
Stadgar för Bostadsrättsföreningen Sirius 22
Antagna vid föreningsstiimmor 2000-03-07 och 2A00-04-25.
ÄnOra0e vid föreningsstiimmor 2009-05-14 och 2009-09-20,2A77-05-15 och 20fi-Ag-12,2020-05'26 och 2020-
06-25 samt 2020-09-03 och 2020-10-01

Föreningens firma och ändamål

1§
Föreningens fnma är Bostadsrättsftireningen Sirius 22, organisationsnummer 7696AL2785

2§
Föreningen har till tindamål attkiåmlamedlemmarnas ekonomiska intressen genom att i
ftireningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan
tidsbegriinsning. Bostadsrätt iir den rätt i fiireningen som en medlem har på grund av
upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsråittshavare.

Särskilda bestämmelser

3§
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

4§
Ordinarie ftireningsstiimma hålls en gång om året fiire juni månads utgång. Se vidare 17 §.

Räkenskapsår

s§
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december

Medlemskap

6§
Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen om annat inte ftiljer av 2kap 10 § Bostads-
rättslagen (1991:614). Styrelsen skall snarast, normalt inom en månad fran det att skriftlig
ansökan om medlemskap kom in till ftireningen, avgöra frågan om medlemskap.

7§
Medlem fär inte uteslutas eller utträda ur fiireningen, så låinge han innehar bostadsrätt.
Anmälan om uttråide ur ftireningen skall göras skriftligen och handlingen skall vara ftirsedd
med medlefllmens bevittlade namnunderskrift .

Avgifter

8§
För bostadsriitten utgående insats och årsavgift fastställs av styrelsen. Åndring av insats skall
dock alltid beslutas av foreningsstiimma.
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För bostadsrätt skall erläggas årsavgift till bestridande av ftireningens kostnader ftir den
löpande verksamheten, samt ftir de i 9 § angir,na avsättningarna. Årsavgiftema fordelas efter
bostadsrättemas andelstal, erläggs månatligen i förskott och skall vara foreningen tillhanda
senast sista vardagen ftire månadsskifte. Styrelsen kan besluta att i årsavgiften ingående
ersättning frr vtirme, vatten, renhållrring, gas eller elekkisk ström skall erläggas efter fiir-
brukning eller yta. Om inte årsavgiften betalas i rätttid, utgår dröjsmåIsråinta enligt råintelagen
(1975:635) på den obetalda avgiften fran ftrrfallodagen till dess full betalning sker. Dessutom
utgår påminnelseavgift enligt fiirordningen (1981:1057) om ersäthring ftir inkassokostnader
m.m.

Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift kan tas ut efter beslut av styrelsen.
För arbete med övergång av bostadsrätt fär överlåtelseavgift tas ut med belopp som maximait
får uppgå ti1l2,5Yo av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän ftrsäkring. Den
medlem till vilken en bostadsrätt övergått, svarar normalt ftir att överlåtelseavgiften betalas.
Föreningen debiterar normalt ftirvåirvaren. För arbete vid pantsättning av bostadsrätt fär
pantsättningsavgift tas ut med belopp som maximaltfar uppgå t1111% av basbeloppet enligt
lagen (1962:381) om allmän ftrsäkring. Pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.

Avgifter skall betalas på det sätt styrelsen besttimmer. Betalning far dock alltid ske genom
postanvisning, postgiro eller bankgiro.

Avsättningar och användning av årsvinst

e§
Avsättning ftlr ftireningens fastighetsunderhåll skall göras årligen, senast från och med det
verksamhetsår som infaller nåirmast efter det slutfinansieringen av ftireningens fastighet
genomftirts, med ett belopp rnotsvarande minst 0,3Yo av ftireningens totala taxeringsviirde.

Den vinst som kan uppstå på ftireningens verksamhet skall balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisor

l0§
S§relsen består av min5X tre och högst fem ledamöter samt minst en och högst ftra
suppleanter, vä§s av foreningen på ordinarie stiimma lor tiden intill dess nästa ordinarie
ståimma hållits. Mandattiden ftir ordinarie ledamöter iir normalt två år och för suppleant ett år.
Omval kan ske.

