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OM FORENNGEN
I $ Namn, iindamfll och sAre
2 g Medlernskap och 6verl6telse
3 $ Medlemskapsprdvning - ffsisk p€rson
4 $ Boslttningskrav
5 $ Andelsiigande
6 $ lnsals- Arsavgift och uppl&telseavgift
? g Arsavgiflens berdkning
8 $ Over'lAtelse- och pantsiittningsavgift
9 g Ovriga avgifter'
| 0 $ Drtljsmfll rned betalning

FORENINGSSTAMI\4.\
I | $ Irdreningssriimma
l2 g Motioner
l3 $ Extra lorerringsstiimma
l4 g Dagordning
l5 g Kal le lse
16 $ I(<istr'fitt
| ? $ Ombud och birade
l8 $ Rdstning
19  $  Jav
20 g Over- och underukcrr
2l $ Valberedning
22 $ Stammans prctokoll

STYRELSE OCH REVISION
23 $ Styrelsens sammansAttning
24 g Konstitueling
25 $ Sryrelsents protokoll
26 $ Beslutt-orhe t och r'dstning
27 ,r 3.r1ut i vissa f igor
28 g Firmateckning
29 g Styelsens dligganden
30 g Utdrag ur kigenhetsfiirteckning
3l $ Rtikenskaps$r
32 $ Revisor'ernas sammansfttning
33 $ Avgivande av revisionsberdttelse

BOSTADSRATTSUAVARENS
RATTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
34 $ Bostadsrllttshavarens ansvar
35 $ Yfterligare installationer
36 $ Brand- och vattenledningsskador
37 $ Felanmiilan
38 $ Gemensam upprustning
39 $ Vanvdrd
40 $ Onrbyggnad

ANVANDNING AV BOSTADS NA TTEru
41 $ Anvtindning av bostadsriifien
42 $ Sundhet. ordning och gort skick
43 $ Tillfrlidesretr
44 g Andrahandsuthynring
45 $ Inneboende

FORVERKANDE
46 $ F0rverkandegrunder
47 g Hinder {br fbrverkande
48 5t Brr5*ttng vid uppsrigning
49 $ TvdngsftrsEljning

0vrucr
50 g Meddelanden
5l g Flamtida underhill
52 $ Uppl6sning l ikvidation rnrn
53 $ Toikning
54 $ StadgeAndring
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OI\'f FORENINGEN

1 $ Namn, iindarnd.l och sdte
Foren i n gens namn A r Bostadsrti tts{tireningen
Skltten 4.

Fbreningens lindarnil Ar an fiemja rnedlemmarnas
ekonomiska intressen genom att i forcningens hus
upplAta bostiider lor permanent boende santt lokaler it
medlemmarna ftir nytfjande utan tidsbegr linsning.
Medlems rtitt i fi:reningcn pf, grund av sidan uppl8telse
kallas bosladsEin. Medlem sorn innehar. bostadsr[tt
kal las b ostadsriittshavare.

Styrelsen har sitt siite i Hjorthagen i Stockholms
kommurr i Scccklrolms lAn.

2 $ Medlemskap och civerlArtelse
En ny innehavare ffir utova bostadsriitten och flytta in i
leigerrheten efldasf ont han eller hon antagits till
medlem i ftire ningen. Fijrvir.varen ska ans6ka onr
medlemskap i fiireningen p* satt styrelsen best?immer..
Till medlemsanstikan ska fogas styrkt kopia pfl
overl{telse}andling sorn ska vara underskriven av
k0pare och sdljare och innehfllla uppgift orn den
liigenhet sorn 6verlitelsen avser saml pris.
Motsvar?nde gallcr vid byre och giva. Onr
6ver'l itel sehandlingen i nte u pp$l ler formkraven iir
6verl&te lsen ogilt ig.

