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Knoppen 20
STADGAR
Stadgar for bostadsrattsforeningen KNOPPEN 20 med adress Fridhemsgatan 29, 11240 Stockholm.

FIRMA OCH ANDAMAL
§ 1. Foreningens firma ar Brf Knoppen 20.
Foreningen har till foremal att framja medlemmars ekonomiska intressen genom att i foreningen hus
upplata bostader och andra lagenheter at medlemmarna till nyttjande utan begransning i tiden.
Medlems ratt i foreningen pa grund av sadan upplatelse kallas bostadsratt. Medlem som innehar
bostadsratt kallas bostadsrattshavare.

MEDLEMSKAP
§ 2. lntrade i foreningen kan beviljas fysisk person som erhaller bostadsratt genom upplatelse av
foreningen eller som overtar bostadsratt i foreningens hus. Annan juridisk person an kommun eller
landsting som forvarvat bostadsratt till bostadslagenhet far vagras medlemskap.
Bostadsratt upplates skriftligen. Bostadsrattshavare erhaller ett bostadsrattsbevis som skall innehalla
uppgift om grundavgiften for bostadsratten, andamalet med upplatelsen samt lagenhetens
beteckning och rumsantal.
§ 3. Fragan om antagande av medlem avgores av styrelsen. Om overgang av bostadsratt stadgas i §§
5-8 nedan.

AVGIFTER
§ 4. Vid overlatelse av bostadsratt skaII erlaggas den overlatelseavgift som foreningsstamman
beslutar pa arsbasis, dock hogst 2,5 procent av prisbasbeloppet enligt socialforsakringsbalken.
Grundavgift och arsavgift faststalles av styrelsen. Andring av grundavgift skall dock alltid beslutas av
foreningsstamman.
Arsavgiften avvags sa att den i forhallande till lagenhetens grundavgift kommer att motsvara vad som
beloper pa lagenheten av foreningens kostnader samt dess avsattning till fonder.
Styrelsen kan besluta att i arsavgiften ingaende ersattning for taxebundna kostnader sasom,
renhallning, konsumtionsvatten, TV, bredband och telefoni ska erlaggas efter forbrukning, area eller
per lagenhet.
Pa betalningsperioden belopande del av arsavgiften skall betalas senast sista vardagen fore varje
periods borjan, I arsavgiften ingaende ersattning for varme och varmvatten, elektrisk strom,
renhallning eller konsumtionsvatten kan ifraga om lokal beraknas efter forbrukning.
Vid pantforskrivning av bostadsratt skall medlemmen erlagga en pantsattningsavgift som
foreningsstamman beslutar pa arsbasis, dock hogst 1 procent av prisbasbeloppet enligt
socialforsakringsbalken.
Vid andrahandsupplatelse av lagenhet skaII erlaggas den avgift for andrahandsupplatelse som
foreningsstamman beslutar om pa arsbasis, dock hogst 10 procent av prisbasbeloppet enlig
socialforsakringsbalken per lagenhet och ar. Om lagenhet upplats under en del av ett ar, beraknas
den hogsta tillatna avgiften efter det antal kalendermanader som lagenheten ar upplaten.
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OVERGANG AV BOSTADSRATI

