STADGAR
i Malmohusldn.
Centralpalatset
for B ostadsriittsforeningen
Firma ochIndamil

sl .
ingen
Fdreningens fi rma iir Bostadsriittsforen
Centralpalatset.
F0reningenhar till iindamil att friimja medlemmarnas
ekonomiskaintressengenom att i loreningenshus
upplita bostiiderAt medlemmarnatill nynjandeutan
begriinsningtill tiden. Medlems riitt i foreningenpi
grund av sAdanupplitelse kallas bostadsriitt.Medlem
som inneharbostadsriittkallas bostadsriittshavare'
MedlemskaP

s2.
Medlemskap i foreningenkan beviljas den som erhlller
bostadsriitt,qenomupplitelse av foreningeneller som
Overtarbostadsriitti loreningenshus. Jur'idiskperson
fir viigras
som lorviirvat bostadsriifttill bostadsliigenhet
medlemskap.

s3.
Frigan om att anta en medlem avgdrsav st-vrelsen.
Sf.vrelseniir skyldig att snarast,normalt inom en minad
frin det aft skrifrlig ansdkanom medlemskapkom in till
floreningen,avgdra frigan om medlemskap.
Insats och avgifter

s4.
fall
Insats,irsavgift och i lorekommande
Andringav
uppl6telseavgift
faststiillsav styrelsen.
av floreningsstamman.
insatsskalldockalltid beslutas
fore
Arsavgiftenskallbetalassenastsistavardagen
beslutat
b6rjanom intesryrelsen
varjekalenderminads
annat.
Foreningensldpandekostnaderoch utgifter samt
avsiittningtill fonder skall finansierasgenom aft
betalarArsavgifttill f0reningen.
bostadsriittshavama
liigenheternai
Arsavgifterna fOrdelas pA bostadsriitts
fdrhillande till liigenheternasdriftskoff. I irsavgiften
ingiende konsumtionsavgifterkan beriiknasefter
fOrbrukningeller ytenhet.
FOrtillkommande nyttighetersom utnyttjasendastav
vissa medlemmar utgir siirskildersiittningsom bestiims
av styrelsen.
Om inte avgiften betalasi riitt tid utgir dr0jsmAlsriinta
enligt riintelagenpi den obetaldaavgiftenfrin
fdrfallodagentill dessfull betalningsker.
och andrahands
Upplitelse-,6verlitelse-,pantsaftningsav
upplitelseavgiftfir tas ut efterbeslut styrelsen.
Overlitelseavgiftenflr uppgAtill hogst2,5 % och
pantsattningsavgiften
till hogst I oh av det basbelopp
som giiller vid tidpunktenfor ansdkanom medlemskap
ing.
respektive t idpunkten fdr underriittelse om pantsZiffn
forhojd
Vid upplltelsei andrahandutgArArsavgiften
med hdgstdugofemprocentenheter.

svarartillsammansmed
av bostadsriitten
OverlAtaren
frrv;irvaren ftr an 6verlitelseavgiftenbetalas.
betalasav pantsattaren.
Pantsattningsavgift
Avgifterna skall betalaspi det sat sfyrelsenbestiimmer.
Overging av bostadsrdtt

$5.
Bostadsriittshavareiiger raft att fritt dverlAtasin
bostadsriittoch till kdpeskilling som siiljareoch kdpare
kommer dverensom. Det iir dock loreningen
ftrbehillet att prdva ansokanom medlemskapi enlighet
med de villkor som stadgarnaanger.
som 0verl6tit sin bostadsriitttill
Bostadsriittshavare
inlamna
annanmedlem skall till bostadsriinsloreningen
skriftlig anmiilanhiirom med angivandeav
overlitelsedagsamt till vem 0verl6telsensken.
Forviirvareav bostadsriittskall skriftligen ansokaom
I ansdkanskall
medlemskapi bostadsriittsf0reningen.
angespersonnummereller adress.Sr,vrktkopia av
skall bifogas ansokan.
fEngeshandlingen

$6.
Avtal om dverlAtelseav bostadsriittgenom kop skall
uppriittasskiftligen och skivas under av siiljarenoch
kbparen.Avtalet skall inneh6llauppgift om
bostadsriiftentill den liigenhetsom dverlitelsenavser
samtkdpeskillingen.Motsvarandeskall giilla
overlatelseav bostadsriiftgenom bye eller giva.
Overlitelse som inte uppfyller dessaloreskrifteriir
ogiltig.