Styrelsen iir skyldig a1t senasr inom err mdnad fi.an det
att ans0kan om medlernskap kom in till fbreningen,
pr'6va ftAgan om medlemskap. Frireningen kan komma
aft beg5ra en kreditupplysning avseendc sokanden. En
nredlem som upphOr'att vara bostadsrlttshavare ska
anses ha uFfatt ur filreningen, om inte styr.elsen rnedger
aft han eller hon ffir st6 kvar som medlem.

3 $ Medlernskapsprd'vning - fusisk person
Medlemskap kan beviljas lysisk person som Overtar
bostadsriitt i filreningens hus, Den som cn bostadsr.{tt
har 6verg&n till f6r inte viigras medlemskap i
{tireniugen om lbreningen ska!igen bOr godta
f0rviiryaren som bostadsriittshavar.e.

Medlemskap til inte vligras p[ grund av ras, hudliirg,
nationalitet eller erniskt urspt'ullg! religion, overtygelse
eller sexuell itggring.

En Overlitelse Sr ogiltig, om den som en bostadspin
Overgi.n till vfigras medlemskap i fdreningen. Stirskilda
regler giiller vid exekutiv f<rrsiiljning eller vid
tvfingsftirseiljning.

4 $ BosAtlningskrav
Om det kan antas att lorviirvaren ftir egen del inte
permanent ska bosafta sig i bostadsnitfsliigenheten har
ftireningen liltt att v5gra medlenrskap.

5 $ Andelsdgande
Den som har fbrviirvat en andel i bostadsrdn far vEgfas
medlemskap i fiireningen om inte bostadsriitten efter

ftirvatr/el innelras av rnakar. registrerade parmer eller
sidana samborp[ vilka sambolagen tilliimpas.

6 $ Insats, Srsavgift och upplitelseavgift
lnsats, 6rsavgift oclr i firrekommande full
uppldtekeavgift faststiills av sry-elsen. Andring av
insatsen ska alltid beslutas av fbreningsstdmma.

7 $ Arsavgiftens beriikning
Arsavgi fterna ft,rde las pi bostadsliitts lagenh elerna j
fdil:flllande till liigenhetemas andelstal. Beslut om
andring av grund fOr andelstalsberakning ska fattas av
fiireningsstiimma, Om beslrrfet nredliir rubbning av det
inbOrdes fdlh&llandet rnellan aadelstalerr blir besturet
giltigt orn minst tre fiardedelar av de r.0stanile pi
st{mman gAU lned pA beslutet.

Styrelsen kan besluta att i lrsavgiften ingAende
ersdttning lbr ta\ebundna kostnader sAsom yiirnre,
varmvatten, renhfllhing, konsumtionsvaften, elekb.isk
sndn'r, TV, bredband och telefoni ska erliiggas efter
fdrbrukning, alea eller per liigerrhet.

8 $ Overlfltelse- och palltsArtningsavgift
Overlfitelseavgift och panrsatrningsavgift fiitas ur efter
beslut av sryrelsen. dverldlelseavgiften {iir uppg6 tiil
hogsl 2,5 Yo och pantsiittningsavgiften till hdgst I Yoav
glllande prisbasbelopp.

Over'l6telseavgift betatas av folvdlvare n och
pantshttn ingsavgift betalas av pantsflttaren.

9 $ Ovriga avgiller
Fdreningen fEr i rivrigt inte ra ut siirskilda avgifter fiir
itg[r'der som ftireningen ska viclta nred anlednine av
bostadsr6tblagen eller annan fbrfattning.

l0 $ Driijsmfll med betaining
Arsavgiften ska belalas pA de1 siitt styrelserr beslutar.
Betalning fh'dock atltid ske ge?rom postanvisning,
plusgiro eller bankgiro. Om inte &rsavgiften eller
dvriga ftirpliktelser betalas i rdtt tid f&r ftireningen ta ut
drdsrn8lsr{nta enligt riinteiagen pd. det obetalda
beloppel fi6n ftrfallodagen till dess full betalning sker
samt piminnelseavgift enligt frrordningen otn
ersELtning f0r inkassokostnader mm.