11§
Styrelsen konstituerar sig själv. Styrelsen iir beslutsftir niir de vid sammanträdet nåirvarandes
antal överstiger hälften av hela antalet ledamöter. För giltigheten av fattade beslut fordras, då
ftir beslutforhet minsta antalet ledamöter iir ntirvarande, enighet om besluten.

12§
Föreningens firrna tecknas, fiirutom av styrelsen, av två av styrelsen därtill utsedda styrelse-
ledamöter i ftirening e1ler av en av styrelsen därtill utsedd s§relseledamot i ftirening med
annan av styrelsen därtill utsedd person.
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13§
Styrelsen ffir ftirvalta fiireningens egendom genom efl av styrelsen utsedd viceviird, vilken
själv inte behöver vara medlem i foreningen, eller genom en fristående forvaltnings-
organisation. Vicevåirden skall inte vara ordftirande i styrelsen.

14§
Utan ftireningssfiirnmans bemyndigande ffir styrelsen eller firmatecknare, inte avhtinda
foreningen dess fasta egendom eller tomträtt. Styrelsen får dock inteckna och belåna sådan
egendom eller tomträtt.

15§
Styrelsen åligger:
att avge redovisning fdr fiirvaltningen av fiireningens angelägenheter genom att

avlåimna årsredovisning som skall innehålla berättelse om verksamheten under
året (ftirvaltningsberättelse) samt redogörelse fiir fiireningens intiikter och
kostrader under året (resultatriikning) och ft)r stiiltringen vid riikenskapsårets
utgång (balansriikning).

att upprätta budget och fastställa årsavgifter fiir det kommande råikenskapsåret
att minst en gång årligen, innan årsredovisningen avges, besiktiga fiireningens

fastigheter samt inventera öwiga tillgangar och i ftirvaltningsborättelsen
redovisa datum for utftird besiktning samt vid besiktningen och inventeringen
gjorda iakttagelser av sEirskild betydelse.

atl senast sex veckor ftire den foreningsstämma, på viken årsredovisningen och
revisionsberättelsen skall framläggas, till revisorerna låimna årsredovisningen fiir
det ftirflutna råikenskapsåret, samt

atl senast två veckor ftire ordinarie fi)reningsstifunma tillstiilla medlemmarna kopia
av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

16§
En revisor och en suppleant väljs av ordinarie ftireningsstanrfiaftir tiden intill dess nästa
ordinarie stiimma hållits.

Revisom åligger:
att verkstiilla revision av frreningens årsredovisning jiimte riikenskaper och

styrelsens ftirvaltning, samt
att senast tre veckor ftire ordinarie ftireningssttimma framlägga revisionsberiittelse.

Föreningsstämma

17§
Ordinarie fi)reningsstiimma hålls en gang om året vid tidpunkt som framgtr av 4 §. Extra
stämma håtls då styrelsen finner skäl till det och skall av styrelsen även utlysas då detta ftir
uppgivet rindamål hos styrelsen skriftligen begiirts av en revisor eller av minst en tiondel av
samtliga röstberättigade medlemmar.

Kallelse till Föreningsstiimma och andra meddelande till foreningens medlemmar skall ske
genom anslag å lämpliga platser inom ftireningens hus. Kallelse till floreningsstämman kan se

genom e-post och annonserig på ftireningen web-sida. Kallelse till sttimman skall tydligt ange
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de ärenden som skall ftirekomma på stämman. Medlem, som inte bor i ftireningens hus, skall
skriftligen eller genom e-post kallas under uppgiven eller eljest for styrelsen känd adress.

Kallelse får utfiirdas tidigast sex veckor ftire ståimma och skall utf;irdas senast två veckor ftire
ordinarie stiimma och senast två veckor ftire extra stiimma. Vid stadgeändring skall kallelse
till stiimma inte ske senare intväveckor innan stiimman.

