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Bostadsrdttsfcireningen stataren L2 a sundbyberg
Orga

n

isationsn

um

mer 7 696L2-L446

Firma, siite och iindamfll
S 1 Fdreningens

firma och sdte

u

ppl6ten bostadsrdtt

el

ler overta r bostadsrdtt

i foreningens hus. Den som en bostadsrdtt
Stata ren 1-2, orga

Foreningens firma dr Bostadsrdttsforeningen
n isationsnum me r 7 696!2-

overg6tt till f5r inte vdgras medlemskap i
foreningen om f6reningen skdligen bdr godta

1446

forvii rva ren som bostadsrdttshava re.

Styrelsens sdte dr Sundbybergs kommun,

Annan juridisk person dn kommun eller
landsting som forvdrvat bostadsrdtt till
bostadsldgenhet fdr vdgras medlemskap.

Stockholms

Ldn

$ 2 F6reningens Sndam6l
$ 4 Uteslutning och uttrdde

Foreningen har till dndam6l att frdmja
medlemmarnas ekonomiska intressen genom
att i foreningens hus upplSta bostdder for
permanent boende och lokaler till nyttjande 6t
medlemmarna utan begrdnsning itiden. En
upplAtelse med bostadsrdtt fdr endast avse
hus eller del av hus. En upplitelse fir dock
omfatta mark som ligger i anslutning till
foreningens hus, om marken ska anvdndas
som komplement till nyttjandet av huset eller
del av huset. En uppl6telse leder till att en
medlem fdr en rdtt till bostad eller lokal, kallad
bostadsrdtt. Medlem som innehar bostadsrdtt
ka

Medlem fdr inte uteslutas eller uttrdda ur
foreningen s6 liinge han eller hon innehar
bostadsrdtt.

Insats och avgifter
S5

Arsavgift m.m.

Insats, andelstal, Srsavgift och eventuell
u p p l6te lseavgift fcir bosta dsriitte n faststd I ls av
styrelsen. Andring av insats beslutas av
foreningsstdmma i enlighet med
bostadsrdttslage n.

llas bostadsriittshava re.

Medlemskap

For att tdcka foreningens kostnader fcjr
verksamheten samt for de i 37 5 angivna
avsdttningarna ska varje bostadsrdtt betala
6rsavgift. Arsavgift ska fordelas i fdrhSllande
til I bostadsriitternas a ndelstal.

$ 3 Allmdnna bestdmmelser

Medlemskap i foreningen kan beviljas fysisk
eller juridisk person som antingen f6r sig

Om det inbordes forh6llandet mellan
andelstalen rubbas ska beslutet fattas av

foreningsstdmma.
Beslut om dndring av stadgarna ddr beslutet
dven avser dndring av grund for

21141.

rsavgiftsutta g ska fattas av fo re n i ngsstii m ma
i enlighet med 9 kap 23 5 BRL.

UpplAtelse och rivergfing av
bostadsrdtt

6

| 6rsavgiften ing6ende ersdttning for viirme
och varmvatten, elektrisk strom, renh6llning

$ 7 UpplStelseavtales inneh6ll

eller konsumtionsvatten kan berdknas efter
forbrukning eller bostads- och biarea.

Bostadsriitt uppl6ts skriftligen och fdr endast
uppl6tas 6t medlem iforeningen.
Uppl6telsehandlingen ska ange parternas
namn, den ldgenhet upplStelsen avser,
dndam6let med upplAtelsen samt de belopp

Arsavgift ska betalas senast sista vardagen
fore varje kalendermdnads bdrjan eller pi
annan tid som styrelsen Lrestiimmer.

som ska betalas som insats, Srsavgift och
eventuel I u ppl6te lseavgift.

Avgiften ska betalas p6 det sdtt styrelsen
bestdmmer. Om inte avgifterna betalas i riitt
tid utg6r drojsm6lsrdnta enligt 6 5 rdntelagen
(1975:635), p6 den obetalda avgiften fr6n
forfallodagen till dess full betalning sker samt
pAminnelseavgift enligt forordningen
(1981:1057) om ersiittning for
inkassokostnader m. m.

S8

6verl6telseavtalets inneh6ll

Ett avtal om overlAtelse av bostadsrdtt genom
kop ska upprdttas skriftligen och skrivas under
av sdljaren och koparen. Kopehandlingen ska

inneh6lla uppgifter om den liigenhet som
overl6telsen avser samt om ett pris.
Motsvarande ska giilla vid byte eller g6va.
Overl6telseavta let ska ld mnas til I styrelsen.

$ 6 6verl6telse- och pantsittningsavgift och

driijsm6lsrdnta

Rett att ut6va bostadsrdtt i fdreningen

Overl6telseavgift, pa ntsdttningsavgift sa mt
avgift for andrahandsuppl6telse kan tas ut
efter beslut av styrelsen. Overl6telseavgift fir
maximalt uppge till 2,5 procent av det
prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 S
socialforsdkringsbalken som gtiller vid
tidpunkten for ansokan om medlemskap.
Overl6telseavgiften betalas av sdljaren.
Pantsiittningsavgift f6r maximalt uppga till 1
procent av samma prisbasbelopp som ovan
och som gdller vid tidpunkten for
underriittelse om pantsdttning.

S9

Avgift for andrahandsuppl6telse, som fAr tas
ut 6rligen, f6r for en ldgenhet maximalt uppga
till 10 procent per 6r av samma prisbasbelopp
som ovan. Om en ldgenhet upplSts under en
del av ett 5r, berdknas den hogsta till6tna
avgiften efter det antal kalendermdnader som
ldgenheten dr uppldten.

juridisk person f6r dock utova
bostadsrdtten utan att vara medlem i
foreningen, om den juridiska personen har
fo rvii rvat bostadsriitten vid exekutiv
fcirsdljning eller vid tvingsforsdljning enligt 8
kap bostadsrdttslagen och dd hade pantrdtt i
bostadsrdtten. Tre 6r efter forvdrvet f6r
foreningen uppmana den juridiska personen
att inom sex minader fr6n uppmaningen visa
att n6gon som inte fdr viigras intrdde i
foreningen har forvdrvat bostadsrdtten och
sokt medlemskap. Om uppmaningen inte f6ljs,
fdr bostadsrdtten tvdngsforsdljas enligt 8 kap
bostadsriittslagen for den jurid iska personens
riikning.

