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Fiireningen
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Firma,

tndamiloch sfite

Ftireningens firma fi r Bostadsrflttsfdreningen Diamanten.
Foreningen har till iindamEl att frdmja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i
fcireningens hus upplita bostadslfrgenheter och lokaler samt till dessa hdrande garageplatser

it

medlemmarna till nyttjande utan begrdnsning itiden.

Upplfitelse och utrivande av bostadsrdtt sker pf, de villkor som anges i upplfrtelseavtalet,
fcireningens ekonomiska plan, dessa stadgar och bostadsrdttslagen.
Fdreningens styrelse ska ha sitt sdte i Lunds kommun.

Medlemskap
0
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Fiireningens medlemmar

Medlemskap kan beviljas fysisk eller juridisk person som kommer att erhilla bostadsr5tt i
foreningen till foljd av upplStelse frdn fcireningen eller som tivertar bostadsr6tt i foreningens hus.
S

g

Allmfinna bestirnmelser om medlemskap

Frf,gan om att anta medlem iforeningen avg0rs av styrelsen'

Styretsen iir skyldig att utan drdjsm6[, normalt inom en mSnad frin det att skriftlig ansokan
om medlemskap kom in tillfrireningen, avg0ra frdgan orn medlemskap.
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Rett

till medlemskap vid iiverg€ng av bostadsr6tt

fir

inte v6gras medlemskap i foreningen om
frireningen skiiligen bcir godta forvfrrvaren som bostadsrf,ttshavare. Om det kan antas att
forvdrvaren for egen del inte permanent ska bosdtta sig i bostadsrfittsldgenheten har
Den som en bostadsrdtt har

overgitt till

frireningen rett att vdgra medlemskap. Bosdttningskravet giiller dock ej f6r lokaler,
Har bostadsrdtt rivergAtt till make eller sambo pfr vilken lagen om sambors gemensamma
hem ska tilliimpas fir medlemskap vdgras om frirvdrvaren inte kommer att vara permanent

bosatt i l6genheten efter f6rvdrvet,

Registrerades av Bolagsverket 2018-09-1 7

IO

Den som forvdrvat andel i bostadsrf,ttfdr vdgras medlemskap i foreningen om inte
bostadsrltten efter forvdrvet innehas av makar eller s6dana sambor pi vilka lagen om

sambors gemensamma hem ska tilldmpas.
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dvergfing av bostadsrHtt
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Overl6telseavtal

Ett avtal om riverlitelse av en bostadsriitt genom k<ip ska upprdttas skriftligen och skrivas
under av sfiljare och kripare, Kdpehandlingen ska inneh6lla uppgift om den lSgenhet som
dverlfitelsen avser samt om priset. Motsvarande gdller i tilliimpliga delar vid byte eller giva.
F6rvdrvaren av bostadsrfrtt ska skriftligen anstjka om medlemskap i bostadsrdttsfcireningen' I
ansokan ska anges personnummer och nuvarande adress. Styrkt kopia av fcirvSrvshandlingen
ska alltid bifogas ansokan.
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Ogiltighet vid vHgrat medlemskap

En 6verlf,telse iir

ogiltig om den som en bostadsrdtt 6verg6tt till vflgras medlemskap

i

fcireningen.
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Atgerder i ldgenheten som vidtagits av tidigare innehavare

Bostadsrfrttshavaren svarar f6r 6tgdrder i l5genheten som har vidtagits av tidigare
bostadsrdttshavare sisom repa rationer, underh 6ll, i nstaIlationer m. m.

Avgifter till ftireningen
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Allmiint om avgifter till f6reningen

F6r varje bostadsratt ska

till foreningen betalas insats och

SrsavgifE samt i f6rekommande fall

upplfitelseavgift, 6verlStelseavgift, pantsfittningsavgift och avgift fcir andrahandsupplStelse.
lnsats, 5rsavgift, uppl6telseavgift, 6verldtelseavgift, pants5ttningsavgift samt avgift for
andrahandsuppldtelse faststiills av styrelsen. Andring av insats ska alltid beslutas av
fOreningsstfrmma.
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Arsavgift

Styrelsen ska faststtlla flrsavgiften, Arsavgiften ska faststHllas s5 att den tdcker fcireningens
lopande utgifter samt avsdttning till fond ftir yttre underhill enligt upprfittad underh6llsplan.
Arsavgiften ska faststdltas si att frireningens ekonomi 6r l6ngsiktigt hSllbar.
Arsavgiften ska fOrdelas pi bostadsrfittslSgenheterna i frirhSllande till liigenheternas yta och
garageavgiften per ldgenhet. Fastighetsskatt avseende bostadsrittsldgenheter som fir lokaler
ska belasta dessa och f<irdelas pd lokalernas yta.