s7.
dvergatttill ny innehavare,flr denne
Har bostadsr2itt
utova bostadsriiftenoch tilltrhda liigenhetenendastom
han iir eller antastill medlemi foreningen.
Utan hinder av fibrstastycket f6r dOdsboefter avliden
Sedantre 6r
utOvabostadsriiften.
bostadsriittshavare
dock
anmana
forflutit frin dodsfalletflr loreningen
dOdsboetatt inom sex minader visa att bostadsriitten
ingin i bodelningeller arvsskiftei anledningav
ddd eller aft nigon, som ej flr
bostadsrilttshavarens
och
viigrasintriide i fdreningen,lorviirvat bostadsriiften
Iakttagesintetid som angivitsi
sdkt medlemskap.
pi
anmaningen,f6r loreningen silja bostadsr:iften
offentligauktionfor dddsboetsriikning.

s8.
overgattfEr inte viigras
Den till vilken bostadsratt
intriidei foreningenom fdreningenskiiligenkan ndjas
Om det kan
med honomsom bostadsriittshavare.
antagasatt lorvairvarenfdr egendel ej skall bosiittasig i
liigenheteniiger fiireni ngen ratt att vAgra
bostadsriins
medlemskap.
make
Har bostadsriittovergett till bostadsriittshavarens
fAr intrlidei fdreningen inte viigrasmaken.Vad som
till
sagtnu Agermotsvarandetillimpning om bostadsriitt

/u'
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het overgafttill bostadsriinshavaren
bostadsliigen
med honom.
som varaktigt sammanbodde
niirst&ende
iiger lorsta och andra
Itiiga om andel i bostadsrZin
efter
styckenatilliimpning endastom bostadsriitten
lorvdrvet innehasav makar ellermed varandravaraktigt
samboendeniirstiende.

se.
Har den till vilken bostadsriittOvergitt genom
eller liknande
bolagsskifte
bodelning,arv, testamente.
fdrviirv inte antagitstill medlem,fEr loreningenanmana
innehavarenatt inom sex minader visa att nigon, som
inte fir vzigrasintriide i foreningen,lorviirvat
bostadsriittenoch sdkt medlemskap.Iakttagesinte tid
som angeftsi anmaningen,fEr floreningensiilja
bostadsriittenpi offentlig auktionfor innehavarens
riikning.
$ 10.
Har den tiil vilken bostadsriittoverlitits inte antagitstill
medlem tir 6verlitelsenogiltig.
Forsta sqvcketgiiller ej vid exekutiv forsiiljning eller
offentlig auktionenligt $$ 10, l2 eller 37'
Har is6dant fall forviirvaren inte
bostadsriittslagen.
antagitstill medlem, skall loreningenldsa bostadsriitten
mot sk;ilig ersiittning.
Avsiigelseav bostadsrltt

s1 1 .
kan sedantvi ir lorflutit fran det
Bostadsrattshavaren
och
bostadsriittenuppl2itsavsiigasig bostadsrZitten
d2irigenombli fri frin sina lorpliktelser som
Avsiigelse96rs skriftligen hos
bostadsriittshavare.
slyrelsen.
till foreningenvid
Sker avsiigelse,0vergir bostadsrtitten
det minadsskifte som intraffar narmastefter tre
minader frin avsiigelseneller vid det senare
minadsskifte som angivits i denna.
Bostadsrdttshavarensrittigheter och skyldigheter
$ 12.
skall pi egenbekostnadtill det inre
Bostadsrdttshavaren
med tillhdrandedvriga utrymmeni
hilla ltigenheten
gon skick.
inre riiknas:rummensviiggar,golv och
Till lZigenhetens
tak; inredningi kdk, badrumoch i dvriga utrymmeni
liigenhetensamt eldstiider,glas och bigar i liigenhetens
ytter- och innerfbnster,liigenhetensytter- och
svarardock inte lor
innerdorrar.Bostadsriittshavaren
ytterdonar
och ytterlonster
yttersidorna
av
miilning av
av
mAlning
iin
underhill
och inte heller fOr annat
for
frin
stamledningar
radiatoreroch de anordningar
och
rdkgingar
vatten,avlopp,vdrme, gas.elektricitet,
med.
ventilationsom loreningenlorsettliigenheten
lorseddmed balkong, terrass
Ar bostadsriittsliigenhet
att svara
eller uteplatsiligger det bostadsriiftshavaren
f d r r e n h i l l n i n go c h s n o s k o n n i n g .
Bostadsriittshavaren
svarar lor reparationpl grund av
endastom skadan
brand- eller vattenledningsskada
u p p k o m m i tg e n o mh a n sv i l l a n d ee l l e rg e n o m
vlrdslosheteller forsummelseav nigon som h6r till