§ 5. Bostadsrattshavare som overlatit sin bostadsratt skall till foreningen inlamna anmalan harom
med angivande av overlatelsedagen.
§ 6. Har bostadsratt overgatt till ny innehavare, far denne utova bostadsratten endast om han ar eller
antas till medlem i foreningen.
Utan hinder av forsta stycket far dodsbo efter avliden bostadsratthavare utova bostadsratten. Sedan
tre ar forflutit fran dodsfallet, far foreningen dock anmana dodsboet att inom sex manader visa att
bostadsratten ingatt i bodelning eller arvskifte i anledning av bostadsrattshavares dad eller att
nagon, som ej far vagras intrade i foreningen, forvarvat bostadsratten och sokt medlemskap. lakttas
inte tid som angivits i anmaning, far foreningen salja bostadsratten pa offentlig auktion for dodsboets
rakning.
§ 7. Den till vilken bostadsratt overgatt far inte vagras intrade i foreningen om foreningen skaligen
kan nojas med honom som bostadsrattshavare.
Har bostadsratt overgatt till bostadsrattshavares make far intrade i foreningen inte vagras maken.
Vad som nu sagts ager motsvarande tillampning om bostadsratt till bostadslagenhet overgatt till
bostadsrattshavaren narstaende som varaktigt sammanbodde med denne.
lfraga om andel i bostadsratt ager forsta och andra styckena tillampning endast om bostadsratten
efter forvarvet innehas av makar eller med varandra varaktig sammanboende narstaende.
§ 8. Har den till vilken bostadsratt overgatt genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller
liknande forvarv inte antagits till medlem, far foreningen anmana innehavaren att inom sex manader
visa att nagon, som inte far vagras intrade i foreningen, forvarvat bostadsratten och sokt
medlemskap. lakttas inte tid som angetts i anmaningen, far foreningen salja bostadsratten pa
offentlig auktion for innehavarens rakning.

BOSTADSRATTSHAVARENS RATIIGHETER OCH SKYLDIGHETER
§ 9. Bostadsrattshavaren skall pa egen bekostnad till det inre halla lagenheten med tillhorande ovriga
utrymmen i gott skick.
Till lagenhetens inre raknas: rummens vaggar, golv och tak; inredning i kok, badrum och ovriga
utrymmen i lagenheten; glas och bagar i lagenhetens ytter- och innerfonster; lagenhetens ytter- och
innerdorrar. Bostadsrattshavaren svarar dock inte for malning av yttersidor av ytterdorrar och
ytterfonster och inte heller for annat underhall an malning av radiatorer och vattenarmaturer eller av
de anordningar for avlopp, varme, gas, elektricitet, ventilation och vatten som foreningen forsett
lagenheten med.
Bostadsrattshavaren svarar for reparation pa grund av brand- eller vattenledningsskada endast om
skadan uppkommit genom hans vallande eller genom vardsloshet eller forsummelse av nagon som
hor till hans hushall eller gastar honom eller av annan som han inrymt i lagenheten eller som dar
utfor arbete for hans rakning. lfraga om brandskada som bostadsrattshavaren sjalv inte vallar galler
vad som nu sagts dock endast om bostadsrattshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han bort
iaktta.
Tredje stycket forsta punkten ager motsvarande tillampning om ohyra forekommer i lagenheten.
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§ 10. Bostadsrattshavaren far, sedan lagenheten tilltratts, foreta forandring i lagenheten. Avsevard
forandring far dock foretas endast efter anmalan till styrelsen och under forutsattning att den inte
medfor men for foreningen eller annan medlem.
§ 11. Bostadsrattshavaren ar skyldig att vid lagenhetens begagnande iaktta alit som fordras for att
bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Han skall folja de ordningsforeskrifter
foreningens styrelse utfardar i overensstammelse med ortens sed.
Bostadsrattshavaren skall ha Ila noggrann tillsyn over att alit vad som salunda aligger honom sjalv
iakttas av dem for vilka han svarar enligt§ 9 tredje stycket.
Gods som veterligt ar eller med ska I kan misstankas vara behaftat med ohyra far icke inforas i
lagenheten.
§ 12. Foreningen har ratt att erhalla tilltrade till lagenheten nar det behovs for att utova nodig tillsyn
eller utfora arbete som erfordras.
Underlater bostadsrattshavaren att bereda foreningen tilltrade till lagenheten nar foreningen enligt
forsta stycket har ratt till det, kan overexekutor forordna om handrackning.
§ 13. Bostadsrattshavaren far upplata sin lagenhet i dess helhet i andra hand till annan endast om
styrelsen ger sitt samtycke. Tillstandet kan forenas med villkor (tex paslag pa manadsavgift)
Hyresnamndens regler tillampas vid upplatelse av lagenhet i andra hand. Tillstand kan lamnas
•

Deis om bostadsrattshavaren pga. alder, sjukdom, tillfalligt arbete eller studier pa annan ort,
sarskilda familjeforhallanden-tex inledande av samboforhallande eller liknande situationer
- har beaktansvarda ska! for att upplata lagenheten i andra hand;

•

Deis om andrahandshyresgasten ar en skotsam person.