Ndr en bostadsrdtt har overl6tits fr6n en
bostadsrdttshavare till ny innehavare, f6r den
nye innehavaren utova bostadsrdtten endast
om han eller hon dr eller antas till medlem i
bosta dsriittsfci re n inge n.

juridisk person som dr medlem i
bostadsriittsfore ningen fd r inte uta n samtycke
av foreningens styrelse genom overl6telse
forvdrva bostadsrdtt till en bostadsldgenhet.
En

En

Foreningen har rdtt till drojsmdlsrdnta enligt
rdntelagen (1975:635) pd obetalda avgifter
enligt denna paragraf och 5 S frdn

forfallodagen tills dess full betalning skett
samt dven ersdttning for pdminnelseavgift
enligt lag (1981:739) om ersdttning for
inkassokostnader m.m.
3(r4l

Ett dodsbo efter en avliden
bostadsriittshava re f6 r utova bostadsrdtten
trots att dcidsboet inte iir medlem i
foreningen, Tre 6r efter dodsfallet fdr
fdreningen dock uppmana dddsboet att inom
sex mAnader frdn uppmaningen visa att
bostadsriitten har ingitt i bodelning eller
arvskifte med anledning av

om bostadsrtitten efter forviirvet innehas av
makar eller, om bostadsrdtten avser
bostadsldgenhet, av sddana sambor p6 vilka
sambolagen (2003:376) ska tilldmpas.
Medlemskap kan ocks6 beviljas ndr fordldrar
forvdrvar andel av bostadsriitt for sitt/sina
barns riikning eller barn forviirvar andel av
bostadsriitt fd r si n (a ) fo rd lde rslfd rd ld ra rs
rdkning, I den m6n andelsforvdrv ska
godkiinnas ska minsta mojliga dgarandel for
endera parten dock alltid utgora tio (10)
orocent.

bostadsrdttshavarens docl eller att n6gon som
inte f6r vdgras intrdde i fclreningen har
forvdrvat bostadsrdtten och sokt medlemskap.
Om uppmaningen inte foljs, fAr bostadsrdtten
tvdngsforsdljas enligt 8 kap bostadsrdttslagen
fdr dodsboets rdkning.

En overldtelse dr ogiltig, om den som en

bostadsrdtt overg6tt till viigras medlemskap
bostadsrdttsforeningen. Om forvd rvet skett
vid exekutiv forsdljning eller vid
tv6ngsforsdljning enligt 8 kap
bostadsrdttslagen och har fcirvdrvaren i ett
sddant fall inte antagits till medlem, ska
foreningen losa bostadsrdtten mot skdlig
ersdttning, utom i fall dd en juridisk person
enligt 9 $ ovan f6r utova bostadsrdtten utan
att vara medlem.

Ratt till medlemskap vid
tivergAng

I 10 Overging av bostadsrdtt och ogiltig
iiverl6telse
Den som en bostadsrdtt har ove196tt till fdr
inte vdgras intrdde i foreningen om de villkor
som foreskrivs i stadgarna dr uppfyllda och
foreningen skdligen bor godta honom eller
henne som bostadsrdttshavare. Medlemskap
fdr inte viigras pA diskriminerande grund
s6som t.ex. ras, hudfdrg, nationalitet, etniskt
urspru ng, religion, overtygelse eller sexuell

Bostadsrdttshavare samtycker, genom sin
ansokan om medlemskap och genom att bli
medlem, till att uppgifter om namn och

ldggning.

personnummer, drenden m.m. registreras

i

Personuppgifter

fo re

Om det kan antas att forvt'drvaren inte avser
att bosiitta sig permanent i bostadsldgenheten
f6r foreningen viigra medlemskap.

n

i

i

nge ns m ed le msregiste r, fa ktu ra registe r,

redovisningsprogram, ma lha nteringsprogra m,
e-posthantering s6vdl vad avser ankommande
som utgdende post med eller utan bifogade
filer, databehandling av inkommande post
m.m. Medlemmen godkdnner iiven genom sin
ansokan om medlemskap att uppgifterna kan
vidarebefordras helt eller delvis till tredje man
i syfte att underldtta fullgdrandet av
foreningens verksam het.
I

En juridisk person, som har forvdrvat
bostadsrdtt till en bostadsldgenhet, fAr vdgras

intriide iforeningen.
Om en bostadsrdtt har overgatt till
bostadsrdttshavarens make f6r maken viigras
intrdde i foreningen enda:;t om maken inte
uppfyl ler fcireningens villkor for med lemska p
och det skiiligen kan fordras att maken
uppfyller s6dant villkor. Detsamma giiller niir

for att personuppgifterna
ett korrekt sdtt. Medlem har rdtt
att en 96ng per 6r fd ta del av de personuppgifter som finns registrerade om
medlemmen. Medlem har iiven rdtt att begdra
att felaktiga uppgifter korrigeras. Ansokan om
information och riittelse skall vara skriftliga.
Foren ingen ansva ra r

hanteras p6

en bostadsrdtt till en bostadsldgenhet
overgStt till ndgon annan ndrstAende person
som varaktigt sammanbodde med
d srdttshava re n.
frdga om f6rvdrv av andel i bostadsrdtt dger
forsta och fjdrde styckena tilldmpning endast

bosta

Fr6ga om att anta en medlem avgors av
styrelsen om annat inte foljer av 2 kap 10 5

I

4(L4I

bostadsriittslagen. Ansokan om intriide i
foreningen ska goras skriftligen. Styrelsen ska
snarast, normalt inom en m6nad frdn

Bostadsrdttshavaren iir ocks6 skyldig att folja
de anvisningar styrelsen meddelat.
Samtliga 6tgdrder som bostadsrdttshavaren
utfor eller l6ter utfora i lSgenheten ska ske p6
ett fackmdssigt sdtt.

ansokningsdagen, avgdra frdgan om
medlemskap. Styrelsen har riitt att som
underlag for provningen ta kreditupplysning
pA sokanden, samt iforekommande fall
begdra in annat underlag som styrelsen

Bostadsrdttshavaren

bestdmmer fr6n falltill fallS 11 Bodelning, arv,

L. Bostadsriittshavaren svarar bland annat fcir
f6ljande i legenheten:

testamente m.m.

a) ytskikt p6 rummens
Om en bostadsrdtt overgiitt genom bodelning,
arv, testamente, bolagsskifte eller liknande
forvdrv och forvdrvaren inte antagits till
medlem, fdr foreningen uppmana
innehavaren att inom sex m6nader frdn
uppmaningen visa att n6gon som inte f6r
vdgras intrdde i foreningen, fdrvdrvat
bostadsrdtten och sokt medlemskap. lakttas
inte tid som angetts i uppmaningen, fdr

b)
c)

bostadsriitten tv6ngsfdrsiiljas enligt 8 kap
bostadsrdttslagen fdr forvd rva rens rd kn ing.

