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Sta d gar frir BostadsrSttsfriren i n gen V dktaren 1 7

Fiireningens firma och dndamil
1 $

Fti re n ingens f i rma &r Bos tadsrdttsforenin gen VEiktaren 1 7.

2 $
Fdreningen har tilf dndamE,l attfrtirnla medlemrnarnas ekonomiska intressen genom an i
fdreningens hus upplAta bostadsltigenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegransning.
UpplAtelse fAr dven omfatta mark som ligger ianslutning till foreningens hus, om maiken ska-li
anvdndas som kornplement tifl bostadsligenhet eller lokal.

Bostadsratt dr den rtitt i fdreningen som en medlem har pA grund av upplitefsen. Medlem som
in n ehar bostadsretl kallas bostadsrEttshavare.

F6reningens slte
3 S

F6reningens styrelse skall ha sift sdte i Stockirolm.

RlkenskapsAr
4 S

Foreningens rikenskapsAr omfattar tidon 1 januari - 31 dec.

Medlemskap
5 S

FrAga om att anta en nredlem avg6rs av styrelsen om annat inte fOljer av 2 kap 10 g
bostadsraft slagen (1 991 :6 1 4).
Styrelsen dr skyldig att snarast, normalt inorn en minad frdn det att skriftlig ans6kan om
medlemskap kom in li l l f6reningen avgOra frdgan om medlemskap.

6 $
Medlem fdr inte uttrilda ur fdreningen, sE ldnge han innehar bostadsriitt.
En medlem som upphdr att vara bostadsrdttshavare skall anses ha uttrAtt ur f6reningen, om inte
styrelsen medgett att han fAr stA kvar som medlem.

Avgifter
7 S

Fdr bostadsritten utgSende insats och Arsavgift faststdlls av styrelsen. Andring av insals skall
dock alltid beslutas av fdreningssternma.

Arsavgift fdr lAgenhel som har bafkong skall utge med ett belopp berAknat enligt f6regAende
stycke h0jt med ett s.k. balkongtilldgg om tv6 procent av vid varje gdllande prisbasbelopp.

Arsavgiften f6rdelas pd bosladsrAttsldgenheterna i fOrhAllande till ldgenheternas andelstal,

Arsavgiften betalas mAnadsvis i forskott senast sista vardagen f6re varje kalendermAnads b6rjan,
om inte styrelsen beslutar annat.

Styrelsen kan besluta att i Arsavgiften ingAende ersdttning fdr vdrme och varmvailen, renhAllning,
konsumlionsvatten eller elektrisk str6m skall erldggas efter forbrukning eller area.

Om inte Arsavgiften betalas i rdtt tid, utglr drdjsmilsr€nta enligt €ntelagen (1975:635) pA den
obetalda avgiften frAn fOrfallodagen till dess full betalning sker. Dessulom utgAr ersAttning for
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2

skriftlig pAminnelse enligt lagen om ersAttning f6r inkassokostnader mm. Ersdttningen f6r
pAminnelse utgAr med belopp som vid varie tillfSlle gEiller enligt forordningen om eisdttning for
inkassokostnader mm.

UpplAtelseavgift, tiverlAtelseavgift och pantsattningsavgifi kan tas ut efler bestul av styrelsen.

Fdr arbete med dvergAng av bosladsritt fAr overlAtelseavgift tas ut av med belopp som maximalt
fAr uppgi till 2,5 oiD av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om aflmfn ftirsdkring.

Fdr arbete vid panlsdttning av bostadsrdtt fAr pantsdttningsavgift tas ut med belopp som maximalt
fAr upp95 til l 1 % av prisbasbeloppet enligt iagen (1962:391) om atFnan fdrsakring.

Pants5ttningsavgiff betalas av pantsAflaren.

Fdreningen fAr i dvrigl inte ta ut sArskilda avgifter fdr itgarder som foreningen skall vidta med
anledning av lag och f6rfattning.

Avgifter skallbetalas pA det sdtt styrelsen bestEimmer.

Avslt ln ing, underhAl lsplan och anvindning av Arsvinst
8 $

Inom fdreningen skall bildas en fond f6r yttre underhall samt en balkongfond.

Tillfonden fcir yttre underhdllskall Artigen avsdttas ett belopp motsvarande minst 0.3 procent av
fa stighetens taxeringsv5 rde.

Om fdreningen har upprtittat en underhSllsplan skall avsailning til l fonden 96ras entigt ptanen.