FORENINGSSTA]\,IMA

I1 $ Fcireningsstzimma
Ordinarie fbreningssttimma ska hillas firligen tidigast
den I rnars och ssnast fbrejuni m&nads utgeng.

l2 $ Ir4oticner
Medlem som itnskar ft ett iirenden behandlat vid
foreningsstdmma ska anmtila detta senast den I
februari eller inom den senar'e tidpunkt styrelsen
beslutat.

13 $ Extra ftireningsstiimma
Extra {tireningsstiimma ska hdilas niir stl.relsen finner
skil till det Sildan ftireningsst[mma ska iiven hAIlas
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rrar det ftir uppgivet iindamdl skriftligen begiirs av
revisof eller minst I / I 0 av samtl iga rdsrberetigade.

t4 $ Dagordning
Pd ordinarie loreningsstiimma ska fbrekomma:
t. Oppnande
2. Godkiinnande av dagordningen
i. Val av stiinrrnoordfdt.ande
4. Annriilan av stantmoordttirandens val av

protokollftrare
5, Val av we justerare tillika rdstriiknare
6. Friga om srtimmall blivit stadgeenligt utlysr
7. Fasrstallande av rilstldngd
L Fiiredragning av sryrelsens irsredovisning
9, FriredLragning av revisoms berfl.ttelse
10. Beslut om ftiststi i l lande av resultat- och

balansrtikning
i l. Beslut om resultatdisposition
t2. FrAga o1n ansvarsfi-ihet flor sty.elseledamfierna
ll. Beslut om arvoden it sty-elseledamster och

revisorer fcir niistkommarrde verksamhets&r.
14. Val av styrelsetedamdter och suppfeanter
| 5. Val av rer'isorer och tevisorssupDleant
16. \ 'al av valbeledrring
17, Av sty'relsen till sldmman hanskjutna ilitgor sarnt av

ltreni ngsmed )em anmiilt Eirende
18. Avslutande

P6 extla fiireningsstdmma ska ut0ler punkt l -7och l g
ldrekomma de iitenden lor. vilken sthmman biivit
utlyst.

l5 $ Kallelse
Kallelse tili tbreningssritmma ska inneh6lla uppgift om
vilka drenderr som ska behandlas pi st€imman, Beslut
ffir inte faflas i andra iirenden tin de som angivits i
kallelsen.

Senast tvA veckor ftire ordinarie stEimma och en vecka
fbre extra stflmma ska kallelsen utftirdas, dock tidigast
fyra veckor fiire sttimman. Kallelsen ska utftirdas till
samtliga medlemmar genom utdelning. Om medlem
uppgivit annan adress ska kallelseu istiillet skickas till
medlcmmen. Kallelsen ska dessutom anslis pi tiimptig
plats inorn ftireningens hus eller publiceras pi hemsida.

16 $ Rcistriifi
Vid ftireningsstAnlnra har varje medtetn en rdst- Om
flern medlemmar innehar bostadsrf;tt gemensanrr har de
dock till-sammans endast en rDst. Medlem som innehar.
flera lligenheter har ocks& endast en r.ijst. Roshiitt har
endast den mcdlen som har fullgjort sina ekonorniska
lbrpliktelser mot fbleningen enligt dessa stadgar eller
enligt lag.

17 $ Ombud och bih'ede
Medlem flr utOva sin rOsriin genon ombud. Ontbudet
ska visa upp en skriftlig dagtecknad fulhnakt.
Fullrnakten ska uppvisas i original och gdller hdgst ett
6r frf,n utl?irdandet. Ornbud lEr inte ftiretr.iitla mer an
lv{ (2) uredlemmar. Pd fiireningsstiimma {6r rnedlem
rnedftjra hdgst ett bitrdde. Bitrtidets uppgift tir-a$ vara
medlemmcn behjri lplig. I r
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Ornbud och birdde ffir endast vara:
r annan lnedlem
. rnedlemmens make/maka, regisfi'erad partner eilet.

sambo
r fdriildrar
. syskon
. barn
. annan nlirst6ende som vat.aktigt sammanbor med

medlemmen i {i ireningens hus
r god rnan

18 $ Rdstning
F6reningsstdmmans beslut utgols av den mening som
fitt mer dn htilften av de avgivna reisterna eller vicl lika
rcistetal den nrenirrg sour stZirrtnrans ordfijrand.e bin.ader.
Blankriist iir inte en avgiven ru)st.