Avsdgelse av bostadsriitt

d)
$ 12 Avsdgelse
En bostadsrdttshavare fAr avsdga sig
bostadsrdtten tidigast efter tv6 6r fr6n
uppl6telsen. Avsdgelse ska goras skriftligen

e)
f)
g)

hos styrelsen.

Vid en avsdgelse dve196r bostadsrdtten till
foreningen vid det m6nadsskifte som intrdffar
ndrmast efter tre m6nader fr6n avsdgelsen
eller vid det senare minadsskifte som anges i
avsiigelsen.

h)
stadsriittshavarens
rdttigheter o ch skyldigheter
Bo

5 13 Underh6llsf6rdelning mellan

i)

bostadsrdttshavaren och fiireningen
Bostadsrdttshavaren ska p6 egen bekostnad
h6lla ldgenheten i gott skick. Detta gdller iiven
mark, uteplats, forrid, garage eller annat
lSgenhetskomplement som ingdr i

uppl6telsen.
s(14)

vdggar, golv och
tak och underliggande behandling
som krdvs fdr att anbringa ytskiktet p6
ett fackmdssigt sdtt.
Bostadsrdttshava ren a nsva ra r ocks6
fcir tdtskikt i badrum och vdtrum,
icke bdrande innervdgg,
glas och b6gar i ltigenhetens ytter- och
innerfonster med tillhorande sprojs,
persienn, beslag, gSngjdrn, handtag,
spanjolett, l6sanordning, vddringsfilter
och tdtningslist samt all m6lning, dven
mellan fonsterbdgar, Motsvarande
gdller for balkong- eller altandorr samt

ddrtill horande troskel.
for ytterdorr med tillhorande beslag,
96ngjiirn, glas, sprojs, handtag,
ringklocka, brevinkast och 16s inklusive
nyckel; bostadsrdttshava ren sva ra r
dven for all m6lning med undantag for
m6lning av ytterdorrens utsida;
innerdorr och sdkerhetsgrind,
lister, foder, stuckaturer,
inredning och utrustning s6som koks-

och badrumsinredning, vitvaror
s6som, kyl, frys, spis, diskmaskin,
tvdttmaskin, torktumlare och dylikt
samt sanitetsporslin jdmte badkar,
duschkabin och dylikt,
ledningar och ovriga installationer for
vatten, avlopp, gas, el och
informationsoverforing till de delar
dessa befinner sig inne i ldgenheten
och inte tjdnar fler iin en ldgenhet,
anslutnings- och fordelningskoppling
pd vattenledning samt tillhorande
avstengningsventil och armatur for
vatten exempelvis kran, blandare,
duschanordning, inklusive packning,
golvbrunn inklusive kldmring till den
del det dr 6tkomligt fr6n ldgenheten,

j)

rensning av golvbrunn, vattenles och
ledningar, till de delar ledningarna

Bostadsrdttshavaren fdr inte utan styrelsens
tillst6nd anbringa annat ytskikt iin det

befinner sig inne i ldgenheten och inte
tjdnar fler dn en liigenhet,

ursprungliga.
Fo r ba I ko ng / altan sva ra r bostadsrettshava
fcir m6lning av insida av

k)

elradiator; ifrdga om vattenfylld
radiator sva ra r bostadsriittshava ren
endast fcir m6lning av radiator och
vdrmeledning,
l) elektrisk golvviirme och
elhanddukstork, sdkringssk6p och
ddrifr6n utg6ender elledningar i
ldgen heten, strdm bryta re,
jordfelsbrytare, eluttag och fast
armatur,
m) koksfldkt, kolfilterfldkt, spisk6pa,
ventilationsdon och ventilationsfldkt,
med undantag for
bostadsrdttsfcireningens
underh6llsansvar enligt sista stycket.
Installation av anordning som
pdverkar husets ventilation krdver
styrelsens tillstind.
n) Bostadsrdttshavaren svarar alltid for
kdpans armatur och strombrytare
samt rengoring och byte av filter,
o) brandvarnare,
p) egna installationer sAvida inget annat
framg6r av dessa :;tadgar,
q) 6tgdrder i ldgenheten som har
vidtagits av tidigare innehavare av
bostadsrdtten, s6som repa rationer,
underh6ll och installationer som
denne utfort.
r) parabolantenn eller liknande
anordning f6r ej fdstas i foreningens
hus eller pd rdcket, Parabolen f6r

re n

balkongfront/altanfront samt golv. M6lning
utfors enligt foreningens instruktioner.
3. Om bostadsrdttshavaren forsummar sitt
ansvar fdr ldgenhetens skick enligt denna

paragraf i sAdan utstriickning att annans
sdkerhet dventyras eller det finns risk for
omfattande skador pd annans egendom och
inte efter uppmaning avhjdlper bristen i
ldgenhetens skick s6 snart som mojligt, f6r
foreningen avhjdlpa bristen p6
bostadsrdttshavarens bekostnad,
4. For reparationer pd grund av brand- eller
vatten led ningsskada sva ra r
bostadsriittshavaren endast om skadan
uppkommit genom
a) hans eller hennes egen v6rdskishet

b)

c)

eller forsummelse, eller
vdrdsloshet eller forsummelse av
o negon som hor till hans eller
hennes hush6ll eller som besoker
honom eller henne som gdst,
. negon annan som han eller hon
har inrymt i ldgenheten, eller
. n6gon som for hans eller hennes
riikning utfcir arbete i ldgenheten
Ing6r i uppl6telsen forr6d, garage eller
annat ldgenhetskomplement har
bostadsriittshava ren sa mma
underhdlls- och reparationsansvar for
dessa utrymmen som for ldgenheten
enligt dessa bestdmmelser.

stdllas pd den egna balkongen endast
p6 s6dant siitt, att risk inte uppstdr for
medlemmar eller besokande i huset,
att parabolen kan falla ned eller skada
n6gon p6 annat sdtt. Det nu
fcireskrivna giiller dven blom16dor eller
liknande anordningar. Styrelsen
bedomer diskretiondrt frSn fall till fall
huruvida en av bostadsriittshavaren
begdrd 6tgdrd kan till6tas eller inte.