Tillstand lamnas i regel inte for mer an ett ar at gangen och, i regel, inte for langre tid an tre ar
sammanlagt.
Bostadsrattshavaren ansvarar for att avgifter betalas in och for att andrahandshyresgasten skater sig.
§ 14. Bostadsrattshavaren far inte inrymma utomstaende person i lagenheten, om det kan medfora
men for foreningen eller annan medlem.
§ 15. Bostadsrattshavaren far inte anvanda lagenheten for annat andamal an det avsedda.
Foreningen far dock endast aberopa avvikelse som ar av avsevard betydelse for foreningen eller
annan medlem.
§ 16. Nyttjanderatten till lagenhet som innehas med bostadsratt och som tilltratts ar forverkad och
foreningen saledes berattigad att uppsaga bostadsrattshavaren till avflyttning:
1.

Om bostadsrattshavaren drojer med betalning av arsavgift mer an en vecka efter
forfallodagen.

2.

Om bostadsrattshavaren utan behovligt samtycke eller tillstand upplater lagenheten i andra
hand.

3.

Om lagenheten anvands i strid med§ 14 eller§ 15.

4.

Om bostadsrattshavaren eller den, till vilken lagenheten upplatits i andra hand, genom
vardsloshet ar vallande till att ohyra forekommer i lagenheten eller om bostadsrattshavaren
genom underlatenhet att utan oskaligt drojsmal underratta styrelsen om forekomst av ohyra
i lagenheten, bidrar till att ohyra sprids i fastigheten.
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5. Om lagenheten pa annat satt vanvardas eller bostadsrattshavaren eller den, till vilken
lagenheten upplatits i andra hand, asidosatter nagot av vad som enligt§ 11 ska II iakttas vid
lagenhetens begagnande eller brister i den tillsyn som kan enligt namnda paragraf aligger
bostadsrattshavaren.
6. Om i strid med§ 12 tilltrade till lagenheten vagras och bostadsrattshavaren inte kan visa
giltig ursakt.
7. Om bostadsrattshavaren asidosatter annan honom avilande skyldighet och det maste anses
vara av synnerlig vikt for foreningen att skyldigheten fullgores.
Nyttjanderatten ar inte forverkad om det som ligger bostadsrattshavaren till last ar av ringa
betydelse.
Uppsagning pa grund av forhallande som avses i forsta stycket 2,3, eller 5-7 far ske endast om
bostadsrattshavaren underlater att pa tillsagelse vidta rattelse utan drojsmal.
Uppsages bostadsrattshavaren till avflyttning har foreningen ratt till ersattning for skada.
§ 17. Ar nyttjanderatten forverkad pa grund av forhallande som avses i§ 16 i forsta stycket 1-3 eller
5-7 men sker rattelse innan foreningen gjort bruk av sin ratt till uppsagning, kan bostadsrattshavaren
inte darfor skiljas ifran lagenheten pa den grunden. Detsamma galler om foreningen inte uppsagt
bostadsrattshavaren till avflyttning inom tre manader fran det foreningen fick kannedom om
forhallandet som avses i§ 16 forsta stycket 4 eller 7 eller inte inom tva manader fran det den erholl
vetskap om forehallande som avses i namnda stycke 2 tillsagt bostadsrattshavaren att vidtaga
rattelse.
§ 18. Ar nyttjanderatten enligt § 16 forsta stycket 1 forverkad pa grund av drojsmal med betalning av
arsavgift och har foreningen med anledning darav uppsagt bostadsrattshavaren till avflyttning, far
denne inte pa grund av drojsmalet skiljas fran lagenheten, om avgiften betalas senast tre veckor fran
uppsagningen. I avvaktan pa att bostadsrattshavaren visar sig ha fullgjort vad som salunda fordras for
att atervinna nyttjanderatten far beslut om vrakning inte meddelas forran fjorton vardagar forflutit
fran uppsagning.
§ 19. Uppsages bostadsrattshavaren till avflyttning av orsak som angetts i§ 16 forsta stycket i eller 46 ar han skyldig att genast avflytta, om inte annat foljer av§ 18. Uppsages bostadsrattshavaren av