18§
Medlem som önskar ffir ett åirende behaadlat vid stämma skall skriftligen framställa sin
begiiran hos styrelsen i så god tid att 2irendet kan tas upp i kallelsen till stiimman.

le§
På ordinarie ftireningsståimma skall ftirekomma ftiljande åirenden:
a. Upprättande av fiirteckning över nåirvarande medlemmar, ombud och biträden

(röstlzingd).
b. Val av ordftirande vid stiimman.
c. Anmiilan av protokollskrivare.
d. Val av justeringsmiin tillika röstråiknare.
e. Fraga om kallelse till stiimman behörigen skett.
f. Godkåinnande av dagordningen.
g. Föredragning av s§relsens årsredovisning.
h. Föredragning av revisionsberättelsen.
i. Fastställande av resultat- och balansråikningen.
j. Fraga om ansvarsfrihet fiir styrelsen.
k. Fråga om anvtindande av uppkommen vinst eller täckande av ftirlust.
1. Fragaom arvoden.
m. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.
n. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
o. Val av revisor och suppleant.
p. Val av valberedning.
q. Öwiga åirenden, vilka angivits i kallelsen.

På extra stämma skall fiirekornma endast punkterna a-f samt de ärenden, ftir vilken stämman
utlysts och vilka angivits i kallelsen till densamma.

20§
Protokoll vid ftireningsstitunma skall ftiras av den ståimmans ordftirande utsett därtill. I fråga
om protokollets innehåll gäIler:
1. att röstlåingden skall tas in eller biläggas protokollet.
2. att stiimmans beslut skall ftiras in i protokollet, samt
3. om omröstning har sket! att resultatet skal1 anges i protokollet.

Vid stiimma ftirt protokoll skall senast inom tre veckor vara hos styrelsen tillgringligt ftrr
medlemmarna. Protokoll skall forvaras be§ggande.

21 §
Vid ftireningsstituuma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar har en bostadsrätt
gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. Röstberättigad åir endast den medlem som
fullgjort sina fiirpliktelser mot ftireningen.
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Bostadsrättshavare fir utöva sin rösträtt gerom befullmäktigat ombud som antingen skall vara
medlem i ftlreningen, iikta make, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med
medlemmen. Ombud skallft)rete skriftlig, dagtecknad fullmalct. Fullmakten gäller högst ett år
från utftirdandet. Ingen fär på grund av fullmalct rösta ftir mer än en annan röstberättigad. En
medlem kan vid ftireningsstiimma medftira högst ett biträde som antigen skall vara medlem i
ft)reningen, äktamake, sambo eller närstående som varakJrgt sarnmanbor med medlemmen.

Omröstning vid ftireningsstitunma sker öppet. Pakallar niirvarande röstberättigad sluten
omröstning skall detta alltid accepteras vid val och i öwigt efter beslut av stiirnman. Vid lika
röstetal avgörs val genom lottning, medan i andra frågor den mening giiller som biträds av
ordftiranden.

Ett beslut om ändring av en bostadsrättsfiirenings stadgar tir giltigt om samtliga
röstberättigade i ftireningen åir ense om det. Beslutet tir även giltigt, om det har fattats på två
på varandra ftiljande ftireningsståimmor.

De fall- bland annat fråga om iindring av dessa stadgar enligt ovan - där särskild röstövervikt
erfordras fiir giltighet av beslut behandlas i 9 kap 16,19 och23 §§ i bostadsrättslagen
(199t:614).

Upplåtelse och övergång av bostadsrätt

22§
Bostadsrätt upplåts skriftligen och far endast upplåtas åt medlem i ftireningen. Upplåtelse-
handlingen skall ange parternas namn, den lägenhet upplåtelsen avser, lindamålet med
upplåtelsen samt de belopp som skall betalas som insats och årsavgift. Om upplåtelseavgift
skall uttas, skall även den anges.

23§
Har bostadsrätt övergått till ny innehavare, får denna utöva bostadsrätten endast om han ?ir

eller antas till medlem i föreningen.

En juridisk person som tir medlem i ftireningen ffir inte utan samtycke av ftireningens styrelse
genom överlåtelse fiirviirva bostadsrätt till en bostadsråittslägenhet.

Utan hinder av forsta stycket fär dödsbo efter avliden bostadsrättshavare utöva bostadsrätten.
Efter tre fu från dödsfallet, får ftireningen dock affrulna dödsboet att inom sex månader visa
att bostadsrätten ingått i bodelning eller arvsskifte med anledning av bostadsrättshavarens död
eller att någon som inte får vägras intrade i foreningen, ftirvärvat bostadsrätten och sökt
medlemskap. Om den tid som angetts i anmaningen inte iakttas, ffir bostadsrätten tvångs-
fiirsiiljas ftjr dödsboets räkning.