5. For reparation pe grund av brandskada som

uppkommit genom v6rdsloshet eller
forsummelse av ndgon annan dn
bostadsrdttshavaren sjdlv dr dock
bostadsrdttshavaren ansvarig endast om han
eller hon brustit i omsorg eller tillsyn.
Om det finns ohyra i ldgenheten gdller de tv6
ovanstdende styckena om brand- eller
vattenledningsskada i tilldmpliga delar.

2. Ar ldgenheten forsedd med balkong, altan,
takterrass, mark eller uteplats med egen

ingdng, 6ligger det bostadsrdttshavaren att
svara for renh6llning och snoskottning samt
avrinning av dagvatten inte hindras.
6(r4)

2.

5. Bostadsrdttshavaren ska snarast till
foreningen anmdla fel och brister p6 sddant
som omfattas av foreningens ansvar.

3.

dndring av befintliga ledningar fdr avlopp,
vdrme, gas eller vatten, eller
annan vdsentlig fordndring av
ldgenheten.

Fdreningen
Styrelsen fdr inte viigra att medge tillst6nd till
en Stgdrd som avses i forsta stycket om inte
6tgiirden dr till p6taglig skada eller oliigenhet

7. F6reningen svarar for fastigheten och allt
som medlemmen inte svarar for, s6som

for foreningen.

a)

b)

c)

ledningar for avlopp, vdrme, gas, el
och vatten, om foreningen har forsett
Itigenheten med ledningarna och
dessa tjdnar fler dn en ldgenhet
vattenfylld radiator, forutom m6lning,
ventilationskanal och ventilationsdon
i fr6ga om ledning for el svarar
fcireningen fram till ldgenhetens
sd kri

d)

e)
f)
g)

5 16 Stiirningar, sundhet, ordning och gott
skick
r bostadsrdttshava ren a nvii nder ldgen heten
till att de som bor i
omgivningen inte utsdtts fcir storningar som i
sSdan grad kan vara skadliga for hdlsan eller
annars forsdmra deras bostadsmiljo att de inte
skdligen bor t6las. Bostadsrdttshavaren ska
dven i ovrigt vid sin anvdndning av ldgenheten
iaktta allt som fordras for att bevara sundhet,
ordning och gott skick inom eller utanfor
huset. Han eller hon ska rdtta sig efter de
sdrskilda regler som foreningen i
overensstdmmelse med ortens sed meddelar.
Bostadsriittshavaren ska h6lla noggrann tillsyn
over att dessa 6ligganden fullgors ocks6 av
dem som han eller hon svarar for enligt 13 5
Nd

ska han eller hon se

ngssk6 p

ytbehandling av ytterdorrs utsida och
for utifrSn synliga delar av fonster och
balkong- eller altandcjrr samt utbyte
av fonster, balkorrg- eller altandorr
vattenburen handdukstork
rokg6ng (dock inte rokg6ng i kakelugn)
ventilationskanal och ventilationsdon
samt koksfldkt jdrnte kdpa om fldkten
ing6r i husets ventilationssystem.

ounkt 4

8. Fdreningen f6r 6ta sig att utfora s6dan
underh6lls6tgdrd som enligt vad ovan sagts
bostadsrdttshavaren ska s;vara for. Beslut om
detta och som be16r bostadsrdttshavarens
ldgenhet ska fattas pd foreningsstdmma och
kan avse dtgdrder som foretas i samband med
omfattande underh6llsarbete eller
ombyggnad av foreningens hus.

b.

Om det forekommer sddana storningar i
boendet som avses i forsta stycket forsta
meningen, ska foreningen

l.

ge bostadsrattshavaren tillsdgelse att

till att storningarna omedelbart
upphor, och

se

5 14 Fiirsdkringar

2.

Det Aligger bostadsrdttshavaren att ej blott ha
och vidmakth6lla en sedvanlig hemforsdkring
utan jiimviil om det inte ing6r i hemforsiikringen en forsdkring avsedd for
bostadsrdtter med tillhorande utrymmen.

om det dr frdga om en bostadsliigenhet, underrdtta socialndmnden
den kommun ddr ldgenheten dr
beldgen om storningarna.

i

ldgenheten

Andra stycket gdller inte om fdreningen sdger
upp bostadsrdttshavaren med anledning av att
storningarna dr sdrskilt allvarliga med hdnsyn
till deras art eller omfattning.

sriittshava re n fA r i rrte uta n styre lse ns
tillstind i liigenheten utfora 6tgiird som
innefatta r
f . ingrepp i en bdrande konstruktion,

Om bostadsrdttshavaren vet eller har
anledning att misstdnka att ett forem6l dr
behdftat med ohyra fdr detta inte tas in i
ldgenheten.

5 15 Bostadsrdttshavarens

Bosta

rdtt att dndra

i

d

7(L4)

2,
Fiireningens rdtt till tilltrade
ldgenheten

S 17

till

Foretriida re for bostadsrdttsf6ren ingen ha r
riitt att fd komma in i ldgenheten ndr det
behovs for tillsyn eller for att utfora arbete
som foreningen svarar for eller har riitt att
utfcjra enligt 13 5. Ndr bostadsrdttshavaren

om liigenheten iir avsedd for
permanentboende och bostadsrdtten
till ldgenheten innehas av en
kommun eller ett landsting,

Styrelsen ska genast underriittas om en
uppl6telse enligt tredje stycket.
$ 19 Ldgenhetens indamSl

har avsagt sig bostadsrdtten enligt 4 kap 11 5
bostadsrdttslagen el ler nd r bostadsrdtten ska
tvd ngsforsd ljas en ligt 8 ka p bostadsrdttslagen,
tir bostadsrdttshavaren skyldig att l6ta
ldgenheten visas pi ldmplig tid. Foreningen
ska se till att bostadsrdttshavaren inte drabbas
av stcirre oldgenhet dn nodvdndigt.