hanshushill eller giistarhonom eller av annansom han
eller som diir utlor arbetelor hans
inrymt i liigenheten
som bostadsraftshavaren
riikning. Ifriga om brandskada
sjiilv inte villat gtillervad nu sagtsdock endastom
brustiti den omsorgoch tillsyn som
bostadsreftshavaren
han bort iakna.
Fjiirde stycketforsta punkten iiger motsvarande
tilleimpningom ohyralorekommeri lilgenheten.

s13.
Bostadsrinshavarenfir, sedanliigenhetentilltrafts,
foretagaforiindring i liigenheten.Avseviird loriindring
ffir dock loretasendastefter tillstind av styrelsenoch
under lorutsiittningatt den inte medfor men for
loreningeneller annanmedlem.
Som avseviirdforiindring rliknasalltid foriindring som
att
kriiver byggnadslov.Det iligger bostadsriittshavaren
ansdkaom sidant.

s14.
iir skyldig att vid liigenhetens
Bostadsriittshavaren
begagnandeiakna allt som fordras for aff bevara
sundhet,ordning och skick inom fastigheten.Han skall
folja de ordningsloreskrifterloreningen i
med ortenssed utftirdar.
dverensstammelse
skall hilla noggrann tillsyn over att
Bostadsriittshavaren
allt vad som sAlundailigger honom sjiilv iiven iakttas
av dem lor vilka han svararenligt $ 12 larde srycket.
$ 15
har riitt an erhAllatillrade till
Bostadsriittsloreningen
liigenhetenniir det behovs for att utOvanddig tillsyn
eller utlora arbetesom erfordras.
zirskyldig att pA liimplig tid hAlla
Bostadsriittshavaren
liigenhetentillganglig lor visning i anslutningtill
offentlig auktion.
att bereda foreningen
Un derliter bostadsriittshavaren
niir foreningenhar riin till det,
tilltrade till lZigenheten
kan forordnasom handriickning.

s16.
flr inte utan sryrelsenssamryckei
Bostadsriittshavaren
i desshelhettill annan
liigenheten
andrahandupplita
2inmedlem utom i falt som avsesi 30 $ andrastvcket
bostadsrlittslagen.
$ 17.
ffir inte inrymma utomstiende
Bostadsrdnshavaren
om det kan medftiramen lor
personeri liigenheten.
loreningeneller annanmedlem.
$ l8
f?r inte anviinda liigenhetenfor
Bostadsriinshavaren
en det avsedda.ForeningenfEr dock
annat2indamel
endastiberopaavvikelsesom eirav avsevzirdber-vdelse
florfdreningeneller annanmedlem.

$ le.
inte i riitt tid grundavgift
Betalar bostadsriittshavaren
som lorfaller till betalninginnan
eller upplAtelseavgift
liigenhetenfArtilltradasoch sker inte riittelseinom en
hiiva
mAnadfrin anmaning,fir forenin-qen

/z-

(-+

Vad som nu sagtsgaller inte,om
uppletelseavtalet.
medgivande.Hiives
med styrelsens
tilltrAns
liigenheten
avtalet,har fdreningenratt till ersiittningfor skada.

s 20.
till liigenhetsom innehasmed
N,v-ttjanderiinen
bostadsrdttoch som tilltrafts iir forverkad och
fdreningensiledes bertinigadatt uppsiiga
till avflyttning:
bostadsriinshavaren
I

drOjermed betalningav
om bostadsrdttshavaren
grundavgifteller upplitelseavgiftutOvertv& veckor
frin det aft loreningenefter ftrfallodagen anmanat
eller om
honom att fullgorasin betalningsskyldighet
av
lrsavgift
med
betalning
drOjer
bostadsriittshavaren
fdrfallodagen,
efter
vardagar
utOvertvi

2

utan behovligt samfyckeeller
om bostadsriinshavaren
i andrahand,
liigenheten
tillstind upplAter