Utan hinder av fiirsta stycket är också en juridisk persor utöva bostadsrätten utan attvara
medlem i foreningen, om den juridiska personen har ftirviirvat bostadsrätten vid exekutiv
ftirsäljning el1er vid tvangsförsåiljning och då hade panträtt i bostadsrätten. Tre år efter
ftirvärvet ffr föreningen uppmana den juridiska personen att inom sex månader från upp-
maningen visa att någon som inte får vägras inträde i ftireningerq har fiirvåirvat bostadsrätten
och sökt medlemskap. Om uppmaningen inte fiiljs, ffir bostadsriitten tvångsftirsäljas ftr den
j uridiska personens riikning.
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24§
Den som en bostadsrätt övergått till fär inte vägras inträde i ftireningen om de villkor som
foreskrivs i stadgarna åir uppfrllda och foreningen skäligen bör godta honom som bostads-
rättshavare.

En juridisk person som har forvEirvat en bostadsräff till en bostadslägenhet fär vägras inträde i
ftireningen även om de i ftirsta stycket angivna ftirutsäthringarna fiir medlemskap iir upp-
fyl1da.

Om en bostadsrätt har övergått till bostadsrättshavarens make får maken vägras inträda i
foreningen endast då maken inte uppfuller av ftireningen uppställtsrirskilt stadgevillkor ftir
medlemskap och det skäligen kan fordras att maken uppfuller sådant villkor. Detsamma gäller
också när en bostadsrätt till en bostadslägenhet övergått till någon annan närstaende person
som varaktigt sammanbodde med bostadsrättshavaren.

Ifråga om ftirvärv av andel i bostadsrätt äger ftirsta och tredje styckena tillämpning endast om
bostadsrätten efter ftirviirvet innehas av makar eller, om bostadsrätten avser bostadsiägenhet,
av sådana sambor på vilka lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem skall tillämpas.

2s§
Om en bostadsrätt övergått genom bodelning, axv, testarnente, bolagsskifte eller liknande
ft)rvärv och ftirviirvaren inte antagits till medlem, fir öreningen anmana innehavaren att inom
sex månader fran anmaningen visa att någon som inte fär vägras inhäde i fiireningen,
ftirvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap, Iakttas inte tid som angetts i anmaningen, får
bostadsrätten tvångsforsäljas ftr frrvärvarens riikning.

26§
Ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt genom köp skall upprättas skriftligen och skrivas under
av säljaren och köparen. I avtalet skall den lägenhet som överlåtelsen avser samt köpe-
skillingen anges. Motsvarande skall gälla vid byte eller gåva. Bestyrkt avskrift av överlåtelse-
avtalet skall tillstallas styrelsen.

Avsägelse av bostadsrätt

27§
En bostadsrättshavare får avsäga sig bostadsriitten tidigast efter två år från upplåtelsen och
diirigenom blir fri från sina forpliktelser som bostadsrättshavare. Avsägelsen skall göras
skrift ligen hos styrelsen.

Vid en avsägelse övergår bostadsrätten till ftireningen vid det månadsskifte som inträffar
niirmast efter tre månader från avsägelsen eller vid det senare månadsskifte som angetts i
denna.

§ 28.
Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter

Bostadsrättshavarens ansvar
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Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Det innebär att
bostadsrättshavaren ansvararför att såväl underhålla som reparera lägenheten och att
bekosta åtgärderna.
Bostadsrättshavaren bör teckna forsäkring som omfattar bostadsrättshavarens underhålls-
och reparationsansvar som följer av lag och dessa stadgar. Om bostadsrättsfdreningen
tecknat en motsvarande fcirsäkring tillförmån för bostadsrättshavaren svarar
bostadsrättshavaren iförekommande fallfor självrisk och kostnaden för åldersavdrag.
Bostadsrättshavaren ska följa de anvisningar som bostadsrättsföreningen lämnar
beträffande installationer avseende avlopp, värme, gas, el, vatten, ventilation och
anordning för informationsöverföring. För vissa åtgärder i lägenheten krävs styrelsens
tillstånd. De åtgärder bostadsrättshavaren vidtar i lägenheten ska alltid utföras
fackmässigt.

