelse, som beslutar

om andrahandsuthyming.

De nya reglema gäller fran den I februari 2013."

Mer information om detta hittar du hos www.riksdagen.se och

www.skatteverket se

Viktiga telefonnummer
Föreningskontoret
öppettider:
vardagar: 07:00 - 10:00
måndassiour: 19:00 - 20:00
(p ers oilil + s tyrels emedlem)

telefon: 08-750 66 30
mån-fre, 07:00 - 12:00
(besök prioriteras)

öwig tid: telefonsvarare
(felanmälan) 08-750 66 30

faxnr: 08-751 57 7I

Förvaltare
HSB Servicecenter
telefon: 010-4421100
mån-fre 08:00 - 16.30

Frågor om hyror, avgifter
ISS Facility Services AB
telefon: 018-66 0l 60
telefontid 08:30 - 12.00

E-post till styrelsen:
porkala@telia.com

Felanmälan garageport
KoneAB 08-618 01 80

Felanmälan Hiss
HissgruppenAB
telefon: 08- 21 33 00
alla hissfe| inklusive j our

Parkerinosbevaknino
L änso arkärin s sb evaloiln stelefön: ts-zgs 6020
på ftireningens mark

övriga beva-knings- och
störhinosfråqor
Securitasi 07t- 644 36 15

Martina Nilsson ersätter Sarah Andr6e

' Så h?ir sammanfattar rilsdagen beslutet:

BgS I Ut ffån fi kSdaggn'Riksdagen sa delvis ja till regeringens ftirslag om nya reglerna

Under decenrber månad röstade rilsdagen
igenom nya regler for andrahandsuthyr-

ning av bland annat bostadsrätter.

Dels fiiräindras uthymingsreglema så att
i praktiken infiirs vid

andrahandsuthyrning av bostadsrätter, dels

höjs schablonavdraget fiir sådan uthyrning
frå,rl,?l000 till40 000 kr. Schablon-

avdraget har höjts i flera omgångar under
den borgerliga alliansens styre fiån 4 000

till40 000lff/år och bostad. Precis som

ftirut så krävs det att bostadsrätts-

fiireningen ger dig tillstand att hyra ut din
lägenhet i andrahand

Syftet till de åindrade reglema ån attfa
ut fler bostiider på en marknad diir bostads-

bristen på manga håll äir stor.
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