Bostadsrdttshavaren f6r inte anvdnda
ldgenheten for n6got annat iindam6l dn det
avsedda. Foreningen fir dock endast 6beropa
avvikelse som dr av avsevdrd betydelse for
foreningen eller n6gon annan medlem i

foreningen.

Om bostadsrdttshavaren inte ldmnar tilltrdde

5 20 Inneboende

till ldgenheten ndr fdreningen har riitt till det,
fdr kronofogdemyndigheten efter ansokan
besluta om sdrskild handrdckning. I fr6ga om
sddan handrdckning finns bestdmmelser i
lagen ( 1990 :7 461 om beta Iningsforldgga nde
och handrdckning,
5 18 Upplitelse

Bostadsrdttshavaren fdr inte inrymma
utomst6ende personer i ldgenheten, om det
kan medfora men for foreningen eller n6gon
annan medlem i foreningen.

F<irverkande av bostadsrdtt

iandra hand

En bostadsriittshavare

fir

uppl6ta sin ldgenhet
i andra hand till annan for sjdlvstendigt
brukande endast om styrelsen ger sitt
samtycke. Tillstdndet tidsbegriinsas till ett (1)
6r max totalt tvi (2) 6r.

5 21 F6rverkande av

Nyttjanderdtten till en liigenhet som innehas
med bostadsrdtt och som tilltrdtts dr
fdrverkad och foreningen s6ledes berdttigad
att sdga upp bostadsrdttshavaren till

Om styrelsen inte ger sitt samtycke till en
a nd ra ha ndsuppl6te lse f5 r bostadsrdttshava ren
dnd6 uppl6ta sin ldgenhet iandra hand, om

avflyttn ing,

t.

hyresniimnden ldmnar tillst6nd till
uppl6telsen. Tillst6nd ska ldmnas om
bostadsrdttshavaren har skdl for uppl6telsen
och foreningen inte har niigon befogad
anledning att vdgra samtycke. Tillstdndet ska
begrdnsas till viss tid och kan forenas med
villkor.

om bostadsrlittshavaren drojer med
att betala insats eller uppl6telseavgift
utover tv6 veckor fr6n det att
fdreningen efter forfa lodagen
anmanat honom eller henne att
fullgora sin beta Iningsskyldighet,
om bostadsrdttshavaren drojer med
att betala 6rsavgift eller avgift for
andrahandsuppl6telse, ndr det gdller
en bostadsldgenhet, mer dn en vecka
efter forfallodagen eller, ndr det gdller
en lokal, mer dn tvd vardagar efter
forfallodagen,
om bostadsrdttshavaren utan
behovligt samtycke eller tillst6nd
upplAter liigenheten iandra hand,
I

2,

Samtycke behovs dock inte

t,

nyttjanderdtt

om en bostadsrdtt har forviirvats vid
exekutiv forsdljning eller tvingsforsdljning enligt 8 kap bostadsrdttslagen av en juridisk person som
hade pantriitt i bostadsriitten och
som inte antagits till medlem i
foreningen, eller

3.

8(14)

4.
5.
6.

om legenheten anvdnds i strid med j.9
eller 20 S,
om bostadsrettshavaren inrymmer
utomst6ende personer till men fcjr
fcireningen eller annan medlem,
om bostadsriittshavaren eller den som
ldgenheten uppldtits till i andra hand,
genom v6rdsloshet dr v6llande till att
det finns ohyra i ldgenheten eller om
bostadsrdttshavaren genom att inte
utan oskdligt drdjsm6l underrdtta
styrelsen om att det finns ohyra i
liigenheten bidrar till att ohyra sprids i

En uppsdgning skall vara skriftlig.

Uppsdgningen pd grund av forh6llande som
avses i 5 21 punkt 3 - 5 eller 7 -9 fttr ske om

bostadsriittshavaren l6ter bli att efter
tillsdgelse vidta rdttelse utan drdjsm6l

Uppsdgning pd grund av forh6llande som
avses i forsta stycket punkt 3, 4 eller 6-9 f6r
ske om bostadsrdttshavaren lSter bli att efrer
tillsdgelse vidta riittelse utan drojsm6l.
Uppsdgning p6 grund av fcirh6llande som
avses i forsta stycket punkt 3 fdr dock, om det
dr fr6ga om en bostadsldgenhet, inte ske om

huset,

7.

.

bostadsriittshavaren utan drojsm6l ansoker
om tillst6nd till uppldtelsen och fdr ans6kan

om ldgenheten pfl annat sett
vanvdrdas eller orn bostadsrdttshava ren 6sidosdtter sina
skyldigheter enligt 16 5 vid
anvdndning av ldgenheten eller om
den som ldgenheten uppldts till i
andra hand vid anviindning av denna
6sidosdtter de skyldigheter som enligt

beviljad.
Ar det fr6ga om sdrskilt allvarliga storningar i
boendet gdller vad som sdgs i forsta stycket
punkt 6 dven om n6gon tillsdgelse om rattelse
inte har skett. Detta gdller dock inte om
storningarna intrdffilt under tid dA ldgenheten
varit uppl6ten i andra hand p6 sdtt som anges

samma paragraf 6ligger en bostadsrdttshava re,

i185.

8.

om bostadsrdttshavaren inte ldmnar
tilltrede till ldgenheten enligt 17 S och
han eller hon inte kan visa en giltig
ursdkt for detta,
9. om bostadsrdttshavaren inte fullgor
skyldighet som gdr utover det han
eller hon ska gcira enligt
bostadsriittslagen och det mdste
anses vara av synnerlig vikt for
foreningen att skyldigheten fullgors,
samt
10. om ldgenheten helt eller till vdsentlig
del a nvdnds for niiringsverksamhet
eller diirmed likartad verksamhet,
vilken utgor eller i vilken till inte
ovdsentlig del ingiir brottsligt
forfarande, eller fcir tillfdlliga sexuella
forbindelser mot ersdttning.

Om foreningen sdger upp bostadsrdttshavaren
till avflyttning har foreningen rdtt till

ersdttning for skada.
Ar nyttjanderiitten forverkad p6 grund av
forh6llande, som avses i 5 21 punkt L-5 eller 79 men sker riittelse innan foreningen sagt upp
bostadsrdttshava ren till avflyttning, fdr ha n
eller han inte diirefter skiljas frin ldgenheten
p6 den grunden. Detta gdller dock inte om
nyttjanderdtten iir forverkad pd grund av
s6dana sdrskilt allvarliga storningar i boendet
som avses i 5 16 tredje stycket.