Vid val anses den vald sorn har fAtt flest r6ster.. Vid
lika rirstetal avg0rs valet genom lottning orn inte annat
beslutas av stdmman innan valet fbrrdftas.

Stf, mmoordfdrande eller ftileningsstfluntna kan besluta
afi sluten omrtishing ska genomfBras. Vid personval
ska dock sluten omrtjstning allrid genonrfiiras p6
begfl ran av nistberattigad.

FOr vissa beslut krdvs sdrskild majoritet enligt
bestiimmelser i bostadsriittsIacen.

le $ J?iv
En medlem ffir inte sjiilv eller _qenom ombud rOsta i
fi'Aga omt
l. talan mor sig sji i lv
2. befrielse fi'6.n skadestandsansvar eller annan

fUrpiiktelse gentemot filretringen
3. talan eller befrielse sonr avses i I eller Z betrriffande

annan, off rnedlemrr:en i fid.ga har eft vflsentlig(
inhesse sorn kan sfida mct fdreningens

20 $ Over- och rrnderskott
Det 6ver- eller under.skoft som kan uppsld i fbreningen_s
verksamhet ska balanseras i ny riikning. Orn ftirenings-
stamrnan beslutar art uppkommen vinst ska delas ut ska
vinsterr ftirdelas rnellan medlemmarna i lorhflllande till
ldgenheternas &rsavgifter fbr det senaste raikenskaps-
&ret.

2l $ Valberedning
Vjd ordinarie fdreningsstiirnma fEr valberedning utses
ftir riden finm till och med nasra ordirlarie ftirenings-
stdrnlna. \talberedningens uppgift iir a$ l6mna ftirslag
till samtliga personval samt alvode.

22 $ StiLnmans prorokoli
Vid fiireningsstemrna ska protokoll fiiras av den som
stamrnans ordftirande danill utsett. I fr.iga om
protokollets innehil I gZiller:
l. att $sdangden ska ras in i e ller. biltiggas protokoller
2. att stEimrnans beslut ska fbras in i protokollet
3. att orn omrostning skeft ska resultatet av denna

anges i protokoliet

\ \ iu.l,r{- 1\
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Protokollet ska senast inom he veckor hAllas
tillgangligt fdr medlemmarna. prolokollet ska Dryaras
pi behyggande s?im.

STYRELSE OCI.I REVISION

?-3 $ Styrelsens samllransatnilrg
Sty'elserr bestf,r av minst tre och lrrigst sju ledam0fer.
nred hogst rre suppleanter.

Sl,vrelsen viiljs av fdr.eningssttimman fijr tiden fram till
och med nfista ordinarie filreningsstiimma-

Tiil ledarnot efler.suppleant kan fDrlltom medlem iiven
viiUas person som tillb0r medlemmens fanriliehushiil
och som A,'bosatf i  fbreningens hus.

24 $ Konstituering
Styreisen utser incm sig ordfor.ande och andra
funktiondrer om inte foreningssmmma beslutat
annorlunda.

25 $ Styretsens protokoll
Vid styrelsens sammantrllden ska protokoll fioras som
justeras av ordforanden och dcn yner{igare ledamot
som sfrrelsen utser. Protokollen ska ftirvar.as pt
betryggande siift och fdras i nummerftljrl. Sgrrelsens
protokoll ;il tillgaingliga endast ftir ledamotei,
suppleanter och revisor.er.