Till lägenheten hör bland annat:

1. ytskikt på rummens väggar, golv och tak jämte den underliggande behandling
som krävs för att anbringa ytskiktet på ett fackmässigt sätt. Bostadsrättshavaren
ansvarar också för fuktisolerande skikt i badrum och våtrum,

2. icke bärande innerväggar,
3. inredning i lägenheten och övriga utrymmen tillhörande lägenheten, exempelvis:

sa nitetsporslin, köksinred ni ng, vitva ror såsom kylffrys och tvättmaskin;
bostadsrättshavaren svarar också för vattenledningar, avstängningsventiler och i

förekommande fall anslutningskopplingar på vattenledning till denna inredning,
4. lägenhetens innerdörrar med tillhörande lister, foder, karm, tätningslister,
5. insida av ytterdörr samt beslag, handtag, gångjärn, tätningslister, brevinkast, lås

och nycklar,
6. glas ifönster och dörrar samt spröjs på fönster och i förekommande fall

isolerglaskasset,
7. till fönster och fönsterdörr hörande beslag, handtag, gångjärn, tätningslister samt

målning; bostadsrättsföreningen svarar dock för målning av utifrån synliga delar
av fönsterffönsterdörr,

8. målning av radiatorer och värmeledningar,
9. ledningar för avlopp, gas, vatten och anordningar för informationsöverföring till

de delar de är synliga i lägenheten och betjänar endast den aktuella lägenheten,
10. armaturer för vatten (blandare, duschmunstycke med mera) inklusive packning,

avstängningsventiler och a nslutningskopplingar på vattenledning,
11. klämringen runt golvbrunnen, rensning av golvbrunn och vattenlås,
12. eldstäder och braskaminer,
13. köksfläkt, kolfilterfläkt, spiskåpa, ventilationsdon och ventilationsfläkt om de inte

är en del av husets ventilationssystem. lnstallation av anordning som påverkar
husets ventilation kräver s§relsens tillstånd,

14. säkringsskåp, samtliga elledningar i lägenheten samt brytare, eluttag och fasta
armaturer,

15. brandvarnare, samt
16. elburen golwärme och handdukstork som bostadsrättshavare försett lägenheten

med.
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lngår i bostadsrättsupplåtelsen forråd, garage eller annat lägenhetskomplement har
bostadsrättshavaren samma underhålls- och reparationsansvar för dessa utrymmen som
för lägenheten enligt ovan. Detta gäller även mark som är upplåten med bostadsrätt.
Om lägenheten är utrustad med balkong, altan eller hör till lägenheten mark/uteplats som
är upplåten med bostadsrätt svarar bostadsrättshavaren för renhållning och snöskottning.
För balkong/altan svarar bostadsrättshavaren for målning av insida av
ba I kon gfront/alta nfront sa mt golv. M å ln in g utförs en I igt bostadsrättsfören i n gens
instruktioner. Om lägenheten är utrustad med takterrass ska bostadsrättshavaren
därutöver se till att avrinning för dagvatten inte hindras. Vad avser mark/uteplats är
bostadsrättshavaren skyldig att följa bostadsrättsföreningens anvisningar gällande skötsel
av marken/uteplatsen.
Bostadsrättshavaren är skyldig att till bostadsrättsföreningen anmäla fel och brister i sådan
lägen h etsutrustn in g/ledn inga r som bostadsrättsfören ingen sva rar för en I igt den na
stadgebestämmelse eller enligt lag.

Bostadsrättsföreni ngens a nsva r

Bostadsrättsföreningen svarar för att huset och bostadsrättsföreningens fasta egendom,
med undantag för bostadsrättshavarens ansvar enligt § 31, är väl underhållet och hålls i

gott skick.
Bostadsrättsföreningen svarar vidare fdr underhåll och reparationer av följande:

1. ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om
bostadsrättsforeningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar
fler än en lägenhet {så kallade stamledningar),

2. ledningar för avlopp, gas, vatten och anordningar för informationsöverföring som
bostadsrättsföreningen försett lägenheten med och som finns i golv, tak,
lägenhetsavskiljande- eller bärande vägg,

3. radiatorer och värmeledningar i lägenheten som bostadsrättsföreningen försett
lägenheten med,

4. rökgångar {ej rökgångar i kakelugnar} och ventilätionskanaler, inkluderat hela
ventilationssystemet inklusive ventilationsdon samt även för spiskåpa/köksfläkt
som utgör del av husets ventilation, samt

5. ytterdörr samt iförekommande fallför brevlåda, postbox och staket.