Bostadsriittshavaren f6r inte heller skiljas frdn
ldgenheten om foreningen inte har sagt upp
bostadsrdttshavaren til I avflyttning inom tre
m6nader fr6n den dag dd foreningen fick reda
pd forh6llande som avses i 5 21 punkt 6 eller 9
eller inte inom tvi m6nader fr6n den dag dA
foreningen fick reda pd forh6llandet som
avses i S 21 punkt 3 sagt till
bostadsrdttshavaren att vidta rdttelse.

Nyttjanderdtten iir inte f6rverkad, om det som
ligger bostadsrdttshavaren till last dr av ringa
betydelse. Vid bedomningen ska det sdrskilt
beaktas om det som ligger bostadsrdttshavaren till last har sin grund i att en
niirst6ende eller tidigare ndrstdende har
utsatt bostadsriittshavaren eller n69on i
bostadsrdttshavarens hush6ll for brott.

En bostadsriittshavare kan skiljas fr6n

ldgenheten pi grund av forh6llande som avses
i $ 21 punkt L0 endast om fcireningen har sagt
9( 14)

upp bostadsriittshava

re n

Beslut om avhysning fi meddelas tidigast
tredje dagen efter utgdngen av den tid som
anges i forsta stycket 1- eller 2.

till avflyttning inom

tvd minader fr6n det att foreningen fick reda
pd forh6llandet. Om den brottsliga
verksamheten har angetts till 6tal eller om
forundersokningen har inletts inom samma
tid, har foreningen dock kvar sin rdtt till
uppsiigning intill dess att tvd m6nader har g6tt
fr6n det att domen i brottm6let har vunnit
laga kraft eller det rdttsliga forfarandet har
avslutats p6 n6got annat siitt.

Sdgs bostadsrdttshava ren upp

Sdgs bostadsriittshavaren upp av n6gon orsak
som anges i $ 21 punkt 3 - 5 eller 9, fdr han

Ar nyttjanderdtten enligt g 2 punkt 2
forverkad p6 grund av drrijsm6l med betalning
av 6rsavgift, och har foreningen med
anledning av detta sagt upp
bostadsriittshava ren till avflyttning, f6 r denne
p6 grund av drojsmdlet inte skiljas frdn

eller hon bo kvar till det mdnadsskifte som
intrdffar ndrmast efter tre mdnader frdn
uppsiigningen, om inte rdtten 6ldgger honom
eller henne att flytta tidigare. Detsamma
gdller om uppsdgninrgen sker av orsak som
anges i 5 21 punkt 2 och bestdmmelserna i g
36 dr tilldmpliga.

ldgenheten

7.

2.

till avflyttning

av nagon orsak som anges i 5 21 punktl, 6 - 8
eller L0, dr han eller hon skyldig att flytta
genast.

om avgiften ndr det dr frdga om en
bostadslSgenhet, betalas inom tre
veckor fr6n det att bostadsrdttshavaren delgetts underrdttelse om
mojligheten att fe tillbaka ldgenheten
genom att betala 6rsavgiften inom
denna tid, eller
om avgiften ndr det dr fr6ga om en
lokal betalas inom tvd veckor fr6n det
att bostadsrdttshavaren har delgetts
underrdttelse om mojligheten att fA
tillbaka ldgenheten genom att betata
6rsavgiften inom denna tid,

Vid uppsdgning i andra fall av orsak som anges
i 5 2L stycke 2 tilldmpas ovriga bestdmmelser i
5 36.

Rdkenskapser
$ 22 Fiireningens rAkenskapsir.

Foreningens rdkenskaps6r omfattar tiden
fr.o.m. den 1- januari t.o.m. den 31 december.
Senast sex (6) veckor fore ordinarie
foreningsstiimma ska styrelsen till revisorerna
overldmna 6rsredovisning. Denna bestdr av
forva ltningsberSttelse, resu ltatrd kn ing,
balansrdkning samt tilldggsupplysningar.

Ar det fr6ga om en bostadsldgenhet fdr en
bostadsrdttshavare inte heller skiljas fr6n
ldgenheten om han eller hon har varit
forhindrad att betala Srsavgiften inom den tid
som anges i forsta stycket 1 pd grund av

Styrelse

sjukdom eller liknande oforutsedd
omstdndighet och 6rsavgiften har betalats sd
snart det var mojligt, dock senast ndr tvisten
om avhysning avgors ifors;ta instans.

S 23

Antal styrelseledamciter och suppleanter

Styrelsen vdljs av medlemmarna pi
foreningsstdmma. Styrelsen best6r av minst
tre(3) och hogst sju (7) ledamoter samt (2)
suppleanter, vilka samtidigt vdljs pd ordinarie
stdmma, tills ndsta ordinarie stdmma h6llits.
Stdmman vdljer ordforande.
Ordfora nde, styrelseleda moter och
suppleanter vdljs p6 tv6 6r. Om hel ny styrelse
vdljs p5 foreningsstdmman skall mandattiden
fcjr hdlften eller vida udda tal ndrmast hogre
antal vara ett 6r.

Vad som siigs iforsta stycket giiller inte om
bostadsrdttshavaren, genom att vid
upprepade tillfdllen inte betalt 6rsavgiften
inom den tid som anges i $ 21 punkt 2, har
6sidosatt sina forpliktelser i sd hog grad att
han eller hon skdligen inte bor f6 beh6lla

liigenheten,

10(14)

Till styrelseledamot och suppleant kan
fdrutom medlem vdljas iiven medlems maKe,
sambo, registrerad partner, f6rdldrar, syskon
eller barn. En fcjrutsdttning fdr valbarhet dr att
ledamoten i fr6ga bor i foreningens hus,
Betrdffande personer med anknytning till en
medlem som dr juridisk person, kan
foreningsstiimma n medge undantag frdn
medlemskravet for person som avses i
punkten 5 9 fr6n 96ng till annan. Utover vad
som fcireskrivits i det foreg6ende kan till
styrelsen dven vdljas en (1_) ledamot eller
suppleant som inte uppfyller bosdttn

