
STADGAR F6R BOSTADSRATTSFORENING

Stadgar f<ir

Bostadsrdttsf iireningen Sj<istads parterren

Undeftecknade styrelseledamoter intygar att foljande stadgar blivit antagna av foreningens
medlemmar

pA konstituerande stdmma den 8 mars 2007.

Registreringsmyndighetens bevis om registrering.

F6reningens firma och dndam6l

1S

Foreningens firma dr Bostadsrdttsforeningen sjdstadsparterren.

2S

Foreningen har tilltindamAl att fraimja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i
foreningens hus upplAta bostadsldgenheter for permanent boende och lokalei under
nyttjanderdtt och utan tidsbegrinsning. UpplAtelse fAr dven omfatta mark som ligger i anslutning
till foreningens hus, om marken skall anvdndas sorn komplement till bostadslagJih'"t eller lokal.
Bostadsrdtt dr den rdtt i f6reningen som medlem har pA grund av upplAtelsen. 

-Medlem 
som

innehar bostads rdtt kallas bostads rdttshavare.

Sdrskilda bestdmmelser

3S

Styrelsen skall ha sitt s6te i Stockholm

Styrelseledaimot Lennart Wi16n

Styrelseledamot Jan G ranmar

stadgar, .*dgeandring ar
Bolagsverket



1
Rdkenskaps6r

4S

Foreningens rdkenskapsdr omfattar tiden 1/1 _ 91/i,2.

Medlemskap

ss
FrAga om att anta g11go]em avgors av styrersen om annat inte forjer av 2 kap 10 gbostadsrdttslagen ('t 991 :61 4).

styrelsen skallsnarast, normalt inom en manad fran det att skriftlig ansokan om medlemskapkom in tillf6reningen, avgdra frAgan om medlemskap.

6S

Medlem far inte uttrdda ur foreningen, s6 ldnge han innehar bostadsrdtt.
En medlem som upphor att vara bostadsrdttshavare skall anses ha uttrdtt ur foreningen, om intestyrelsen medgett att han fAr st6 kvar som medlem.

Avgifter

7S

For bostadsrdtten utgaende insats och arsavgift faststdlls av styrelsen. Andring av insats skalldock alftid b'aslutas ai foreningsstem;;

Arsavgiften awdgs sa att den i forhallande till liigenhdtens insats kommer att motsvara vad som
3ffo"t 

pd ltigenheten av f6rening"nt iostnaoei ;il;r-i"g"r och avsdttningar ienrighet med

Arsavgiften betalas manadsvis i forskott senast sista vardagen fore varje kalendermdnadsbdrjan, om inte styrelsen beslutar 
"n;;t.

styrelsen kan besluta att iarsavgiften ingaende ersdttning for vdrme-, varmvatten, renhdllning,konsumtionsvatten, hush6llsgas"o"r' 
"i"[tri.r. 

.tr3rlluii"";eg;", efter forbrukning eller area.
om inte drsavgiften,b".tSl3:. i rdtt tid, utgar-drojsmalsrdntan enligt rdntelagen (1975:635) pa denobetatda avgiften fran forfailod"g iiir*i" rurr 6etaining;ilr. ""

uppldtelseavgift' overlatelseavgift och pantsattningsavgift kan tas ut efter beslut av styrersen.
Fdr arbete med overgang av bostadsriitt f6r dverlatelseavgift tas ut av bostadsrdttshavaren med
io"ti"ffr,ill 

maximalifaiuppsa tirtt i-,s iav prisbasb"ropdJ"nrist tasen (1e62:381) om ailmdn

For arbete vid pantsdttning av bostadsrdtt 
11,pu?J..ui"ingsavgift tas ut med beropp sornmaximalt fdr uppgd till1"/" av prisbasbeloppet'enligt rag";l igte:381) om attman'6rsar<ring.

Pantsdttningsavgift betalas av pantsdttaren.

Foreningen fdr i ovrigt inte ta ut sdrskilda avgifter for atgdrder som foreningen skall vidta medanledning av lag och for{attning.

Avgifter skall betalas pa 
9."t sdtt styrelsen bestdmmer. Betalning fdr dock alltid ske genompostanvisning, postgiro eller bankgiro.



Avsdttningar och anvdndning av irsvinst

8S

Avsaittning for foreningens fastighetsunderhdll skall gdras Arligen, senast fr6n och med det
verksamhetsAr som infaller nArmast efter det slutfinansieringen av fdreningens fastighet
genomforts, med ett belopp motsvarande minst 25 kr/m2 kigenhetsarea foif6rening|ns hus.