Om genom mdtning eller pd annat sdtt viss kostnad direkt kan fordelas pi samtliga eller vissa
lfigenheter, har styrelsen rttt attfordela berorda kostnader genom sHrskild debitering.
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Arsavgiften ska betalas i forskott senast sista vardagen fdre varje kalendermfinads borjan om
inte styrelsen beslutat annat.
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$vertitelseaugift, pantsdttningsavgift och avgift vid upplAtelse

i

andrahand

o.l

Om inte styrelsen beslutat annat dger foreningen riitt att vid dverging av bostadsrdtt ta ut
en overlStelseavgift som ska betalas av den fcirvfrrvande bostadsrflttshavaren.
Overtitelseavgiften uppg6rtill ett belopp motsvarande tv6 och en halv (2,5) procent av
giilla nde prisbasbelopp vid tidpunkten fdr civerl8telsen.

Om inte styrelsen beslutat annat dgerfcireningen rHtt att vid pantsdttning av bostadsriitt ta
ut en pantsHttningsavgift som ska betalas av bostadsr5ttshavaren (pants?ittaren).
pantsfittningsavgiften uppger till ett belopp motsvarande en (1) procent av gSllande
prisbasbelopp vid tidpunkten frir pa ntsEttningen.
Om inte styrelsen beslutat annat iiger foreningen rdtt att vid upplitelse av bostadsriitten i
andra hand ta ut en avgift som ska betatas av bostadsrdttshavaren. Avgiften perir uppg6rtill
ett belopp motsvarande tio (10) procent av gdllande prisbasbelopp for 6ret lHgenheten 6r
upplSten i andra hand. Om l5genheten uppl6ts under del av 6r berfrknas avgiften efter det

antal kalenderm6nader som ldgenheten dr uppl6ten'

AnvHndning av lHgenheten
$
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Avsett dndarnil

inte anv5nda ldgenheten fdr nigot annat SndamSl iin det avsedda'
Det avsedda Sndamilet med en bostadsldgenhet iforeningen fir bostad fOr bostadsrHttshavaren s*vida inte annat sdrskilt anges i uppl6telseavtalet,
Bostadsrdttshavaren

S
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Sundhet, ordning och skick

Nfrr bostadsrdttshavaren anvfinder ldgenheten ska bostadsrdttshavaren se till att de som bor
i omgivningen inte utsfrtts fcir storningar som i sidan grad kan vara skadliga for hd[san eller
annars fdrsiimra deras bostadsmiljd att de inte skfrligen

bortilas. Bostadsrdttshavaren

ska

frven i 6vrigt vid sin anvfindning av lfigenheten iaktta allt som fordras for att bevara sundhet,
ordning och gott skick inom och utanfor huset. Om f6reningen antagit ordningsregler Hr
bostadsrHttshavaren skyldig att retta sig efter dessa'

Om det frirekommer strirningar ska foreningen ge bostadsrdttshavaren tillsdgelse att se till
att strirningarna omedelbart upphor. Det giiller inte om bostadsrdttshavaren siigs upp med
anledning av att storningarna dr sfrrskilt allvarliga med hdnsyn till deras art eller omfattning.
\.o

lli

S

fa

Upplitelse av lHgenheten i andra hand
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En bostadsr:ittshavare f6r upplSta sin lSgenhet i andra hand

till annan fcir sjdlvstiindigt

brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke, Tillstdnd ska liimnas, om
bostadsrilttshavaren har skdl f6r uppldtelsen och fcireningen inte har n6gon befogad

anledning att v6gra samtycke. Tillstindet ska begrinsas till viss tid. Ett tillstind till
andraha n dsu pplfltelse ka n forenas m ed villkor.
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lnneboende
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inte inrymma utomstdende personer i l6genheten, om det kan
medfora men fdr f6reningen eller nSgon medlem i foreningen.
Bostadsrdttshavaren