26 $ Beslurforhet och $stning
Stvrclsen dr beslutflor nilr antalet n{l.varande ledamtiter
vid sarnmant iidet Overstiger. hdlften av samtliga
ledam0tel. Som styrelscns beslut giiller den mening ftir
vilken nter [n h?ilften av de nE|rvarande rristat el]er vid
Iika lostetal den mening som ordfrranden bitr{der. F6r
giltigt beslut kriivs enhflligher nilr f6r beslutftjrfiet
m insta antalet ledamiiter iir. n5rvarande. Supple anter
tjanstgitr i den oduing som ordftirande best8mmer om
inte annat bestiimts av ftireningsstdmma eller framgflr
av arbetsordning (beslurad av sgrelsen).

27 $ Beslut i vissa lrfigor
Beslut sonr innebiir vdsentlig lorlirrdring av fdrEningens
hus eller mark ska alltid fattas av flor-eningsstdmma.
Om en ny-, till- eller ombyggr.rad innebf,r att medlerns
bostadsriitt frriindras ska samtycke fi'f,n medlem
inhdnrtas. Om bostadsriittshavaren inte ger sitt
samtycke till iindrirrgen, blir beslutet afldi gilrigt om
minst tvi tredjedelar av de r'Ostande har. gdtt med p8
beslutet och det dessutom har godklints av hyres-
nAnlnden.

28 $ Firmateckning
Ft)reningens firrna tecknas - fiirutom av sqryelscn - av
minst tve ledamrjler i fBr.ening.

29 $ Styrelsens dligganden
Eland annat frligger det sq,relsen:
. att svara {iir {iireningens orgauisation och

. att avBe redovisning ft)r l'orvaltning av loleningens
angeliigenheter gen om att av l6mna irsredovisnin g
som ska innehilla berdfielse om velksamhelen
under Slet {ft)r'valtningsberflttelse) samt reriogiira
lor ftireningens intdkter och kostDader under 6ret
{resultatrdkning) och frr dess stiillning vid
riikenskapsErets urgin g (ba lansrakn ing)

. att senast en minad foie ordinarie ft)renings_
stdmma ti I I revisorerna avldmna irsredot,isnin gen

r att senast en vecka ftre ordinarie lbreninessttimma
h6lla Arsredovisningen och re vis ionsberaltelsen
ti l lganglig

. att lbl? rnedlems- och lligenhetslbrceckrring;
breningen har.reitt att behanrlla i ltirteckningarna
ingdende personuppgifter pi siirt sorn avre, I
personuppgiftslagen

30 $ Utdrag ur l?igenhetsfrirteckning
Bostadsriittsl:ayare har rl.tt aft pl begiiran ffl Lrtdrag Lr
ldgenh etsfii,rteckningen avseende sin bostadsriirt,

31 $ Riikenskaps&r
Fiireningens riikenskapsEl tir kalender.Er..

32 $ Revisoremas samrnansiittning
FOreningsstaimma ska vitlja minst en och hOgst tv&
revisorer rned hogst w[ suppleanter. Revisoier och
revisorssuppleanrer vAljs fdr tiden fr6n ordinarie
ftreningss$mma fi'am tili och med ntista ordinarie
fdrer:ingsstiimflfl. Av revisot'erna - vilka inte beh0ver
vara medlemrnar - skall minst en vala auktoriserad oclr
godkiind.

33 $ Avgivande av revisionsberiittelse
Revisorerna ska avge r.evisionsberiittelse til! styre lsen
senast tvi veckor- lbre ldreningsstAmnran.

BOSTADSMTTSHNVARENS
N.,4TUCHETER OCH SKYLDIGI-IETER

34 $ Bostadsriittshavarens ausvar
Bostadsriittshavaren ska pi egen bekostnad hAlla det
irue av ltigenheten i gort skick. Defia giiller 6ven ftirri.d
och andra lf,genhetskomplenrent sorn kan ing6 i
upplfrtelsen.