3

om lagenhetenanviindsistrid med $ 17 eller $ 18,
eller den,till iilken
om bostadsriittshavaren
hand, genom virdsldshet
andra
liigenhetenupplAtitsi
i liigenheten
forekommer
lir villande till att ohyra
att
genom
underlAtenhet
eller om bostadsriittshavaren
om
styrelsen
utan oskiiligt drojsmAlundeniitta
lorekomst av ohyra i liigenhetenbidrar till att ohyran
spridsi fastigheten;
om liigenhetenpi annatsiitt vanvirdas eller om
eller den.till viiken liigenheten
bostadsr2ittshavaren
upplitits i andrahand, isidosiitternigot av vad som
enligt $ l4 skall iakttasvid liigenhetensbegagnande
eller brister i den tillsyn som enligt niimndaparagraf
Aliggerbostadsriifishavare;
om i strid med $ l5 tilltrade till liigenhetenviigrasoch
inte kan visa giltig ursiikt;
bostadsriittshavaren
Asidosiitterannanhonom
om bostadsriittshavaren
Avilandeskyldighetoch det miste ansesvaraav
synnerlig vikt for fOreningenatt skyldighetenfullg0rs;
till sidan skvldishetriiknasmedlemsansvarfor lin
lor vilken loreningenliimnatsiikerhetenligt $ 28
tredje stvcket;

8 om lagenhetenhelt eller till viisentligdel nynjaslor
eller deirmedlikanadverksamhet,
niiringsverksamhet
vilken utgor eller i vilken till ej oviisentligdel ingir i
brottsligtlorfarandeeller for tillfiiltigasexuella
tbrbindelsermot ersiinning.
Nyttjanderiitteniir inte fdrverkadom det som ligger
till lastdr av ringa betydelse.
bostadsriittshavaren
Uppsiigningpi grund av lorhillandesom avsesi forsta
stycket2, 3 eller 5-7 fArske endastom
underliteratt pi tillsiigelsevidta
bostadsriinshavaren
rdttelseutan drdjsmil
till avflyttning har
Uppsiigesbostadsriittshavaren
fiireningen riitt titl ersiittninglor skada.

$21.
Ar nyttjanderiittenfdrverkad pi grund av forhlllande
som avses$ 20 fcirstasrycketl-3 eller 5-7 men sker
riinelseinnan loreningengjort bruk av sin riin till
inte dlirefter
uppsiigning.kan bostadsriittshavaren
pi den grunden.
skiljasfrin lAgenheten
Detsammagiillerom loreningeninte uppsagt
till avflyttning inom tre minader
bostadsriittshavaren
frAn det loreningenfick kainnedomom lorhillande som
avsesi $ 20 fdrstasrycket4 eller 7 eller inte inom wi
mAnaderfrAn det den erh0ll vetskapom forhAllande
som avsesi ntimndasr-vcke2 tillsagt
an vidta riittelse.
bostadsriinshavaren
$ 22.
Ar nyttjanderiittenenligt $ 20 forsta sfycket 1 forverkad
pi grund av drdjsmil med betalningav irsavgift och
har loreningen med anledningdarav uppsagt
till avflyttning, ftr denne inte pi
bostadsriinshavaren
grund av dr0jsmAletskiljas frin lagenheten,om
avgiften betalassenasttolfte vardagenfran
uppsiigningen.I avvaktanpi att bostadsrtiffshavaren
visar sig ha fullgjort vad som silunda fordras lor att
Atervinnanyttjanderiinenftr beslutom vriikning inte
meddelasfoniin fiorton vardagarlorflutit frin
uppsiigningen,
$23
till avflyttning av orsak
Uppsiigesbostadsriiftshavaren
som angesi $ 20 lorstastvcket1, 4-6 eller 8, ar han
skyldig att genastavfly'na.om inte annatft)ljer av $ 22.
upp av annani $ 20 angiven
Siigs bostadsriittshavaren
orsak, fir han bo kvar till det minadsskifte som
intriiffar narmastefter tre minader fr6n uppsiigningen.
om inte riitten prOvarskaligt Aliiggahonom att avflytta
tidigare.
$ 21.
blivit skild fr6n liigenhetentill
Har bostadsriittshavaren
foljd av uppsiigningifallsom avsesi $ 20, skall
pi offentlig auktion si
loreningen s2iljabostadsriiften
snart det kan ske,om inte ftireningenoch
kommer 0verensom annat.
bostadsriittshavaren
Forsiiljningenftr dock anstatill dessbrist lor vars
svararblivit botad.
avhj;ilpandebostadsriittshavaren
fEr foreningen
Av vad som influtit genomforsAljningen
uppbiira si mycket som behOvslor att tiicka foreningens
Vad som Aterstir
fordran hos bostadsriittshavaren.
tillfaller denne.
StYrelseoch revisorer