Underhdll av lHgenheten
5

15

Bostadsrdttshavarens ansvar

Bostadsriittshavaren ska p6 egen bekostnad hitla lfrgenhetens inre med tillhtirande ovriga
utrymmen i gott skick, Med ansvaret foljer sSvdl underhf;lls- som reparationsskyldighet.
Underh6lls- och reparationsdtgdrder ska utforas p5 ett fackmannamdssigt vis. Fcireningen
svarar i ovrigt for att fastigheten iir viil underhillen och hfrlls i gott skick.
BostadsrHttshavarens ansvar for ldgenheten omfattar bl a:

r

Vf ggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande skikt och dvriga ytskikt.

r

lnredning och utrustning sisom ledningar och Ovriga installationer frir vatten, avlopp,
vf,rme, ventilation, el, tele, TV och bredbandsanslutning till de delar dessa befinner sig
inne i lSgenheten och inte ir stamledningar samt svagstromsledningar. I frdga om
vattenfyllda radiatorer och stamledningar svarar bostadsrdttshavaren dock endast for
mdlning och i fr6ga om stamledningar frir el svarar bostadsrdttshavaren endast fr.o.m.
l6genhetens undercentra I (proppskip).
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Golvbrunnar, rokgingar, inner- och ytterdorrar samt glas och bigar i inner- och ytterfonster. BostadsrHttshavaren svarar dock inte fdr mf,lning av yttersidorna av
ytterdrirrar och ytterfonster.

Bostadsrdttshavarens eventuella renoveringsarbete i vitutrymme ska iforvdg godkdnnas av
styrelsen. Arbetet ska utforas fackmannamissigt och entreprenoren ska 16mna

bostadsrdttshavaren en garanti avseende arbetet med en giltighetstid om minst fem 6r,
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Balkong, altan, takterrass, uteplats

Om liigenheten 6r utrustad med balkong, altan, takterrass eller uteplats svarar
bostadsrdttshavaren frjr normal skcitsel si att bland annat avrinning inte hindras.
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Brand- och vattenledningsskada och frirekomst av ohyra

Bostadsrfittshavaren svarar fdr reparation i anledning av brand- eller vattenledningsskada
lfrgenheten endast om skadan har uppkommit genom bostadsrfrttshavarens eget vdllande
eller genom vErdldshet eller fdrsummelse av nigon som tillhor hans hushill eller gdstar

i

honom eller av annan som han inrymt i ldgenheten eller som utfcir arbete ddr f<ir hans
rdkning.
fr6ga om brandskada som bostadsrdttshavaren inte sjdlv vdllat gdller vad som nu sagts
endast om bostadsriittshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iaktta.
I

Om ohyra ftirekommer i liigenheten ska motsvarande ansvarsfordelning gdlla som vid brand
el

ler vattenledningsskada,
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BostadsrHttshavarens skyldighet att anmfila brister

Bostadsrdttshavaren tir skyldig att utan drcijsmiltill foreningen anmiila fel och brister i sidan
liigen h ets ut rustn i n g som fo ren i n ge n sva ra r fci r.
S
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Andring av lfigenhet

Bostadsrfittshavaren f5r inte gdra nigon vdsentlig fordndring i ldgenheten utan tlllst8nd av
styrelsen. En fordndring fir aldrig innebdra bestiende olfrgenhet frir foreningen eller annan
medJem. Underh8lls- och reparations6tgdrder ska utforas p5 ett fackmannamiissigt sdtt.
Som vdsentlig fdriindring rfrknas alltid bl.a. fdrdndring som krdver bygglov eller innebHr

6ndring av ledning fdr vatten, avlopp eller vdrme. Bostadsrdttshavaren svarar for att
e rfo rderl iga mynd gh etsti Isti nd erh d lits.
i
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Underhdll av fastigheten och underhfillsfond
$
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Underhf,llsplan fiir fiireningens fastighet med byggnader

Styrelsen ska upprdtta och 6rligen f6lja upp underhillsplan inklusive kontroll av fastighetens
skick frir genomfcirande av underh6llet av fcjreningens fastighet med tillhdrande byggnader.
$
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Fond

fiir underhill

lnom fdreningen ska bildas en fond frir det planerade underhitlet av fcireningens fastighet
med tillhdrande byggnader, Avs6ttning till underh6llsfonden sker 6rligen med erforderligt
belopp.