De av respektive medlem inbetalda balkongtilliigget enligt 7 $ skatt ftireningen fondera i en
balkongfond. Upplupen ranta pa innestdende kapital skall 6rligen tittforas fonden. Fonden skatl
disponeras av styrelsen uteslutande fdr bestridande av kostnader och utgifter som h6nf6r sig till
balkongerna, bland annat balkongernas underhAllsbehov.

Den vinst som kan uppstA pi fdreningens verksamhet skall disponeras pA det sitt
fdrenin gsstiimma n besl utar,

Styrelse
s s

styrelsen bestar av minst tre och hogst fern ledamoter sarnt h6gst tre suppteanter.
Styrelseledamot vdljs pA ordinarie f6reningssttimma for tvA Ar i taget. Vaxelvis avging skall
ti l ldmpas. suppleant vi!ljs pA ordinarie foreningsstiimma for ett ar isander.

Styrelsen ska foretrtida fdreningen och ansvara f6r att fdreningens organisation, ekonomi och
andra angeltigenheter skOts pA ett tiilfredstAllande datt.

Slutfinansiering har skett nAr samtliga i den ekonomiska planen forutsedda fastighetslAn
utbetalats,

Konstituering och besl utf<irhet
1 0 $

Styrelsen konstituerar sig sjfllv.
Styrelsen 6r beslutfdr ndr de vid sammantrddet n5rvarandes antal dverstiger hdlften av hela
anlalet ledamOter. Fdr giltigheten av fattade beslut fordras, dA f6r beslutfoihet minsta antalet
ledamdter dr ndrvarande, enighel om besluten.
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Firmateckning
1 1 $

Fdreningens firma tecknas, fdrutom av styrelsen, av tvA av styrelseledamdterna i forening elter av
en av styrelsen dSrtill uGedd styrelseledamot iftjrening med annan av styrelsen dirtill utsedd
person.

F6rualtning
1 2 $

Styrelsen fAr fdrvalta fdreningens egendom genom en av styrelsen utsedd vicevird, vilken sjalv
inle behbver vara medlem ifdreningen, eller genom en fristAende fdrvaltningsorganisation.

Mcevdrden skall inte vara ordfOrande i styrelsen.

Avyftring m.m.
1 3  $

Utan f0reningsstiimmas bemyndigande fAr styrelsen eller firmalecknare, inte avhdnda forenngen
dess fasta egendom eller tomtritt. Styrelsen fAr dock inteckna och belAna sddan egendom eller
tomtrdtt. Styrelsen fir inte heller beslula om rivning, vdsentlig fci,rEindring eller tifl- och ornbyggnad
av fdreningens egendom utan fdreningsstammans godk5nnande.

Styrelsens l l igganden
1 4 S

Det dligger styrelsen
att avge redovisning for fOrvaltningen av foreningens angelSgenheter genom att avldmna

Arsredovisning som skall innehAlla berdttelse om verksamheten under Aret
(f6rvaltningsberbttelse) samt redogdrelse f6r fdreningens intiikter och kostnader under Aret
(resultatrekning) och for stalhingen vid r5kenskapsdrets utg6ng (balansrdkning),

att upprdtta budget och faststdlla drsavgifter f6r det kommande rdkenskapsdret,

att minst en gAng Arligen innan Arsredovisningen avges, besiktiga fdreningens hus samt
inventera ovriga tillgdngar och i f6rvallningsberdttelsen redovisa vid besiktningen och
lnventeringen gjorda iakttagelser av sdrskild betydelse,

att minst en mAnad fore den f6reningsstdmma, pA vilken Arsredovisningen och
revisionsberAttelsen skallfrarnldggas, til l revisorerna ldmna 6rsredovisningen f6r det for{lutna
rdkenskapsdret samt

att senast en vecka innan ordinarie foreningsstdmma tillst€lla medlemmarna kopia av
€rsredoyisningen och revisionsberdttelsen.

Revisor
t s s

En revisor vdtjs av ordinarie f6reningsstdmma f6r tiden intill dess nasta ordlnarie stemma hAtlits.

Det Aligger revisor
att verkstdlla revision av f0reningens Arsredovisning jdmte rakenskaper och styrelsens

f0rvaltning.
att senast tvA veckor fore ordinarie fdreningsst5mma framldgga revisionsberdttelse.

Om revisor gjorl stlrskild anmarkning i sin revisionsberdttelse skall styrelsen ldmna en skilftlig
fdrklaring 6ver anmirkningarna til l fdreningsstemman.
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Fdreningsetlmma
1 6 S

Ordinarie fdreningssldmma hSlls en gAng om iret inom sex mdnader efter utgAngen av varje
rSkenskaosAr.
Extra stiimma h6lls di s$relsen finner skdl till det och skall av styrelsen aven uilysas di detta for
uppgivet andamAl hos styrelsen skriftligen begitrts av en revisor eller av minst en tiondel av
samtliga r6stberdttigade medlemmar.