$ 27 Beslutsfcirhet

Styrelsen dr beslutsfcjr ndr antalet ndrvarande
ledamcjter vid sammantrddet overstiger

hdlften av samtliga styrelseledamoter. Som
styrelsens beslut gdller den mening for vilken
mer dn hSlften av de ndrvarande rostat eller
vid lika rcjstetal den mening som bitrdds av
ordfciranden. Om minsta antalet ledamoter
for beslutsforhet iir ndrvarande, fordras
enighet om besluten.
5 28 Beslut om f6reningens egendom

ingskravet.
Utan foreningsstdmmans bemyndigande fdr
styrelsen eller firmatecknare inte avhinda

Styrelsen utser inom sig och utom styrelsen
sig andra funktiondrer vid behov och fr6n tid

fdreningen dess fasta egendom eller tomtrdtt.
Styrelsen eller firmatecknare f6r inte heller
riva eller besluta om vdsentliga fordndringar
av fcireningens hus eller mark sdsom
vdsentliga ny-, till- eller ombyggnader av
s6dan egendom. Styrelsen f6r dock inteckna
och be16na s6dan egendom eller tomtrAtt. Vad
som gdller for dndring av ldgenhet regleras i 5

tillannan.
5 24 Kallelse tillsammantrdde,

f<iredragningslista
lelse

till styrelsesam

vilken ska ll
inneh6lla uppgift om fdrekommande drenden,
skall vara ledamoterna tillhanda inom 7 dagar
fore sammantrddet. Suppleanterna skall inom
samma tid tillstdllas underrdttelse om
sammantrddet och forekomma nde iirenden.
Ledamot, som drf6rhindrad att niirvara, skall
genast meddela detta till sekreteraren som
har att omedelbart kalla suppleant i
ledamotens stdlle. Suppleant, som inte
tjdnstgor i ledamots stdlle, har rdtt att ndrvara
vid sammantriidet men har inte rostrett.
Ka

I

S 25

ma ntrAde,

15.

5 29 Styrelsens 6ligganden

Det 6ligger styrelsen att bland annat,
t. avge redovisning dver forvaltningen av
foreningens angeldgenheter genom
att avldmna 6rsredovisning som ska
inneh6lla berdttelse om verksamheten
u nder 6 ret (forva ltningsberiittelse)
samt redogorelse for foreningens
intdkter och kostnader under 6ret
(resultatriikning) och for stdllningen
vid rdkenskaps6rets utg6ng

Valberedning

Vid ordinarie foreningsstdmma utses

valberedning for tiden intill dess ndsta
ordinarie foreningsstdmma h6llits. En ledamot
utses till sammankallande i valberedningen.
Valberedningen skall foresl6 kandidater till de
fortroendeuppdrag till vilka val skall forriittas
p6 foreningsstdmma.
S 26

(ba la nsrd kning),

2.

upprdtta budget for det kommande
rii kenska ps6 ret,

3.

Konstituering och firmateckning

Styrelsen utser inom sig vice ordforande,
sekreterare och kassor samt tre personer,
varav minst tvd att tillsammans teckna

f6reningens firma.
11(14)

minst sex veckor fore den
foreningsstdmma, pd vilken
6rsredovisning och revisorernas
beriittelse ska framldggas, till
revisorerna ldmna 6rsredovisningen
fcir det forflutna rdkenskapsdret samt

4.

protokollfcjra alla sammantreden.
Protokollen ska fciras i
nummerordning, justeras av
ordfdranden och ytterligare en
ledamot som styrelsen bestiimmer
samt fcirvaras pA betryggande sdtt.

senast tv6 (2) veckor fore ordinarie och senast
tve (2)vecka fore extra stdmma.
Kallelse utfdrdas genom en personlig kallelse
till samtliga medlernmar genom utdelning i
medlemmens brevinkast, brevledes genom
postbefordran till medlemmens
bostadsrdttsadress eller via e-post till de
medlemmar som s6 cinskar. Kallelse med
tillhorande dokument ska iiven finnas p6
fdreningens hemsida inom foreskriven tid.
Kallelse ska ocksd utfdrdas brevledes genom
postbefordran om nredlemmens postadress dr
en annan dn ldgenhetens och dr kdnd for

Medlem - och
liige nh etsfti rte ckn
S 30

in

g

Medlems- och l6genhetsfiirteckning

fcireningen om,

Styrelsen ska fora forteckning dver

bostadsrdttsforeningens med lem ma r
sa mt fcirteckning 6ver
de ldgenheter som dr uppldtna med
bostadsrdtt ( ldgen hetsforteckning).

t,

(med lemsfdrteckning)

2.

Revisorer
S 31

Fiireningens revisorer

I bostadsrdttslagen (1991:61a) foreskrivs om
kvalificerad majoritet eller krav pd flera
stdmmor for beslut i vissa fall.

Minst en och hogst tv6 revisorer samt ingen
eller hogst tv6 suppleanter vdljs av ordinarie
foreningsstii mma til I ndsta ordina rie stii mma
h6llits. Till revisor kan iiven utses ett
registrerat revisionsbolag. For sddan revisor
utses ingen suppleant.

Extra stdmma ska h6llas ndr styrelsen finner
skdl till det. Extra stdmma ska iiven h6llas ndr

revisor eller minst en tiondel av samtliga

rostberiittigade skriftligen begiir det hos

Det 6ligger revisorn att,

styrelsen med angivande av drende som
onskas behandlat p6 stdmman.

verkstd I la revision av foreningens rd kenskaper

och forvaltning, samt senast tre veckor for
ordinarie foreningsstdmmil framldgga
revisionsberdttelse.

5 33 Motionen

Medlem som onskar fi ett drende behandlar
vid stdmma ska skriftligen framstdlla sin
begdran hos styrelsen senast den 3L mars,

Ftireningsstemma
S 32

ordinarie foreningsstdmma ska h6llas
p5 annan tid dn som foreskrivs i
stadgarna, eller
foreningsstdmma ska behandla friga
om fdreningens forsdttande i
likvidation eller fdreningens
uppgdende i annan forening genom
fusion.

eller den senare dag som styrelsen meddelar.