Styrelse, revision och valberedning
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StYrelse

Styrelsen bestir av minst tre och hogst sju ledamoter med minst en och hogst tre
suppleanter. Styrelseledamoter och suppleanter vdljs av foreningsstdmman fdr hcigst tv6 6r.
Ledamot och suppleant kan viiljas om. Styrelseledamtiterna och suppleanterna som vdljs av
stdmman ska vara medlemmar i foreningen elter vara bosatta i foreningens hus och tillhcira
bostadrHttshava res fam i ljehushil l.
S
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Konstituering och firmateckning

Om inte foreningssti!mman beslutar annat ska styrelsen inom sig utse ordfdrande och vice
ordforande, Frireningens firma tecknas forutom av styrelsen av den eller dem som styrelsen

utser'
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Beslutsftirhet

Styrelsen 6r beslutsfcir om mer dn hiilften av antalet ledamtiter iir nf,rvarande vid
sammantriidet. Som styrelsens beslut gdller den mening fcir vilken mer iin hfilften av de
ndrvarande rdstat, eller vid lika rdstetal den mening som bitriids av ordfdranden.
0
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Protokoll

Vid styrelsens sammantrdden ska protokoll fdras. Protokollet ska iusteras av ordforanden fdr
sammantr6det och den ytterligare ledamot som styrelsen utser. Styrelseledamot har rett att
fi awikande menlng antecknad i protokollet. Endast styrelseledamot och revisor har riitt att
ta del av styrelseprotokoll. Styrelsen forfogar tiver mtijligheten att lAta annan ta del av
styrelsens protokoll.

Protokollen ska fciras i nummerftiljd och fdrvaras
5
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pi betryggande sfrtt.

Revisorer

Revisorerna ska vara minst en och hcigst tre samt minst en och hcigst tre suppleanter.
Revisorer och revisorssuppleanter vdljs pi foreningsstiimma for tiden frdn ordinarie

fcireningsstiimma fram till och med ndsta ordinarie f6reningsstfimma.

I
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Valberedning

Vid ordinarie foreningsstdmma utses irligen minst tvfr ledamciter till valberedningen,
Mandattiden dr fram till nHsta ordinarie fdreningsstimma. Valberedningens uppgift 5r att

foreslfl valbara och ldmpliga personer till de fdrtroendeuppdrag som ftireningsst6mman ska
tillsfitta. Valberedningen ska till foreningssteimman 16mna forslag pfr arvode till styrelsens
leda moter och revisorer.

Fiireningsstdmma
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Ndr ska stHmma hdllas

Ordinarie fdreningsstiimma ska hSllas irligen inom 6 minader efter utgingen av varje
r6kenskaps6r dock tidigast tre (3)veckor efter det att revisorerna overldmnat sin berdttelse.
Stiimman brukar hSllas under perioden april-maj m6nad. Extra foreningsstdmma ska hdllas
av samtliga rostberfrttigade
ndr styrelsen eller revisor finner skiil till det eller ndr minst
skriftligen begfrr det hos styrelsen med angivande av drende som onskas behandlat pi
stfrmman. Kallelse ska utfdrdas inom tvd (2)veckorfrAn den dag di s6dan begdran kom in til!

lla

fdreningen.
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Kallelse

(2i
Katlelse till ordinarie fdreningsstdmma ska ske tidigast sex (6) veckor och senast tve
veckor f6re st6mman genom skriftligt meddelande i medlemmarnas brevl6dor. Kallelse

till

f6reningsstiimman ska innehilla uppgift om vilka frrenden som ska behandlas pi stdmman.
Aven iirenden som anmfrlts av styrelsen eller foreningsmedlem enligt $ 30 ska anges i
kallelsen och handlingar gdllande samtliga besluts5renden ska vara bifogade. Kallelse till
(2)
extra fdreningsst6mma ska pA motsvarande sett ske tidigast sex (6) veckor och senast tva
veckor f6re stfrmman, varvid det eller de Srenden fdr vilka stdmman utlyses ska anges.
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Motioner

Medlem som rinskar fi visst frrende behandlat pd ordinarie foreningsstemma ska skriftligen
anmiila Hrendet till styrelsen senast fore februari minads utging eller den senare tidpunkt
som styrelsen kan komma att bestiimma'
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Dagordning

ordinarie fdreningsst5mma ska f6rekomma:

1)Stfrmmans oppnande
2) Godkdnnande av dagordningen
3) Val av stfimmoordfcirande

4)Anm6lan av stdmmoordfcirandens val av protokollforare
5) Val av tvi justeringsmdn tillika rdstrfrknare
6I Frdga om stdmman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7) Faststfiltande av rristliingd
8) Fdredragning av styrelsens 6rsredovisning
9) Fdredragning av revisorns berdttelse
1.0) Beslut om faststEltande av

resultat- och balansrfikning

om resultatdisposition
12) Frfrga om ansvarsfrihet for styretseledamtiterna
I-1) Beslut

i.3) Friga om arvoden it styrelseledamoter och revisorerftir nfrstkommande verksamhetsf;r
14) Faststii I land e av antalet styrel sel eda mdter och styrelsesuppleanter
15) Val styrelseleda mriter och styrelsesuppleanter
O
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16) Val av revisorer och revisorssuppleanter

T\

1g) Av styrelsen titt stdmman h5nskjutna frf,gor samt av foreningsmedlem anmdlt iirende

U1
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17) Val av valberedning

enligt

$ 30

19) Stiimmans avsluta nde
pfr extra fdreningsstfrmma ska utover frrende enligt punkt L-7 ovan endast forekomma de

drenden fcir vilka stSmman blivit utlyst och vilka angetts i kallelsen till stflmman.

5rz

Riistriitt och ombud

Vid foreningsstdmma har varje medlem en rost. Om n6gra medlemmar innehar bostadsratt
gemensamt har de dock tillsammans endast en rOst'

Medlem f6r utriva sin rostrett genom ombud. Ombudet ska fdrete en skriftlig, dagtecknad
fullmakt, ej iildre Hn ett 6r. Annan medlem, make eller ntrstiende (sambo, foriildrar, syskon
eller barn), fir vara ombud. lngen fir sisom ombud foretrflda mer iin en medlem.

Rristberittigad iir endast den medlem som fullgjort sina 6taganden mot frireningen enligt
dessa stadgar eller enligt lag.
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Protokoll vid f iiren ingsstdmma

protokollet ska undertecknas av stiimmoordfdranden och av valda justerare. Senast tre
veckor efter foreningsstdmman ska det justerade protokollet hdllas tillgiingligt fdr
medlemmarna,

Arsredovisning, rHkenskaper, revision och budget
$ga

RSkenskapsf,r

Fcireninge ns rii kenskaps 6r om

S3s

fattar

ti

d

en L.t-3L.!2.

Arsredovisning och behandling av iiverskott

Styrelsen ska senast sju (7) veckor fore ordinarie foreningsstemma till foreningens revisorer
riverlfr rn na irsredovisni ngen.

Eventuellt overskott i frireningens verksamhet ska, efter avsdttning till fond ftir underhill,
balanseras i ny r6kning eller disponeras p5 annat siitt i enlighet med foreningsstdmmans
beslut. Om fcireningsstdmman beslutar att uppkommen vinst ska delas ut ska vinsten
fordelas mellan medlemmarna i fdrhillande till l6genheternas insatser.
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Arsredovisningen och revisorernas berdttelse

Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberdttelsen och styrelsens forklaring 6ver av
revisorerna gjorda anmdrkningar ska h*llas tillgdngliga for medlemmarna senast 2 veckor
f6re den foreningsstemma p6 vilket Srendet ska fcirekomma till behandling.
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Budget

+o

a\l

Styrelsen ska 6rligen upprdtta en budget foratt kunna fatta beslut om Srsavgiftens storlek
och sfikerstiilla medel for att trygga underh6llet av foreningens fastighet.

6vrigt
$38

Meddelanden till medlemrnarna

Om inte annat anges i dessa stadgar eller lag ska meddelanden till medlemmarna ske genom
anslag pi viil synlig plats inom fcireningens fastighet eller genom utdelning i medlemmarnas

brevlidor, genom e-post eller postbefordran av brev'
E3e

Fdrdelning av tillgingar om fiireningen uppl6ses

Om fdreningen upploses ska uppkommet Dverskott tillfalla medlemmarna och fdrdelas

forh6!!ande

s40
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till liigenheternas insatser.
Annan lagstiftning

frflgor som inte regleras i dessa stadgar gdller bostadsrfittslagen, lagen om ekonomiska
frireningar samt civrig lagstiftning som berdr fdreningens verksamhet.
For

Undertecknade intygar att ovanstflende stadgar antogs vid ordinarie foreningsstfimma
2018-04-18 och vid extra fcireningsstdmma 20L8-05-23
Lund 2018-06-04

{,1{,*.fr*Norma Andersson

Styrelseordfdrande

nart Ma