Kallelse til l st6mma
1 7 S

Styretsen kallar til l fdreningsstdmma, Kallelse til l foreningsstdmma skall tydligt ange de arenden
som skallf6rekomma pA stdmman.

Kallelse til l fOreningsst€mma skall ske genom anslag pA liimpliga platser inom f6reningens hus
eller genom brev. Skriftlig kallelse skall dock alltid skickas till varje medlem, vars postadress Ar
kflnd av f6reningen, om:

Ordtnarie f0reningssldmma skall hAllas pA annan tid dn vad som foreskrivs i stadgarna.
Fdreningsstdrnman skall behandfa frAga om:

a) fOreningens f6rsattande i likvidation.
b) f6reningens uppgiende i annan forening genom likvidation.

Andra meddelanden til l f6reningens medlernmar delges genom anslag pA limplig plats inom
fOreningens faslighet eller genom brev.

lGllelse fir utfArdas tidigasl fyra veckor fdre stdmma och skall utfdrdas senast tvl veckor fore
ordinarie stdmma och senast en vecka f6re extra sldmma.

Motionsrltt
1 8 S

Medlem som dnskar fa eft erende behandlat vid stdmma skall skriftligen framstdlla sin begdran
hos styrelsen inom tvd mdnader efter rdkenskapsArets utgAng.

Dagordning
1 e $

PA ordinarie fOreningsslAmrna skall fdrekomma fdliande drenden

1) Val av ordforande pA sHmman.
2) UpprSttande av forteckning over ndrvarande rnedlemmar, ombud och bitrdden (rdsildngd)
3) Val av tvA personer att jdmte ordfOranden justera protokolJet
4l Fr5ga om kallelse til lstAmman behOrigen skett
5) Fdredragning av styrelsens Srsredovisning
6) Fdredragning av revisionsber6ttelsen
7l Beslut om faststallande av resullalrikningen och balansrtikningen
8) Beslut i frAga om ansvarsfrihet f6r styrelsen
9) Beslut om anvdndande av uppkomrnen vinst eller liickande av forlust enligt faststelld
1 balansrAkning
10) Beslut om arvoden
11) Val av styrelseledamOter och suppleanter
12) Valav revisor
13) Ev. val av valberedning
14) Ovriga anmillda erenden

PA extra stdmma skall fdrekomma endast de drenden, f6r vilka stamman uflysts och vilka anoivits
i kallelsen til l densamma,
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Protokoll
2 0 s

Vid stimman f6rt protokoll skall senast inom tre veckor vara hos styretsen tillgingligt f6r
medlemmarna.

Rdstning, ombud och bitrEde
2 1  S

Vid f6reningsstamma har varje medlem en rdst. Om flera medlemmar har en bostadsr€tt
gemensamt, har de dock tillsammans endast en rost. R6stberiittigad €ir endast den medlem som
fultgiort sina f6rpliktelser mot foreningen. Medlems rdstrtitt vid foreningsstdmman utovas av
medlemmen personligen eller den som ar rnedlemmens stallfdretriidare enligt lag eller genom
befullmiiktigat ombud som antingen skallvara medlem ifdreningen, medlemmens make, samDo,
syskon, ftjrdlder eller barn. Ar rnedlemmen en juridisk person fdi denne fciretradas av ombud som
inte 6r medlem. Ombud skall fdrete skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten gailer h6gst ett Ar
frAn utfdrdandet.

Ingen fAr pA grund av fullmakt rdsta fcir mer 6n en annan rostberdttigad.

En medlem kan vid foreningsstdmma medfdra h6gst ett bitrdde som antingen skalt vara medtem i
fdreningen. medlemmens make, sambo, fdr5lder, syskon eller barn.

Omrostning vid f6reningsstdmma sker 6ppet om inte n5rvarande rdstberdttigad pAkallar stuten
omrostning.

Vid lika r0sletal avg6rs val genom lottning, medan i andra frAgor den mening gdller som bitrdds
av ordf6randen.

Det ovan sagda g6ller inte fOr beslut, som enligt bostadsr&ttslagen krdver kvalificerad majoritet.

