
BRFMalmen 

Org nr; 769638-4549 

Omfattar 77 st bostadsrätter i två flerbostadshus. 

Fastighets beteckning; 

Adress; 

Vad är bostadsrätt? 

Malmen 13, Varbergs kommun 

Magasinsgatan 5 - 7 samt 7 B, 
Norra Vägen 33 - 35 
432 45 Varberg 

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars syfte, är att upplåta 
bostäder och lokaler till självkostnad. 
En bostadsrättsförening har inget vinstsyfte utan målsättning är ett +-0 resultat 
sett över åren. 

Den vinst/förlust som kan uppstå i Föreningen skall balanseras i ny räkning. 

Som ägare till en bostadsrätt i en bostadsrättsförening har du genom ditt 
medlemskap inflytande och möjlighet att påverka förvaltningen av Föreningens 
fastighet samt ekonomi. 

Som medlem äger man inte sin lägenhet utan man har nyttjanderätten till den. 

Styrelse & revisor 

Enligt stadgarna skall styrelse bestå av minst 3 och högst 5 ledamöter samt högst 
4 suppleanter. 

Styrelsens ledamöter har skyldigheten att verka för Föreningens bästa i alla 
lägen. Däimed inte sagt att de måste göra som medlemmarna vill ... 
Utan verka för en långsiktig förvaltning av föreningens fastighet och ekonomi. 

Styrelsen väljs av föreningsstämman ( ordinarie eller extra Föreningsstämma). 

Målsättningen med styrelsen sammansättning är en blandning med personer med 
olika av kundskap och utbildning, men även vad gäller ålder och kön. 



Styrelsens ledamöter har fullt ansvar och därmed rätt att företräda Föreningen. 
Som suppleant har man en begränsad rätt och ansvar. Föreningen företräds av 
minst 2 styrelseledamöter. 

Styrelsens protokoll är ej offentliga vilket innebär att kopior på protokoll ej 
lämnas ut till medlemmarna. Dock har medlem som behandlas i speciellt ärende 
rätt att få protokollsutdrag för denna punkt. 

Varje bostadsrätt har en röst på F öreningsstämma (årsmöte) vilken skall hållas 
senast i juni månad. Är man 2 eller flera delägare har man fortfarande bara en 
röst vilken man skall vara överens om, halva röster gäller ej. 
Utöver sin egen röst kan man genom fullmakt representera ytterligare en 
medlem. 

Styrelsen har ansvar för föreningens ekonomi. Styrelsen beslutar om ändring av 
årsavgiften samt andra avgifter enligt stadgarna såsom pantsättningsavgift, som 
kan uppgå till max 1 % av prisbasbeloppet, och överlåtelseavgift, som kan 
uppgå till max 2,5 % av prisbasbeloppet. Styrelsen kan även besluta om avgift 
för andrahandsuthyrning, vilken kan uppgå till 10 % av prisbasbeloppet per år. 

Styrelsen har ansvar för budget som skall upprättas varje år. Budgeten är ej 
föremål för beslut på föreningsstämman. 

För granskning av styrelsens arbete och upprättad årsredovisning är minst en 
revisor vald. Revisorns uppgift är att granska att styrelsen utför det som 
beslutats på föreningsstämma, att de håller sig till lagar och regler, m.m. 
Valda revisorer idag är Tony Ohlsson (ordinarie), hemmahörande på 
"Revisorerna" här i Varberg. Någon suppleant är ej vald. 

Revisorn är medlemmens insyn i styrelsens arbete utöver det som redovisas i 
årsredovisning och övrig medlemsinfo. 

Då Föreningen ligger på gränsen med en omslutning över 1000 basbelopp ( ca 
47-48 milj kr) måste revisorn vara minst "godkänd".
Revisorn får ej vara släkt, sammanboende med någon i styrelsen, eller vara i
beroende ställning med någon i styrelsen.



Yttre och inre underhåll 

Avsättning till framtida "yttre underhåll" sker enligt stadgarna med minst 40 kr 
per kvm, totalt 181 tkr per år. Dock är det enligt ekonomisk plan upptaget 272 
tkr vilket motsvarar 60 kr per kvm. 
Till yttre underhåll räknas fasad, tak, el- och vatten/avloppsstammar, balkong, 
fönster, ytter- och lägenhetsdörrar, m.m. Se gränsdragningslista & stadgar. 

Avsättning till inre underhåll sker ej. Medlemmen har ansvar för och bekostar 
själv, underhåll, reparationer och service i lägenhet såsom målning, tapetsering, 
byte av golv, byte och reparation av kyl, frys, spis m.m. Se stadgar och 
gränsdragningslista. 

Medlem f'ar, utan styrelsens tillstånd, t.ex. själv måla om och tapetsera. 
OBS!! För ändring av t.ex. planlösning, t.ex. flytt av väggar krävs styrelsens 
tillstånd. 

Betr. finansieringen 

Föreningen har sin finansiering i Handelsbanken. Fn är inga delar av 
finansieringen bunden eller terminssäkrad. Sittande styrelse har för avsikt att 
placera lånen i 3 delar, varav 2 bundna (beroende på räntesatser och andra 
villkor per dag för slutplacering). 

Övrigt 

Du äger rätt att sälja din bostadsrätt när du vill, dock får man ej avsäga sig (ge 
tillbaka lägenheten till Föreningen utan ersättning) bostadsrätten förrän tidigast 
efter 2 år från upplåtelsen. 

Ekonomisk förvaltning 

Ekonomisk förvaltning kommer att utföras av Tre Händer AB, med verksamhet i 
Varberg. 

Ekonomisk förvaltning innebär bl.a. att utföra avisering av årsavgifter 
månadsvis, löpande bokföring, betalning av leverantörsbetalningar, upprätta 
budget, bokslut och årsredovisning, handlägga pantsättningar, handlägga och 
bereda överlåtelser, hantera och placera Föreningens överskottslikviditet, m.m .. 



Revisor 
Ordinarie 
Tony Ohlsson 

Suppleant 
Ingen vald. 

Föreningens Husbank 

Handels banken. 

Överlåtelser 

Revisorerna 

Ingen vald. 

Vid överlåtelse av bostadsrätt skall köpehandlingar samt ansökan 
inträde/utträde, sändas till den Ekonomiske förvaltaren som bereder detta för 
styrelsens beslut. Underskrift skall ske av två ledamöter ur styrelsen. 

Pantsättningar 

Vid pantsättning av bostadsrätten skall banken sända handlingar till den 
Ekonomiske förvaltaren. Som noterar detta i lägenhetsregistret samt ordnar med 
underskrift av styrelsen (två ledamöter). 

Försäkringar 

Fastighetsförsäkring, styrelseansvar, m.m. inkl. serviceavtal för skadedjur (LF). 

Medlem skall själv teckna tillägg för bostadsrätt utöver sin vanliga 
hemförsäkring. Tillägget som medlem själv kan teckna, är mer omfattande och 
bättre än det ev kollektiva tillägg som Föreningen skulle kunna teckna. 

OBS! att ni måste teckna egen hemförsäkring. 
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