§29

övnrea ANsvARsFnÅeon

Brand- och vattenledningsskada samt ohyra

För reparation på grund av brandskada eller vattenledningsskada (skada på grund av
utströmmande tappvatten) svarar bostadsrättshavaren endast i begränsad omfattning i
enlighet med bostadsrättslagen.
Detta gäller även itillämpliga delar om det finns ohyra i lägenheten.

Bostadsrättsföreningens övertagande av underhållsåtgärd
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Bostadsrättsföreningen får utföra reparation samt byta inredning och utrustning som
bostadsrättshavaren enligt § 31 ska svara för. Ett sådant beslut ska fattas av
föreningsstämma och får endast avse åtgärd som företas i samband med omfattande
underhåll eller ombyggnad av bostadsrättsföreningens hus och som berör
bostadsrättshavarens lägenhet.

Förändring av bostadsrättslägenhet

Om ett beslut som fattats på föreningsstämma innebär att en lägenhet som upplåtits med
bostadsrätt kommer att förändras eller i sin helhet behöva tas i anspråk av
bostadsrättsföreningen med anledning av en om- eller tillbyggnad ska bostadsrättshavaren
ha gått med på beslutet. Om bostadsrättshavaren inte ger sitt samtycke tillförändringen,
blir beslutet ändå giltigt om minst två tredjedelar av de röstande har gått med på det och
beslutet dessutom har godkänts av hyresnämnden.

Avhjälpande av brist

Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick så att annans
säkerhet äventyras eller det finns risk för omfattande skador på annans egendom och inte
efter uppmaning avhjälper bristen i lägenhetens skick så snart som möjligt, får
bostadsrättsföreningen avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens bekostnad.

lngrepp i lägenhet

Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som
innefattar;

L. ingrepp i en bärande konstruktion,
Z. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
3. annan väsentlig förändring av lägenheten.

Bostadsrättshavare som utan sådant tillstånd vidtar förändring i lägenheten som medför
skada på föreningens egendom, även om denne inte varit vållande eller vårdslös, skall
ansvara för föreningens självrisk. Styrelsen får bara vägra att medge tillstånd till en åtgard
som avses i första stycket om åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för
bostadsrättsföre n ingen.

30§
Bostadsrättshavaren iir s§ldig att nåir han anviinder lägenheten iaktta allt som fordras ftir att
bevara sundhet, ordning och skick inom och utanför huset, Han skall rätta sig efter de
såirskilda regler som ftireningen i överensstiimmelse med ortens sed meddelar. Bostadsrätts-
havaren skall hålla noggrann tillsyn över att detta också iakttas av dem han svarar for enligt
28 § andra s§cket punkt 7.

Gods som enligt vad bostadsrättshavaren vet iir eller med skäl kan misstiinkas vara behäftat
med ohyra får inte ftiras in i lägenheten.

31 §
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Företrädare ftir bostadsrättsftireningen har rätt att ffi komma in i lägenheten och tillhörande
utrymmen nåir det behövs ftir tillsyn eller ftir att utftira arbete som foreningen svarar ftir. Niir
bostadsrätten skall tvangsforsiiljas iir bostadsrättshavaren s§ldig att låta lägenheten visas på
lämplig tid. Föreningen skall se till att bostadsrättshavaren inte drabbas av större olägenhet iin
nödvrindiS.

32§
En bostadsrättshavare får upplåta hela sin låigenhet i andra hand endast om ssrelsen ger sitt
samtycke.

Samtycke behövs dock inte
1. om en bostadsräff har ftirvärvats vid exekutiv ftirsäljning eller tvangsftirsiljning av en

juridisk person som hade panträtt i bostadsrätten och som inte antagits som medlem i
föreningen, eller

2. om lägenheten åir avsedd ftir permanentboende och bostadsrätten till lägenheten innehas
av kommun eller ett landsting.

Styrelsen skall genast underrättas om en upplåtelse enligt andra stycket.

