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§8 

Avgifter (förtydligande om betalning, info om dröjsmålsränta och 
påminnelseavgift och avgift för andrahandsupplåtelse) 
”Om inte styrelsen bestämt annat ska bostadsrättshavarna betala årsavgift i förskott fördelat på månad för bostad 

och kvartal för lokal. Betalningen ska erläggas senast sista vardagen före varje kalendermånads respektive 

kalenderkvartals början. Om inte årsavgiften betalas i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen på den 

obetalda avgiften från förfallodagen till dess full betalning sker samt påminnelseavgift och inkassoavgift enligt 

lag om ersättning för inkassokostnader m.m.” 

”För informationsöverföring kan ersättning bestämmas till lika belopp per lägenhet. 

Avgiften för andrahandsupplåtelse får uppgå till högst 10 % årligen av gällande prisbasbelopp. Upplåts en 

lägenhet under en del av året får avgiften tas ut efter det antal kalendermånader som upplåtelsen omfattar. 

Avgiften betalas av bostadsrättshavaren.” 

 

§15 
Styrelsen åligger: 

att minst sex veckor (Brf Madam Flods kommentar: tidigare fyra veckor) före den föreningsstämma, på vilken 

årsredovisningen och revisorernas berättelse skall framläggas, till revisorerna lämna årsredovisningen för det 

förflutna räkenskapsåret samt 

att senast två veckor (Brf Madam Flods kommentar: tidigare en vecka) innan ordinarie föreningsstämma hålla 

årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse tillgängliga för medlemmar. 

§16 
Revisor 

”att senast tre veckor (Brf Madam Flods kommentar: tidigare två veckor) före ordinarie föreningsstämma 

framlägga revisionsberättelse.” 

§17 

Kallelse till stämma 
”Skriftlig kallelse ska enligt lag i vissa fall sändas till varje medlem vars adress är känd för 

bostadsrättsföreningen.  Bostadsrättsföreningen får då skriftlig kallelse krävs enligt lag använda elektroniska 

hjälpmedel. Närmare reglering av förutsättningar för användning av elektroniska hjälpmedel anges i lag.”  

”Kallelse får utfärdas tidigast sex (Brf Madam Flods kommentar: tidigare fyra veckor) veckor före 

föreningsstämma och skall utfärdas senast två veckor före ordinarie och extra föreningsstämma” (Brf Madam 

Flods kommentar: tidigare senast en vecka före extra föreningsstämma).  

 

§28 
Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter 

Åtgärder som bostadsrättshavaren vidtar i lägenheten skall alltid utföras av fackman och beträffande 

elinstallationer och vvs skall auktoriserade företag/yrkesmän anlitas.  

 
 

 