Frireningsstdmma och kallelse

5 34 Dagordning

Ordinarie fdreningsstdmma ska h6llas en 96ng
om 6ret fore maj mdnads utg6ng,

ordinarie frireningsstdmma ska
forekomma:

till fcireningsstdmrna :
ka la r till foreningsstd m ma. Ka lle lse
till foreningsstdmma ska innehilla en uppgift

2.

Stiimmans oppnande.
Val av stdmmoordforande,

3.

Anmdlan av

4.

roto ko llfo ra rre
faststS lla nde av rostld ngd.

P6

Kallelse

Styrelsen

1.

I

om de iirenden som ska fcirekomma, Kallelsen
ska utfdrdas tidigast sex (6) veckor fcjre och

p

12(t4)

st

mmoordforandens val av

5.

Frdga om ndrvarordtt vid
foreningsstiimma.

6.
7.
8.

Godkdnnande av dagordning.
Val av tvd justerare och rcistrdknare.

9.

Fdredragning av styrelsens 6rsredovisning,
Fdredragning av revisorns berdttelse.
Beslut om faststdllande av resultat- och
balansriikning.

Friga om stiimman blivit istadgeenlig
ordning utlyst

10.
tL
12.
13.
1.4.

15.
16.

18.
19.
20.
2I.

Omrostning vid foreningsstiimma avseende
val sker oppet om inte niirvarande rostberdttigad p6kallar sluten omrostning. Vid lika
rostetal avgors val genom lottning, medan i
andra frAgor gtiller den mening som bitriids av
ordforanden vid stii mman.

Beslutom resultatdisposition.
for
styrelseleda moterna.
Fr6ga om arvoden 3t styrelseledamrjter
och revisorer for ndstkommande
Fr6ga om ansvarsfrihet

De fall

-

bland annat fr6gan om dndring av
- ddr sdrskild rostovervikt
erfordras for giltighet av beslut behandlas i 9
ka p bostadsrdttslagen.
dessa stadgar

verksamhets6r.
Val av ordfcirande
Val av ovriga styrelseledamoter och
su

17.

Medlem f6r utova sin rostrett genom ombud
som antingen ska vara medlem iforeningen,
make eller sambo. Ombud ska fcirete skriftlig
och dagtecknad fullmakt. Ombud fdr inte
fdretrdda mer dn en medlem.

Underhflllsplan och fond

pplea nter

Val av revisorer och revisors-

suppleanter.
Tillsdttande av valberedning.
Arenden som styrelsen upptagit i
kallelsen fcir beslut eller som medlem
anmiilt enligt 5 33.
Ovriga fr6gor utan beslutsrdtt
Stdmmansavslutande

S 37

Underh6llsplan och avsdttning till fond

Styrelsen ska upprdtta underh6llsplan for
genomforande av underh6llet for foreningens
hus och 6rligen budgetera samt genom beslut
om 6 rsavgifternas storlek sdkerstdlla
erforderliga medel for att trygga underh6llet
av foreningens hus.

P6 extra foreningsstdmma ska utover

punkterna 1-8 och l-9 ovan endast forekomma
de iirenden for vilka stdmman blivit utlyst och
vilka angetts i kallelsen till stdmman.

Avsdttning till yttre fond gors enligt

5 35 Protokoll

Vissa iivriga meddelande

Senast tre veckor efter stiimman ska det
usterade protokol let hd llas tillgd ngligt hos

I

underh6llsplan.

j

fdreningen for medlemmarna
S 36

38 Meddelanden

frin

fcireningen

Andra meddelanden till medlemmarna ansl6s
p6 ldmplig plats inom foreningens fastighet
samt publiceras pd foreningens hemsida eller
delges medlemmarna genom utdelning i
medlemmens brevinkast, brevledes genom
postbefordran till medlemmens
bostadsriittsadress eller via e-post.

Riistrfitt och omrdstning

Vid foreningsstdmma har varje medlem en
rost. Om flera medlemmar har en bostadsriitt
gemensamt har de tillsammans endast en
rost. Innehar en medlem mer dn en
bostadsrdtt i fdreningen har medlemmen
dndd endast en rost. Rostberdttigad dr endast
den medlem som fullgjort sina ekonomiska

Tvflngsfiirsdlining

forpliktelser mot foreningen

5 39 TvAngsfdrsdljning av bostadsrdtt

73(74)

Har bostadsrdttshavaren blivit skild fr6n
ldgenheten till foljd av uppsidgning i fall som
avses i S 21-, skall bostadsrdtten tv6ngsforsdljas enligt bostadsrdttslagen sd snart som

fcirdelas mellan medlemmarna i forh6llande
till ldgenheternas insa tser.

mojligt, om inte foreningen, bostadsrattshavaren och de kdnda borgendrer vars
riitt berors av forsdljningen kommer overens
om annat. Forsdljningen fdr dock anst6 till
dess att brister som bostadsrettshavaren

Uppliisning och likvidation
I

41 Fdreningens uppllcisning

ansvarar for, blivit Stgdrdade.

Ovrigt

Vinst
S

5 42 Annan lagstiftnirrg

40 Vinstfrirdelning

Utover dessa stadgar Sldller for foreningens
verksamhet vad som stadgas i
bostadsrdttslagen, lagr:n om ekonomiska
fdreningar och ovrig tilldmplig lagstiftni

Om foreningsstdmman beslutar att
uppkommen vinst ska delas ut ska vinsten
Om foreningen upploses ska beh6llna tillgdngar
tillfalla medlemmarna i forhiSllande till
ldgenheternas insatser.

Ovanstflende stadgar har antagits vid ftireningsstflmma den 23 maiz}1^S

Annika Wilson, kassdr

Fi5rtydligonde ov stiimmons dagordningspunkt 5

- Niirvarcilitt

vid stiimmon

Stdmmon iir det forum vid vilket medlemmarno hor mdjlighet att varo med och pdverka hur foreningen sko skdtos, Som huvudregel gdller
enligt nyo logen ott det endast dr medlemmar som har riitt ott ndrvara pd en stdmma samt stdmmofunktiondrer som exempelvis
stdmmans ordfdronde och protokollfdrare. Om onnon dn de ndmnda sko t'd ndrvora ska olla medlemmor samtycko till det, Fromdver biir
ddrfdr stdmmons ordfdrande vid inledningen dv stiimmon, et'ter att riistliingden godktints, lyfta t'rdgon om onnan iin medlems rdtt att
ndrvara vid stdmman.
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