Formkrav vid 6verlltelse
2 2 S

Ett avtaf om dverlltelse av bostadsrdtt genom kdp skall upprdttas skriffligen och skrivas under av
sdljaren och kdparen. K6pehandlingen skall innehAlla uppgift om den ldgenhet som dverlitetsen
avser samt om ett pris. Motsvarande skall geilla vid byte eller gAva.

Bestyrkt avskrift av dverlAtelseavtalel skall tillstdilas styretsen.

RAtt att utdva bostadsr5tten
2 3 S

Har bostadsrdtt dvergdtt till ny innehavarc, fAr denne utdva bostadsrdilen endast om han ir eller
artas til l medlem i f(ireningen.

En juridisk person som dr medlem if6reningen f$r inte utan samtycke av fcireningens styrelse
genom dverlAtelse fdrvflrva bostadsrAtt till en bostadsl6genhet.

Utan hinder av fdrsta stycket fAr dddsbo efler avliden bostadsrdttshavare utova bostadsratten.
Efter tre Ar frAn d6dsfallet, fdr f6reningen dock anrnana dddsboel att inom sex m6nader visa att
bostads- raften ingatt i bodelning eller arvskifte med anledning av bostadsrEittshavarens dod eller
att nAgon, som inte fAr vdgras intride i fdreningen, fdrvdrvat bostadsrdtten och s6kt medlemskap.
Om den tid som angetts ianmaningen inte iakttas, fAr bostadsrdtten tu6ngsfdrsdljas enligt 8 kap.
bostadsrdttslagen (1 991 :614) fdr d6dsboets rAkning.

Utan hinder av fc)rstia stycket fAr ocksd en juridisk person utdva bostadsrdtten utan att vara
medlem i fdreningen, om den juridiska personen har fdruSrvat bostadsrdtten vid exekutiv
f6rsdljning eller vid tvdngsfOrsdljning enligt 8 kap. bostadsrattslagen (19g1:614) och dA haoe
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pantrdtt i bostadsrdtten. Tre 5r efter forvdrvet fAr f0reningen uppmana den juridiska parsonen att
inom sex mAnader frAn uppmaningen visa att n5gon sorn inte fdr vigras intrdde if6reningen har
f6rvirvat bostadsrbtten och scikt medlemskap. Om uppmaningen inte f6ljs, 16r bostadsrilten
tvAngsfdrsdljas enligt I kap bostadsriitttslagen (1991614)fOr den juridiska personens rAkning.

2 4 $
Den som en bostadsriitt har civergAtt till fdr inte vegras intrede i fCireningen om de villkor som
f6reskrivs i stadgarna Ar uppfyllda och f6reningen skdligen b6r godta honom som
bostadsrittshavare. En juridisk person som har fdrudrvat en bostadsrEitt till en bosladsldgenhet
fAr vflgras intrdde i fdreningen Sven om de i f6rsta stycket angivna forutstittningarna f6r
medlemskap dr uppfyllda.

Om en bostadsrtitt har OvergAtt till bostadsrettshavarens make fAr maken vdgras intrtide i
foreningen endast dA maken inte uppfyller av f6reningen uppstElllt serskilt stadgevillkor for
medlemskap och det skiiligen kan fordras att maken uppfyller sddant villkor. Detsamma galler
ocksA ndr en bostadsrStt til l en bostadslEgenhet dvergdtt ti l l nAgon annan ndrstdende person som
varaktigt sammanbodde med bostadsr3ttshavaren.

lfrAga om f6rvdrv av andel i bostadsrdtt ager fdrsta och tredje styckena tilldmpning endast om
bostadsrStten efter forvdrvet innehas av makar eller, om bostadsrirtten avser bostadslSgenhet, av
sAdana sambor pA vilka lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem skall titldmpas,

2 s $
Om en bostadsrdtt dvergdtt genom bodelning, arv, teslarnente, bolagsskifte eller liknande fdrvaru
och fbrvdrvaren inte antagits till medlem, fAr fbreningen anmana innehavaren att inom sex
mAnader frAn anmaningen visa att nAgon som inte fAr vdgras intrdde i foreningen, forvarvat
bostadsrdtten och sOkt medlemskap. lakttas inte tid som angetts i anmaningen, fAr bostadsrdtten
tv6ngsforslil jas enligt I kap.bostadsrittslagen (1991:614) fdr forvdrvarens rdkning.

Bostadsr5ftshavarens r{ttigheter och skyldigheter
2 6 $

Bostadsr6ttshavaren fAr inte anvdnda ldgenheten fdr nAgol annat Andamil iin det avsedda.
Fdreningen fdr dock endast Aberopa avvikelse som Ar av avsevdrd betydelse f6r fdreningen eller
nAgon annan medlem ifdreningen.