an nan i § 16 angiven orsak, far han kvarbo till den vardag for avtrade av hyrd lagenhet som intraffar
narmast efter tre manader fran uppsagningen, om inte ratten eller overexekutor provar skaligt
alagga honom att honom att avflytta tidigare.
§ 20. Har bostadsrattshavaren blivit skild fran lagenheten till foljd av uppsagning i fall som avses i §
16 skall foreningen salja bostadsratten pa offentlig auktion sa snart det kan ske, om inte foreningen
och bostadsrattshavaren kommer overens om annat. Forsaljningen far dock ansta till dess brist for
vars avhjalpande bostadsrattshavaren svarar blivit botad.
Av vad som influtit genom forsaljningen far foreningen uppbara sa mycket som behovs for att tacka
foreningens fordran hos bostadsrattshavaren.
Vad som aterstar tillfaller denne.
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STYRELSE OCH REVISORER
§ 21. Styrelsen bestar av lagst 5 och hogst 7 ledamoter.
Styrelseledamoter valjs for tiden fran ordinarie foreningsstamma intiII dess nasta ordinarie
foreningsstamma ha IIits.
§ 22. Styrelsen har sitt sate i Stockholms kommun. Styrelsen utser inom sig ordforande och
sekreterare. Tva av styrelsens medlemmar i forening far teckna foreningens firma.
Styrelsen ar beslutsfor nar den vid sammantradet narvarandes antal overstiger halften av hela
antalet styrelseledamoter. Som styrelsens beslut galler den mening om vilken de fiesta rostande
forenat sig och vid lika rostetal den mening som bitrades av ordforanden, dock att giltigt beslut
fordrar enhallighet nar for beslutsforhet minsta antal ledamoter ar narvarande.
§ 23. Foreningens rakenskapsar omfattar tiden 1.1-31.12
Fore februari manads utgang varje ar skaII styrelsen till revisorerna avlamna forvaltningsberattelse,
resultatrakning samt balansrakning.
§ 24. Styrelsen eller firmatecknare far inte utan foreningsstammans bemyndigande avhanda
foreningen dess fasta egendom och inte heller riva eller bygga om sadan egendom.
Styrelsen i sin helhet far besluta om inteckning eller annan inskrivning i foreningens fasta egendom.
§ 25. Styrelsen skaII varje ar besiktiga och inventera foreningens egendom och tillgangar samt
darover avge redogorelse i arsredovisningen.
§ 26. Revisorerna skaII vara tva jamte en suppleant.
Revisorerna och revisorssuppleant valjs fran tiden fran ordinarie foreningsstamma ena aret intill dess
ordinarie foreningsstamma hallits under andra rakenskapsaret efter valet.
§ 27. Revisorerna skall bedriva sitt arbete sa att revisionen ar avslutad och revisionsberattelsen
angiven senast 1 april. Styrelsen skaII avge skriftlig forklaring till ordinarie stamma over av
revisorerna gjorda anmarkningar.
Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberattelsen och styrelsens forklaring over av revisorerna
gjorda anmarkningar skaII hallas tillgangliga for medlemmarna minst tva veckor fore den
foreningsstamma, pa vilken de skall forekomma till behandling.

FORENINGSSTAMMA

§ 28. Ordinarie foreningsstamma halles arligen fore maj manads utgang.
§ 29. Extra stamma halies da styrelsen eller revisorerna finner skaI dartill eller da minst 1/10 av
samtliga rostberattigade skriftligen begart det hos styrelsen med angivande av arende, som onskas
behandlat.
§ 30. Medlem, som onskar visst arende behandlat pa ordinarie foreningsstamma, skaII skriftligen
anmala arendet till styrelsen senast den 1 mars.
§31. Pa ordinarie stamma skall forekomma:
1. Val av ordforande for motet.
2. Val av sekreterare for motet.
3. Upprattande av forteckning over narvarande medlemmar.
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4. Val av tva justeringsman.
5.