Bostadsrättshavare, som under viss tid inte har tillftille att anvåinda sin bostadslägenhet, ffir
upplåta lägenheten i andra hand, om hyresnåimnden ltimnar tillstånd till upplåtelsen. Sådant
tillstånd skall lämnas, om bostadsrättshavaren har beaktansviirda skril ftir upplåtelsen och
ftireningen inte har befogad anledning att vägra samtycket. Tillstand kan begråinsas till en viss
tid och ftirenas med villkor.

33§
Bostadsrättshavaren fär inte anvåinda lägenheten ftir nagot annat åindamål ?in det avsedda.
Föreningen far dock endast åberopa awikelse som iir av avseviird betydelse fiir fiireningen
eller någon annan medlem i ftireningen.

34§
Bostadsrättshavaren fär inte utomstående personer i lägenheten, om det kan medfiira
men ftir ftireningen eller någon annar medlem i filreningen.

35§
Nyttjanderätten till lägenheten som innehas med bostadsrätt och som tillträtts iir ftirverkad och
ftireningen således beriittigad att säga upp bostadsrättshavaren till ar,flyttning:

1. om bostadsrättshavaren drdjer med att betala insats eller upplåtelseavgift utöver två
veckor fran det att foreningen efter ftirfallodagen anmanat honom att flrllgöra sin
betalningss§ldighet eller om bostadsrättshavaren dröjer med att betalaårsavgift utöver
två vardagar efter ftirfallodagen.

2. om bostadsrättshavaren utan behövligt samtycke eller tillstånd upplåter lägenheten i andra
hand.

3. om lägenheten anväinds i strid med 33 eller 34 §§.
4. om bostadsrättshavaren eller den som lägenheten upplåtits till i andrahand, genom

vårdslöshet är vållande till att det finns ohyra i lägenheten eller om bostadsrättshavaren
genom att inte utan oskiiligt dröjsmål underrätta styrelsen om att det finns ohyra i
lägenheten bidrar till att ohyran sprids i huset.
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5. om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om bostadsrättshavaren e11er den som
lägenheten upplåtits till i andra hand åsidosätter något av vad som enligt 30 § skall iakttas
vid lägenhetens begagnade eller bister i den tillsyn som enligt safirma paragraf åligger en
bostadsrålttshavare.

6. om bostadsrättshavaren inte låimnar tillträde till lägenheten enligt 31 § och han inte kan
visa en giltig ursdkt for detta.

7. om bostadsriittshavaren inte fi.rllgör annan honom åvilande s§ldighet och det måste anses
vara av synnerlig vikt ftir foreningen att s§ldigheten fullgöres.

8. om lägenheten helt eller till väsentlig del anviinds for niiringsverksamhet eller diirmed
likartad verksamhet, vilken utgör eller i vilken till inte oväsentlig del ingår brottsligt
ftirfarande, e1ler ftir tillftilliga sexuella frrbindelser mot ersäthring.

Nyttjanderätten är inte fiirverkad, om det som ligger bostadsrättshavaren till last åir av ringa
betydelse.

Uppsägning på grund av fijrhållande som avses i ftirsta stycket 2, 3 eller 5-7 fär ske endast
om bostadsrättshavaren låter bli att efter tiilsägelse vidta rättelse utan dröjsmål.

Ifråga om en bostadslägenhet ffir uppsägning på grund av ftirhållande som avses i frirsta
sffcket 2 irrte heller ske om bostadsråittshavaren efter tillsägelse utan drojsmål ansöker om
tillstand till upplåtelsen och ffir ansökan beviljad.

Om frreningen säger upp bostadsrättshavaren till avflyttning,har öreningen rätt till
ersättning for skada.

Ovriga bestämmelser

36§
För ftireningen gällände ordningsregler utf?irdas av styrelsen och gäller *ån och med den
tidpunkt niir de distribuerats i enlighet med vad som sägs i 17 § 2:a stycket.

37§
Vid ftireningens upplösning skall forfaras enligt 9 kap 29 § bostadsrättslagen (1991:614).
Behållna tillgangar skall fiirdelas mellan bostadsrättshavama efter lägenheternas insatser.

38§
Utöver dessa stadgar gäller ftir ftireningens verksamhet vad som stadgas i bostadsrättslagen
(1991 :614), andra tillåirnpliga lagar samt om sådana finns, foreningens ordningsregler.
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Karl

Ordforande

Carlsson

Didier Mazuru

Erik Brinck

Vice Ordforande
/

Carina
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