Bostadsriittshavaren svatar sfllunda for underhill och
reparationer av bland annat:
r ytbetdggning pd rummens alla vdggar, golv och tak

jiimte underliggande ybehan<iting, sonr kriivs ftir
att anbringa ytbelaggningen pA ett fackmanna-
miissigt siitt

r icke biirande innendggar
I glas oclr b6.gar i liigenhetens yttet' och innerfdnster

med tilthdrande beslag, handtag, [isarrordning,
tiltningslister sanrt all milning ftir'rrtonr utviindig
milning och kittning

. till )tterdtir hcirande beslag, gEngiiirn, glas,
handtag, ringklocka, brevinkast och lis inklusive
nycklari bostadsrdtrshavat'e svarlr {ven ftir all

4 (7)
e4-'T

'i"\ 
l-



uf
\s
u)
U)
tt-

N
o.l
r'l
C)
r+
O

malning med undantag fo1 mAlning av )rtterd0rrens
utsida

r inner ddrrar ocll sZiket'hetsgrindat'
. lister, foder och stuckatut'er
. elradiatorer; ifi'aga om vaftenf,/llda radiatorer

svarar bosladsrattshaval'en endast ftir nralning
r elekh'isk golvviirme, sorn bostadsriittshavaren

florseft lBgenheten lned
. ledningar fbr vatten och avlopp till de delar dessa flr

itkomliga inne i ldgenheten och betjdnar endast
bostadsriittsha varens l6genJret

r undercenh'al (siikringsskflp) och dArifrln utg&ende
el- och informationslsdn in gar (telefon, kabel -rv,
data med nrera) i leigenheten, kanalisationer,
brytare, elutlag och fasta atmaturer

r brarrdvamare

I badrum, duschrum eller annat vfrtrum sarnt i WC
svarar bostadsrAftshavareu dii[utover bland annat aven
fdr:
r till viigg ellel golv hdrande fuktisolerande skikt
. inredningoch belysningsarmatur-er
r vitvaror och sanitetsporslin
. golvblunn med ti l lhorande kltmr-ing ti l l  den del det

ar &tkornligt li'in )dgenheten
. r'ensning av golvbrunn och vattenlfls
r tvanmaskin inklusive ledningar och

anslutnfngskopplingar pd vatten Iednirrg
r kranar och avstdngningsventiler
r venrilationsfl?ikt
. elektriskhanddukstork

I kok elleu nrotsvarande uh.ymme svarar bostadsrdtts-
Iravaren fiir alt inredning och utrustning sfrsonr bland
annati
r vitvalor
r kdksflrikt
. rensnrng av vattenlfis
. diskmaskin inklusive ledningar och

nnslutningskopplingal p& vattenledning
r kranaroch avstiingningsventiler

35 $ Ytterligare installationer
Bostadsrdttshavaren svarar iiven {br alla installationer i
I igenheten so m instal lerats av b ostadslllttshavaren e ller
tidigare innehavare av bostadsrdtten.

36 $ Brand- och vattenledningsskador
Fiir reparationer pl4 grund av brand- eiler
vattenledningsskada svarar bostadsrilffshal.aren endast i
begrdnsad omlhttning i enlighet med besttmmelserna i
bostads rittslagen.

37 $ Felanmdlan
Bostadsriittshavaren ilr skyldig att till ftireningen
anmdla fel och brister i sAdan ldgenhetsutrustning sorn
ftireningen s%rar ftir i enlighet med bostadsr:iftslagen
och dessa stadgar.

38 $ Gemensam upprustnjng
Fdreningsstdrnrna kan i snmpand med gemensam
underhAlLsitgiird i husel onr reparation och byte

av irrredning och utr'ustning avseende de delar av
liigenheten sonr medlernmen svarar fiir.

39 $ Vanvdrd
Om bostadsrtinshavaren flor.summar sitt ansvar fbr
lZigenhetens skick i sf,.dan utstriickning att annans
slkerhet Aventyras eller att det finus risk ftir omfattande
skador pe annans egendom har fureningen, efter
rdttelseanmaning, rtitt att avhjiilpa bristen pfr
bostads*iff sh avorens bek ostn ad.