Om en bostadsldgenhet som inte 6r avsedd f6r fritids6ndamAl innehas rned bostadsrdlt av en
juridisk Person, fAr ligenheten endast anvindas fdr att i sin helhet trppl*tas i andra hand som
permanentbostad, om inte nagot annat har avtalats.

2 7 9
Bostadsrdttshavaren fAr inte ulan styrelsens tillstAnd i lSgenheten utfrira Stgdrd som innefattar

f . ingrepp Ien bdrande konstruktion,
2. dndring av befintliga ledningar f6r avlopp, vdrme, gas eller vatten, ef{er
3. annan viisentlig for5ndring av lSgenheten.

Styrelsen fAr inte vegra att medge tillstAnd till en Atgdrd som avses i forsta stycket om inte
Atgdrden dr til l pttaglig skada eller o169enhet fdr f0reningen.

2 8 $
Bosladsrbttshavaren fAr inte inrymma utomstAende personer i lSgenheten, orn det kan rnedf6ra
men fdr fdreningen eller n6gon annan medlem ifdreningen.

2es
Ndr bostadrdttshavaren anvdnder li igenheten skall han eller hon se til l att de som bor i
omgivningen inte utsetts f6r stdrningar som i sAdan grad kan vara skadllga for h{ilsan elter annars
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fdrs6mra deras bosladsmiljO att de inte skAligen bcir tAlas. Bostadsrdttshavaren skall dven i ovrigt
vid sin anvandning av ldgenheten iaktta allt som fordras fdr att bevara sundhet, ordning och gott
skicJ< inom eller utanfOr huset. Han eller hon skall r6tla sig etter de sdrskilda regler sorr
fOreningen idverensstAmmelse med ortens sed meddetar. Bostadsriittshavaren skall hAlla
noggrann tillsyn 0ver att dessa Aligganden fullgclrs ocksA av dem som han eller hon svarar fOr
enligl 32 $ [arde stycket 2.

Om del f6rekommer sAdana st6rningar i boendet som avses i fdrsta stycket fbrsta meningen skall
fOreningen ge bostadsrdttshavaren tillsfgelse att se till att storningarna omedelbart upphdr.

Andra stycket gdller inte om fdreningen sdger upp bostadsrdttshavaren med anledning av a1
storningarna 5r sdrskilt allvarliga med hdnsyn til l deras art eller omfattning.

Om bostadsrdttshavaren vet eller har anledning atl misst$nka att ett forernll er behaftat med
ohyra fCr detta inte tas in i lSgenheten,

3 0 $
En bostadsrdttshavare fAr uppld'ta sin ldgenhet i andra hand till annan fiir sjiilvst€ndigt brukande
endast om styrelsen ger sitt samtycke. Detta giiller dven i de fal som avses i26 $ andra stycket.
Samtycke behdrrs dock inte,

L om en bostadsratt har fcirvarvats vid exekutiv fors{ljning eller tvingsforsatjning enligt I
kap. bostadsrdttslagen (1991:614) av en juridisk person som hade pantratt i
bostadsrdtten och som inte antagits till medlem il6reningen, eller

2. om liigenheten 6r avsedd f6r perrnanentboende och bostadsratten tjil lagenheten innehas
av en kommun eller ett landsling.

Styrelsen skall genast underrdtlas o,rn en uppldlelse enligt andra stycket.

31  S
Vdgrar styrelsen att ge sitt sarntycke titl en andrahandsupplAtelse, fdr bostadsrdttshavaren 6nd6
upplAta hela sin ldgenhet i andra hand, om hyresnSrnnden lAmnar til lstdnd til l uppl{telsen.
TillstAnd skal( ldmnas, om bostadsrfltlshavaren har beaktansvdrda sktil for upplltetsen och
l6reningen inte har ndgon befogad anledning att vdgra samtycke. TittstAndet skatl begrtnsas titl
viss tid.

I frdga om en bostadsldgenhet som innehas av en juridisk person kr6vs det f6r tillstAnd endast att
{6reningen inte har nSgon befogad anlednlng att vdgra samtycke. TiltstAndet kan begrdnsas til l
viss tid.

Etl tillstdnd till andrahandsuppl6telse kan forenas med villkor.