s2 5 .
Sryrelsenbestir av minst tre och h6gstsju ledam0ter
med minst en och hcigsttre suppleanter.
viiljs pA ordinarie
och suppleanter
Styrelseledamdter
stzimmaf6r en ir. Ledamotkan omvtiljas.
kan forutommedlemviiljasiiven
Till sryrelseledamot
som varaktigt
make till medlemoch niirst6ende
sammanbormed medlemmen.Valbariir endastperson
som iir bosani loreningensfastighet.

z^lh

Om loreningenhar statligtbostadslinskall en ordinarie
ledamotoch en suppleantutsesav kommunen.Dlirest
den l&ngivandemyndighetensi prOvarl:impligt,mA
kommunalamyndigheti stiilletfor en
vederbdrande
jamte suppleantfor denneutseen
styrelseledamot
rapportor,vilken skall tagadel av
och protokollmed
riikenskaper
bostadsriittsfdreningens
diirtill h0randehandlingar.sqvrelsens
lorv altningsberiineIse, revisionsberiittelse och yttrandei
Han
anledningav eventuellarevisionsanmiirkningar.
iiger ocksi rafi aft niirvara vid foreningsstAmmoroch
samtvid besikrningav
sryrelsesammantraden
Vid sryrelsenssammanFeden
egendom.
loreningens
avensomvid fOreningsstemmor;iger rapportdrenratt att
viicka forslag och fE sin mening antecknadtill
protokollet.
$ 26.
Sryrelsenhar sitt siite i Malm6.
Sryrelsenkonstituerarsig sjiilv.
Styrelsenutser tre personer,varav minst WA
att tvi i fdrening teckna loreningens
sryrelseledamoter,
firma. Sryrelseniir beslutlor niir antaletnervarande
dverstigerhiilften av
ledamOtervid sammantr?idet
Som styrelsensbeslut giiller
samtligastyrelseledamOter.
den mening om vilken de flestar6standeforenar sig och
vid lika rostetalden meningsom bitradesav
ordforanden.dock an giltigt beslut fordrar enhzillighet
niir for beslutlorhetminsta antal ledamOterilr

s 30.
Revisorernaskall bedrivasitt arbetesi aft revisiontir av
avgivensenastl5 april.
slutadoch revisionsberiittelsen
Styrelsenskall avgeskriftlig forklaringtill ordinarie
over av revisorernaeventuelltgiorda
floreningsstamma
anmiirkningar.
revisionsberiittelsen
Sryrelsensredovisningshandlingar,
och stlrelsensforklaringover av revisorernagiorda
anmiirkningarskall hillas tillgzingligafor medlemmarna
pi vilken de
minst en veckafore den loreningsstdmma'
skall f0rekommatill behandling.
Fdreningsst:imma

sil
Ordinarie loreningsstiimmahAlls irligen lore maj
minads utging.

s 32.
Extra foreningsstiimmah6lls di sryrelseneller
revisorernafinner skiil diirtill eller d& minst l/10 av
skriftligen beg2irtdet hos
samtliga rOstberiittigade
sryrelsenmed angivandeav iirendesom Onskas
behandlat.

s33
Medlem som onskarvisst iirendebehandlatpi ordinarie
f0reningsstiimmaskall skriftligen anmiila iirendentill
stvrelsensenastfOremars mAnadsutging for aft iirendet
skall kunna angesi kallelsen.

niirvarande.
$ 27.
Foreningensriikenskaperomfaftartiden I januari - 3l
december.FOremars minads utging varje 6r skall
stvrelsen ti l l revisorernaavliimna ftirvaitningsberiittelse,
resultatriikningsamt balansrrikning.

s28
eller firmatecknarefir inte utan
Sr."-relsen
foreningsstiimmansbemyndigandeavhandaforeningen
dessfasta egendomeller tomrriin och inte heller riva
eller bygga om sidan egendom.
eller firmatecknarefir beslutaom inteckning
St-u-relsen
eller annaninskrivningi loreningensfastaegendom
eller tomtrlift.
iiger riift aft till siikerhetlor medlems l6n for
Sr,vrelsen
lorviirv av bostadsriini floreningen,liimna pantbrevi
loreningensfastighetoch tecknaborgen.I samband
l2imna sin bostadsriift
hlirmed skalI bostadsriittshavaren
som panttill f0reningensom siikerhetlor vad
foreningenkan tvingasutgepA grund av sin itagande.

