






















Stadgar för bostadsrättsföreningen Kandidaten med Organisationsnummer: 7696L35224

Den som har sam§ckt till att information lämnas med elektroniska hjälpmedel kan när som

helst återta sitt samtycke.

53 § Framtida undefiåll
Inom föreningen ska bildas följande fonder:
. fond for yttre underhåll
. Dispositionsfond

Avsättrring till föreningens fond för yttre underhåll sker årligen med belopp som f<ir forsta
året anges i ekonomisk plan och därefter i enlighet med ftireningens underhållsplan.
Om föreningen inte har en unde*rållsplan ska det årligen avsättas ett belopp motsvarande
minst 0,3 olo av fastighetens taxeringsvärde.

54 § Underhållsplan
Styrelsen bör upprätta underhållsplan för genomforande av underhållet av föreningens hus
och årligen budgetera samt genom beslut om årsavgiftens storlek såikerstiilla erforderliga
medel för att trygga underhållet av föreningens hus.

55 § Uppltisning,likvidation m.m.
Om föreningen upplöses eller lil«videras ska behållna tillgångar tillfalla medlemmama i

förhållande till lägenheternas insatser.
Beslut om upplösning, lilcuidation och konkurs ska fatEs $ ftireningsstämma.

56 § Tillämpliga rcgler
Utöver dessa Sgar gäller även bostadsrätblagen, lagen om ekonomiska fiireningar och

övrig tillämplig lagstiftning. Ftireningen kan ha utfärdat ordningsreEler fiir ftirtydligande av
innehållet i dessa stadgar.

57 § Stadge*indring
Föreningens stadgar kan ändras genom beslut på ftireningsstämma. Beslutet är Eiltigt om
samiligä riistberättigade är ense om det. Beslutet är även giltigt om det faths av två (2) på

varandra fö$ande fiireningstämmor. Den ftirsb stämmans beslut utgöts av den mening som

har ffitt mer än hälften av de avgivna rtistema eller, vid tika röstetal, den mening som
stämmoordöranden biträder. På den andra stärnman kärm att minst Wå fedjedelar av de
röstande har röstat ftir beslutet. Bostadsrättslagen kan för vissa beslut ftirmkiva htigre
majoritetskav.

Ovanstående stadgar har antagits vid två på varandra fifljande stämmor, den 24 april och
den 15 maj 2018.

Stadgarna är registrerade hos Bolagwerket den 21 augusti 2018 med kungörelsedatum 23

augusti 2018 och de har ärendenummer 287249/2018.
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