3 2 S
Bostadsrdllshavaren skall pd egen bekostnad hdlla tigenheten jdmte tillhorande utrymmen igott
skick. Detta gAller 6ven marken, om sAdan ingir i upplAtelsen. Till l i igenheten r6knas:

o l5genhetens vgggar, golv och lak samt underliggande fuktisolerande skikt,
r ldgenhetens inredning, utrustning, ledningar och ovriga inslallationer,
. rokgAngar,
r glas och bAgar i liigenhetens fdnster och d6rrar.
o l5genhetens ytter- och innerdOrrar samt
o svagstrdmsanl6g g n ingar.
o egna installationer
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BostadsrAttshavaren svarar dock inte f6r reparation av ledningar for avlopp, v6rme, gas
elektricitel och vatten om f6reningen fdrsett lSgenheten med ledningarna'och dessa Ilanar fler dn
en 16genhet. Detsamma giller r6kg€ngar och ventilationskanaler.

Bostadsrdttshavaren svarar inte heller for mAlning av utifr&n synliga delar av ytterfonster och
ytterddrrar.

F6r reparationer pA grund av brand- eller vatlenledningsskada svarar bostadsrAttshavaren endast
om skadan uppkommit genom

1. hans eller hennes egen vArdsldshel eller fdrsummelse eller
2. vArdsl6shet eller fcirsummelse av

a) ndgon som hdr til l hans eller hennes hushAll eller som besdker honom eller
henne som gAsl

b) n6gon anrcm som han eller hon har inrymt i fdgenheten eller
c) nAgon som fdr hans eller hennes rdkning utf6r arbete i lsgenheten.For reparation

p6 grund av brandskada som uppkornmil genorn vdrdsldshet eller fbrsummelse
av n6gon annan 5n bostadsriittshavaren sj{lv iir dock denne ansvarig endast om
han eller hon brustit i omsorg och titlsyn.

FiArde s$cket gAller i tillAmpliga delar om det finns ohyra i ldgenheten.

Bostadsrdttsfbreningen kan isamband med gemensam underhillsdtglrd besluta att utfdra
sAdana Atg€rder, som bostadsrdttshavaren ska svara fdr. Beslut om detta skall fattas pA
fbreningsstAmma och fAr avse reparation etler byte av inredning och ulrustning avseende de
delar av l6genheten sorn medlemrnen svarar fdr.

F6reningens rStt aft avhjilpa brist
3 3 S

Om bostadsrdtishavaren forsumrnar sitt ansvar for llgenhetens skick enligt 32 g i sddan
utstr€ickning atl annans sdkerhet dventyras eller det finns risk for omfattande skador pi annans
egendom och inte efter uppmaning avhjAlper bristen i lAgenhetens skick sA snart som mojligt, fAr
foreningen avhj5lpa bristen pA bostadsrdttshavarens bekostnad

Tilltride til l ldgenheten
3 4 S

Fdretredare fdr bostadsrattsforenlngen har rdtt att fA komma in i ldgenheten nir det beh6vs for
tilfsyn efler f6r att utfdra arbele som fdreningen svarar fbr eller har r6tt att utllra enligt 33 g Ndr
bosladsriftshavaren har avsagt sig bostadsritten enligt 35 $ eller ndr bostadsrdtten skall
tv&ngsftirsdlias enligt 8 kap. bostadsrdttslagen (1991:614) dr bostadsrdttshavaren skytdig att lAta
ldgenheten visas pA ldmplig tid. Fdreningen skall se til latt bostadsrittshavaren inte drabbas av
storre oldgenhet 5n nOdvdndigl.

Bostadrdltshavaren iir skyldig att t$la sAdana inskrSnkningar i nyttjanderdtten som fdranleds av
nddvAndiga Atgerder ftir att utrota ohyra i huset eller pA marken, Sven om hans eller hennes
liigenhet inle besviras av ohyra.

Om bostadsrdftshavaren inte ldmnar tilltriide till liigenheten ndir foreningen har riitt till det, fAr
kronofogdemyndigheten besluta om sdrskild handrdckning.

Avslgelse av bostadsrdtt
3 5 5

En bostadsrdttshavare fAr avsdga sig bostadsr6tten tidigasl efter tvd Ar hAn upplAtelsen och
dtirigenom bli hifrin sina f6rpliktelser som bostadsr6ttshavare. Avsagelsen skall gdras skriftligen
hos styrelsen. Avsfigelsen kan inte Aterkallas utan styrelsens medgivande. Medgivande skall
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ldmnas, om bostadsrdttshavaren har beaktansvSrda skdl for Alerkallelsen och fcireningen inte har
nAgon befogad anledning att vAgra.