$2 e .
Revisorernaskall vara tvi jiimte tvA suppleanter.
viiljesfor tiden frin
Revisoreroch revisorssuppleanter
intill dessniistaordinarie
ordinarieforeningsstiimma
hil lits.
foreningsstiimma
Om loreningenhar statligtbostadslinskall en ordinarie
revisoroch en suppleantutsesav kommunen.

$ 34.
P5 ordinarie foreningsstiimmaskalI forekomma:
I Stiimmansdppnande.
2 Godkiinnandeav dagordning.
3 Val av ordfdrandevid stiimman.
4 Anmiilan av stvrelsensval av protokollforare.
5 Val av tvi justeringsmantillika r6strziknare.
6 Friga om stammanblivit i behorigordningutlyst.
7 Faststiillandeav rOstl2ingd.
8 Swrelsensirsredovisning.
9 Revisorernasber[ttelse.
av resultat-och balansriikning.
l0 Faststiillande
I I Beslutom resultatdisposition.
lor stvrelseledamdterna.
l2 Friga om ansvarsfrihet
l3 Arvoden At styrelsenoch revisorerna.
och suppleanter.
14 Val av styrelseledam6ter
I 5 Val av revisoreroch suppleanter.
l6 Av sryrelsentill stemmanhiinskjutnafrigor samt
i i r e n d e ne n l i g t$ 3 3 .
l7 Stiimmansavslutande.
skall utdveriirendenenligt
Pi extra fdreningsstdmma
punkt l-7 ovan endastlorekommade drendenlor vilka
stdmmanblivit utlystoch vilka angettsi kallelsentill
stAmman.
$ 35
skall innehilla uppgift
Kallelsetill fdreningsstdmman
utflirdasgenom
och
Srenden
om ftirekommande
p e r s o n l i gk a l l e l s et i l l s a m t l i g am e d l e m m agr e n o m
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utdelningeller utsiindningmed post senasttvi veckor
lore ordinarieoch en veckafore extrafloreningsstamma,
dock tidigast lra veckor fore stiimman
till medlemmarnadelgesgenom
Andra meddelanden
plats
inom foreningensfastigheteller
pi
anslag lamplig
genom brev.
$ 36.
har varje medlem en r6st.
Vid foreningsstAmman
innehar flera medlemmarbostadsraftgemensamt,har de
dock tillsammansendasten rdst.
R6stberiittigadilr endastden medlem som fullglort sina
forpliktelser mot floreningen.
Medlem fbr utdva sin r0striittendastgenom annan
medlem, iikta make eller niirstiende,som varaktigt
sammanbormed medlemmen,sisom ombud. Ingen ftrr
sisom ombud lorerriidamer iin en medlem'

Fonder
g 37.
Inom foreningenskall bildasftljande fonder:
Fond lor ynre underhAll
DisPositionsfond
Till fonden for yttre underhill skall irligen avsaftasett
belopp motsvarandeminst 0,37oav
for loreningenshus.
anskaffrtingskostnaden
Det 0verskottsom kan uppstap& foreningens
verksamhetskall avsiittastill dispositionsfonden.
uppltisning och likvidation
S 38.
Vid foreningensupplosningbehlllna tillgingar skall
tillfalla medlemmarnai forhAllandetill grundavgifterna.

I allt varom ej hiir ovan stadgatsg2illerBostadsriittslagen.
Titlc)ggtill SS 7, 9 och 21.Farsatjning)n skall ske enligt SFS 1987:243.
Ovanstiendestadgarhar antagitsvid bildandeloreningsstlimmaden 6 november 1988. Andrade den 9 mars och 25 maj
l99l samtiindradeden 9 och 23 september1996.

r ree6
Nlarmo
denI oktobe

-77
//"/LZ-.'L,

V

Hans Kirholm

i

(n

14,_'
vh=

i/

lVlartinTheander