40 $ Ombyggnad
B ostadsnittsha varen fAr fbreta fb rdadri ngar i
liigenheten. Fiiljande itgarder fir dock inte loretas utan
styrelsens tillstfind;
I. ingrepp i bf;rande konsrruktion,
2. rindrirrg av befintlig ledning fbr avlopp, varrne,

eller vatten, eller
3. annan viisentlig fiir?indring av liigenlreten
Styrelsen ffir endast viigra rillst&nd om itgtirden ;ir till
pfitaglig skada eller oliigenhet fur fureningen el1er.
annan medlem. Bostadsr'Ettshavaren svarar Rir arr
erforderliga myndighetsti tlstd.nd erhdlls. F0riindringar.
ska alltid utfloras pi eft fackmannantAssigt sittr, lr4edlem
som avser afl renevera sin ldgerrhet b6r tillse att
entteprendren hal liir al'berer lernplig fiirsiikring.

ANVANDNING AV BOSTADSRATTEN

4l $ AnvZindrring av bostadsrdtterr
Bostadsrtlttshavaren fir inte anviinda leigenheten fdr
nfi.got annat flndamril iin det avsedda. F0rerringen fEr
dock endast 8beropa avvikelscr som ar av avseviird
berydetse ftr ftireningen eller rriigon annan nredlenr i
fiireningen.

42 $ Snndhet, ordning och gott skick
Bostadsrllftshavaren :ir skyldig iakna allt som foldras
fbl afi bevara sundhet, ordning och gotl skick hom
eller utom huset samt rdtta sig eftcr loleningens
ordningsregler. Detta giller ziven frrden sam h<ir till
hushillet, giistar bostadsriittshavalen elIel som utfor
arbete fiir bostadsr',ittshavarens rZikning,

HOr till lagenheterr fiirrtd eller arrnat liigenhets-
komplement ska bostadsriiftshavaren iaktta sundhet,
ordning och gott skick fl.ven i f i.ga om sf,dant
urrymme.

Ohyra fEr inte ftiras in i ligenheten.

43 $ Tilltt'ridesriitt
F<iretriidare fiir ftireningen har riitt att ft komma in i
lligenheten nAr det behdvs ibr cif lsyn elfer tlr an utftjra
arbete sorn ftireningen svarar fbr eiler har riitt att utfdra.

Om bostadsdlfishavaren inte kimnar ftreningen
tilltfide till liigenheten, niir fdleningen har riitt till det,
kan styrelsen ansiika om siirskild handrackning hos
kr onofogdemy$d ighetex.
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44 $ Andra&andsuthyrning
En bosladsrdttshavare flr uppldta sin liigenhet i andra
hand till annan fiir sjdh'sHindigt brukande endasr om
styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Bostadsrafis-
havare ska skriftligen hos styrelsen anstjka om
samrycke till upplitelsen. I ansokan ska skaler till
uppl6telsen anges, vilken tid den ska plgi samt ti l l  vem
liigenheten ska upplf,ras. Tillstfind ska liimnas orn
bostadsriittshavalen hal beaktansv?trda sktil ft r
upplAtelsen och fbleningen inte har nfrgon befogad
anledning atl vdgra samtycke- Srlrelsens beslut kan
tiverprbvas av hyresnamnden.

45 $ Imreboende
Bostadsr6ttshavare ffir inte inrymma utomstAende
personer i ligenhelen, onr det kan medftira rnen fbr
loreningen eller annan medlem-

FORVERKANDE

46 $ Forverkandegrunder
Nyttjanderiitten till en lfgenhet som innehas med
bostadsrritl kan fllrvetkas och fdreningen sAledes bli
beriittigad aft s6ga upp bostadsr?ttshavaren till
avflynning ibland annat fuljande fall:
l. bostadsriiflshavaren drdlier med att betala iruavgift
2. ltgenheten utan samtycke upplits i andra hand
J. bostadsrAttshavaren inrymmer utomst6ende

personer till rnen lor forening eller annan medlem
4. lilgenheten anvitnds lor annat andamfrl iln vad den

flr avsedd fiir och avvikelsen Er av vlisentlig
betydelse for'{tireningen eller n5gon medlem