Fraga om kallelse behorigen skett.

6.

Styrelsens arsredovisning.

7.

Revisorernas berattelse.

8.

Faststallande av balansrakning och resultatrakning.

9.

Fraga om ansvarsfrihet for styrelsen.

10. Beslut i anledning av foreningens vinst eller forlust enligt balansrakningen.
11. Fraga om arvoden.
12. Val av styrelseledamoter och suppleant.
13. Val av revisorer och suppleanter.
14. bvriga arenden.

Pa extra foreningsstamma skall utover arenden enligt punkterna 1 till 5 ovan endast forekomma de
arenden for vilka stamman blivit utlyst och vilka angetts i kallelsen till stamman.
§ 32. Kallelse till stamma skaII innehalla uppgiften om forekommande arenden och utfardas genom
anslag pa lamplig plats inom foreningens fastighet, samt laggas i varje medlems brevlada, tidigast sex
veckor fore stamma och senast tva veckor fore stamma.
Moteshandlingar (dagordning, arsberattelse, resultat- och balansrakning, revisionsberattelse samt
motioner) skaII vara medlemmarna tillhanda senast tva veckor fore motet.
Andra meddelanden till medlemmarna delges genom anslag pa lamplig plats inom foreningens
fastighet, eller genom brev.
§ 33. Vid foreningsstamma har varje medlem en rost per bostadsratt. lnnehar flera medlemmar
bostadsratt gemensamt, har de dock tillsammans endast en rost. Rostberattigad ar endast den
medlem som fullgjort sina forpliktelser mot foreningen.
Annan medlem an juridisk person far utova sin rostratt genom om bud endast genom akta make eller
genom med medlemmen varaktig sammanboende narstaende eller genom annan medlem. Ombudet
far bara foretrada en medlem.

FONDER
§ 34. lnom foreningen skaII finnas foljande fonder:

Fond for yttre underha/1
Dispositionsfond
Fran och med det verksamhetsar som infaller narmast efter att dessa nya stadgar antagits skaII
arligen till fonden for yttre underhall avsattas ett belopp motsvarande minst 0,5% av byggnadsvardet
for foreningens hus enligt senaste taxeringsvardering.
Det overskott som kan uppsta pa foreningens verksamhet skall avsattas till dispositionsfonden.

OVRIGT
§ 35. Denna paragraf har upphort att galla fr.o.m. 24 mars 1983.
§ 36. Vid foreningens upplosning behallna tillgangar skaII tillfalla medlemmarna i forhallande till
grundavgiften.
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Foreningens nya stadgar antogs for forsta gangen 1981 och i dess nuvarande lydelse antogs de vid
foreningsstammorna den 24 mars 1982 och den 24 mars 1983. Tillagg i§ 22 och§ 32 antogs pa
arsmotet 10 mars 1992 och vid extra stamma 9 maj 1992.
Tillagg och andring a v§ 4 antogs pa arsstammorna 22/3 1995 och 27/3 1996. Andring a v§ 27 och 28
antogs vid arsmotet 20 mars 2002 samt extra foreningsstamma 4 maj 2002.
Tillagg och andring av§§ 13, 21-22 antogs av arsmotet 19 april 2006 samt extra foreningsstamma 6
maj 2006. Andringar i§§ 16, 18, 31, 32 har gjorts pa uppmaning av Bolagsverket 2006-08-21. Andring
a v§ 2 Medlemskap i enlighet med beslut pa extrastamma den 25 oktober 2008 samt slutgiltigt beslut
pa arsstamma den 28 april 2009.
Tillagg och andring av§§ 4, 27, 28 och 32 antogs av foreningsstamman den 18 april 2017 samt
foreningsstamman den 23 april 2018.
Tillagg och andring a v§ 30 antogs av foreningsstamman den 23 april 2018 samt extra
foreningsstamma den 28 februari 2019.
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Andring a v§ 32 har gjorts pa uppmaning a v Bolagsverket den 25 mars 2019.
Tillagg och andring av§ 4 antogs av extra foreningsst�mma d
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