Md en avsegelse Overgdr bostadsritten till f6reningen vid det mAnadsskifte som intriffar nirmast
efier tre mAnader frAn avsigelsen eller vid det senare mAnadsskifte som angetts i denna.

Fdrvsrkando av bogtadsrett
3 6 S

Nyttjanderdtten till en lAgenhet som innehas med bosladsrdtt och som tilltrdtts 6r. med de
begrdnsningar som f6ljer av 37 och 38 $$, f0rverkad och foreningen s6ledes berdttigad att sega
upp bostadsrdttshavaren till avflfi tning:

1. om bostadsriittshavaren dr6jer med att betala insats eller upplAtelseavglft ut6ver tvA
veckor fi6n det att fdreningen efter forfallodagen anmanat honom eller henne att fullgora
sin betal ni n gsskyld ighet,

2. om bostadsrdttshavaren droier med att betala Arsavgift, ndr det 96ller bostadsligenhet,
mer An en vecka efier fcirfatlodagen eller, ndr det gdller en lokal, mer dn tvA vardagar
efier fOrfallodagen,

3. om bostadsrdttshavaren utan behdvligt samtycke eller tillslind upplAter lAgenheten i
andra hand.

4. om idgenheten anv6nds i strid med 26 eller 28 g,
5. om bostadsrdttshavaren eller den som lflgenheten upplAtits til l i andra hand, genom

vArdsldshet dr vdllande till att det finns ohyra i ldgenheten eller om bostadsr€ittshavaren
genom att inte utan oskEligt drdjsmAl underratta styrelsen om att det finns ohyra i
l3genheten bidrar till att ohyran sprids i huset,

6. om ldgenheten pd annat siitt vanvdrdas eller om bostadsriittshavaren Asidosittrer sina
skyldigheter enligt 29 $ vid anvdndning av ldgenheten eller om den som liigenheten
uppl6tits til l i andra hand vid anvandning av denna Asidosdtter de skyldigheter som enligt
sam ma paragraf Aligger en bostadsrdttsha vare,

7. om bostadsr6ttshavaren inte ldmnar til ltrf,de til l lagenheten enligt 34 g och han eiler hon
inte kan visa en giltig ursiikt for detta,

8. om bostadsrdtlshavaren inte fullgcir skyldighet som gAr utOver det han eller hon skaff gcira
enligt bostadsr6ttslagen (1991:614) och det mAste anses vara av synnerlig vikt for
foreningen atl skyldigheten fullgors, saml

9. om JEigenheten helt elfer tiil vesentlig del anvAnds f6r r#ringsverksamhet etler dirmed
likartad verksamhet, vilken utg6r eller i vilken till en inte ovdsentlig del ingAr brottsligt
fOrfarande, eller fdr tillfdltiga sexuella fdrbindelser mot ersdttning.

3 7 S
Nyttianderdtten Ar inle fdrverkad, om det som ligger bostadsreflshavaren till last dr av ringa
betydelse.

Uppsdgning pA grund av forhAllande som avses i 36 g 3, 4 eiler 6-8 fAr ske om
bostadsrattshavaren liter bli att efter tillsiigelse vidta rdttelse utan drojsmil.

Upps6gning p6 grund av forhAllande som avses i 36 S 3 f6r dock, om det iir fr6ga om en
bostadsldlgenhet. inte ske om bostadsrdtlshavaren utan drojsmAl ansdker om tillstind titl
upplAtelsen och fAr ansOkan beviljad.

Ar det frAga om sArskilt allvarliga stdrningar i boendet gfll ler vad som segs i 36 g 6 aven om
nAgon til lsdgelse om rdttelse tnte har skett. Detta gdller dock inte om stdiningar intriiffat under tid
dA ldgenheten varit upplAten i andra hand pd s6tt som anges i 30 och 31 SS.

3 8 S
Ar nyttjanderdtten forverkad pA grund av fdrhAllande, som avses i 36 S 14 eller 6-8, men sker
riittelse innan foreningen har sagt upp bostadsrdttshavaren till avflyttning, fAr han eller hon inte
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ddrefter skiljas frin ligenheten pA den grunden. Detta galler dock inte om ng$anderdtten itr
fbruerkad pd grund av sAdana siirskilt allvarliga storningar i boendet som avses i 29 g tredje
s$cket.

Bostadsrittshavaren f&r inte heller skiljas ftdn ldgenheten om fdreningen inte har sagt upp
bostadsriittshavaren till avflyttning inom tre mAnader frAn den dag dA fdreningen fick reda pd
fdrhlllande som avses i 36 S 5 eller I eller inte inom tvA mAnader frdn den dag dA foreningen fick
reda pA forhAllande som avses i 36 S 3 sagt till bostadsrSttshavaren att vidta rdltelse.