5. bostadsrdttshavaren e(ler den. som lf,genheten
upplitits till i andra hand. genorn vArdslijshet Er
vfillande till att det finns ohyra i lii.geuheten eLler
om bostadsriiffshevar€rr, genom att inte utan
oskilligt drdsmfl unden'Atm styl'elsen om aft det
finns ohyra i leigenheten, bidrar till at( ohyr.an sprids
i huset

6. bostadsrAttshavaren inte iakttar sundhet, ordning
och gon skick el.ler rgrhr sig elier de sdrskilda
ordningsreglel sour loreningen meddelar

7. bostadsrattshavaren inte ]2imnar tilltrlide till
liigenheten och inte kan visa giltig ursilkt f{r detta

8. bostadsrtittshavaren inte fullgdr annan skyldighet
och det m.iste anses yara av synnerlig vikt ftir
fiireningen att skyldi gheten fu llgOr s

9. lfigenheten helt eller till vfisentlig del arrvEinds f6r
ndringsverksamhet eller d?inned likartad
verksamhet, vilken tillen inte ovasentlig del ingir i
brottsligt ftirfarande eller ftir tillftilliga sexuella
ft rbindelseL mot elsdttnintr

47 $ I{inder fijr fiirverkande
Nlttjanderiitten iir inte itjrr,erkad om det som ligger
bostadsnittshavaren rill last Zir av liten bebdelse. I
enlighet med bostadsrlittslagen regler ska {tireningen i
vissa fall uppmana [rostadsrdttshavaren att vidta rlttelse
innan fo:-enlngen har rfltt siiga upp bostadsr[tten. Sker
r5tlelse kan bostadsriittshavaren inte skilias lrArr
bostadsrdften.

48 $ Ersittning vid uppsAgning
Om ffireningen siiger upp bostadsriittshavaren lill
avflyttning har ftireningel riin tilI skadestfurd.

49 $ Tvflngsftirs2iljning
Har bostadsritftshavaren blivit skild fi'tn tZigenheten till
foljd av upps?igning kan bostadsrdtten komma att
tvAngsfUrstilj as en I i gt regl ema i b ostads*imsl agen.

OVRIGT

50 $ Meddelanderi
Meddelanden de lges genotr anslag i loreningens hus
eller p6 hemsida eller genom e-post eller utdelning.

51 $ Franitida underhill
Inom ftireningen skall bjldas fond lor 1,nre underhirll.

Till fonden skafl drligen ar,s{nas ett belopp
motsvarande minst 0,1 7o av l"astigheiens
taxeringsvflrde,

Onr ftireningen har upprAtat underhillsplan skall
avs6ttning till fonden grilas en ligt planen.

52 !l Uppldsning, likvidation nrrn.
Orn fdreningen uppl6ses ska behSllna tillgEngar tillfalla
medlemmarna i itirh&IIande tiII Iiteenhetemas insalser.

53 $ Tolkning
Fiir fiigor sont inte regleras i dessa stadg3r giiller
bostadsrlifts lngen, lagen c m ekononl iska ltiren ingar och
annan lagstiftning. Ftireningen kan ha utftirdat
ordningsregler ftir {brtydligande av dessa stadgar'.

54 $ Stadgeiindring
F<ireningens stadgar kan iindras om sanrtliga
r6stbertittigade iir ense om det. Beslutet iir liven giltigt
om det fattats av tv8 pfl varandra foljande ftirenings-
stammor ach minst htilftcn av de rdslande pi fldrsta
$Amman gaff med pft beslutet, respektive minst wfl
tredjedelar pfl den andra stdmman, Bostadsr?ictslagen
kan i vissa situationer foreskliva h<igre m{oritetsktav.
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