3ss
fu nyttjanderdtten enligl 36 $ 2 forverkad pA grund av drdjsmAl med betalning av drsavgift, och
har f6reningen med anledning av detta sagt upp bostadsr{ittshavaren till avflyttning, fAr denne pd
grund av dr6jsmAlet inte skiljas frAn ldgenheten

1. orn avgiften - nir det 6r frlga om en bostadsldgenhel - belalas inom lre veckor trAn det
att bostadsrEiltshavaren pA sAdant stltt sorn anges i bostadsrdttslagens (1991:614) 7 kap
27 och 28 $$ har delgelts underrdllelse om mdjligheten att fA til lbaka ldgenheten genorn
att betala Arsavgiften inom denna tid, eller

2. om avgiften - n6r det 6r fr6ga om en lokal - betalas inom tui veckor frin det att
bostadsrdfrshavaren pd sAdant sEitt som anges i bostadsrilftslagens ( 1991:614) 7 kap 27
och 28 $S har delgetts underrflttelse om mOjligheten att fd tillbaka ldgenheien genom att
betala Arsavgiften inom denna tid.

Ar det frAga om en bostadstdgenhet fAr en bostadsr6ttshavare inte heller skiljas frdn tEigenheten
om han eller hon har varit fdrhindrad att betala Arsavgiften inom den tid sorn anges i fdrsta
stycket 1 pA grund av sjukdom eller liknande ofdrutsedd omstdndighet och irsavgitten har
betalats si snart det var mdjligl, dock senast ndr tvisten om avhysning avgors i fdrsta instans

Vad som sdgs i ftirsla stycket geiller inte om bostadsraitlshavare, genom aft vid upprepade
tillfAllen inte betale Arsavgiften inom den tid som angetts i 36 S 2, har Asidosatt sina fdrpliktelser i
sd hdg grad att han eller hon skiligen inte bor fA behSlla tdgenheten.

UnderrHttelse enligt fOrsta stycket 1 och 2 skall betriffande en bosladsldgenhet avfattas enligt
formuldr 1 och behiiffande lokal entigt formular 2, vilka bAda faststAllts enligt fdrordningen
(2003:37) om underr6tlelse enligl 7 kap.23 g bostadsrAttstagen (1991:614).

Avflyttning
4 0 $

Siigs bostadsrittshavaren upp till aWlyttning av nAgon orsak sorn anges i 36 S 1, 2. 5-7 eller g, dr
han eller hon skyldig att flytta genast.

Sigs bostadsrittshavaren upp av ndgon orsak som anges i 36 S 3,4 eller 8 fir han eller hon bo
kvar tilldet mdnadsskifte som inlrAftar ndrmasl efter tre mdnader frdn uppsdgningen, om inte
rdtten Aligger honom eller henne att flytta tidigare. Detsamma giiller om uppsagningen sker av
orsak som anges i 36 $ 2 och bestdmmelserna i 39 $ tredje stycket dr litldmpliga.

Vid uppstigning i andra fallav orsak som anges i36 S 2 til ldmpas dvriga bestiimmelser i 39 $.

Uppelgning
4 1  $

En uppsdgning skall vara skrifllig. Om fdreningen siiger upp bostadsr6ttshavaren till avflyttning,
har fdreningen rlft tiflerseftning fdr skada.
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Tvingsf6rsdljning
4 2 S

Har bostadsraftshavaren blivit skild frAn l6genheten tillf6ljd av uppsdgning ifall som avses i 36 S,
skall bostadsrtitten tvAngsforsdljas enligt 8 kap bostadsrStislagen (1991:614) sA snad som mojligt
om inte fbreningen, bostadsrdttshavaren och de k6nda borgendrer vars rdtt berdrs av
f6rsdljningen kommer 6verens om nigot annat. F6rsiiljningen fAr dock skjutas upp till dess att
brister som bostadsrdttshavaren svarar f6r blivit Atgiirdade.

Ovriga bestlmmelser
4 3 S

Vid foreningens uppldsning behAllna tillgAngar f6rdelas mellan bostadsrAttshavarna i fdrhAllande
till ldgenheternas insatser.

4 4 S
Fdr frigor, som inte regleras i dessa stadgar giiller bostadsrdttslagen, lagen om ekonomiska
fdreningar samt 6vrig lagstiftning.

Stadgarna antagna vid ordinarie fdreningsstimma den 31 mai 2005
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