Den vinst som kan uppstA pA f6reningens verksamhet, skall balanseras iny rdkning.

Styrelse

es
Styrelsen bestAr av minst tre ledamdter och hogst fem ledamoter samt minst en och hogst fyra
suppleanter, vilka samtidigt vdljs av foreningen p6 ordinarie foreningsstdmma for tiden intill dess
ndsta ordinarie stdmma h6llits.

Med undantag fdr fdrsta stycket gdller att under tiden intill den ordinarie foreningsstimma som
infaller narmast efter det slutfinansieringen av foreningens hus genomf6rts, att 6m styrelsen
bestdr av tre ledamoter skall tvA ledamoter och en sufpleant uties av AB Bostadsgaranti och
om styrelsen bestAr av fyra alternativt fem ledamoter, att tre ledamoter och en supfleant utses
av AB Bostadsgaranti. Ledamot och suppleant utsedda av AB Bostadsgaranti beirover inte vara
medlem iforeningen.

Slutfinansiering har skett ndr samtliga i den ekonomiska planen forutsedda fastighetsl6n
utbetalats.

Konstituering och beslutsf<irhet

10s

Styrelsen konstituerar sig sjiilv.

Styrelsen 5r beslutsfor nAr de vid sammantrddet ndrvarandes antal dverstiger hEilften av hela
antalet ledamoter' For giltigheten av fattade beslut fordras, dA for beslutsfo-rhet minsta antalet
ledamOter dr ndrvarande, enighet om besluten.

Firmateckning

11S

Foreningens firma tecknas forutom av styrelsen, av tvA styrelseledam6ter i forening eller av enstyrelseledamot ifdrening med en annan person som styrelsen ddrtill utsett.

Fiirvaltning

12S

Styrelsen fAr forvalta fdreningens egendom genom en av styrelsen utsedd vicevdrd, vilken sjrilv
inte behover vara medlem i foreningen, eller genom en frisiAende forvaltningsorganisation.

Vicevdrden skall inte vara ordforande istyrelsen.

Avyttring m.m.

13S



Utan foreningsstdmmans bemyndigande fdr styrelsen eller firmatecknare, inte avhdnda
foreningen dess fasta egendom eller tomtrAtt. Styrelsen fAr dock inteckna och belAna sAdan
egendom eller tomtrdtt.

Styrelsens 6ligganden

14S

Styrelsen Aligger

att avge redovisning for f6rvaltningen av f6reningens angeldgenheter genom att avldmna
Arsredovisning som skall innehAlla berdttelse om verksamheten under Aret
(forvaltningsberattelse) samt redogorelse fdr fdreningens intdkter och kostnader under
dret (resultatrikning) och for stdllningen viC rdkenskapsArets utgdng (balansrdkning),

att upprAtta budget och faststAlla Arsavgifter for det kommande rdkenskapsAret,

att rninst en g6ng Arligen, innan Arsredovisningen avges, besiktiga foreningens hus samt
inventera ovriga tillgAngar och i forvaltningsberdttelsen redovisa vid besiktningen och
inventeringen gjorda iakttagelser av sdrskild betydelse,

att minst en mAnad fore den foreningsstdmma, pA vilken Arsredovisningen och
revisionsberittelse skall framldggas, till revisorerna ldmna Arsredovisningen for det
forflutna rdkenskapsAret samt

alt senast en vecka innan ordinarie fdreningsstdmma tillstEilla medlemmarna kopia av
drsredovisningen och revisionsberdttelsen.

Revisor

15S

Minst en och hogst tvA revisorer och en suppleant vdljs av ordinarie foreningsstdmma for tiden
intilldess ndsta ordinarie stdmma hAllits.

Revisor 6ligger:

att verkstdlla revision av foreningens Arsredovisning jAmte rdkenskaper och styrelsens
forvaltning samt

att senast tvA veckor fore ordinarie f6reningsstdmma framligga revisionsberdttelse.

F<ireningsstdmma

16S

ordinarie foreningsstdmma halls en gdng om aret f6re juni manads utgang.

Extra stdmma hrills dA styrelsen finner skAl till det och skall av styrelsen Aven utlysas dA detta
fdr uppgivet Andamdl hos styrelsen skriftligen begdrts av en revisor eller av minsi en tiondel av
samtliga rostberdttigade medlemmar.

Kallelse till stdmma

17S

Styrelsen kallar till foreningsstdmma. Kallelse till foreningsstdmma skall tydligt ange de Arenden
som skallf6rekomma pA stdmman.



Kallelse tillforeningsstdmma skallske genom anslag pA ldmpliga platser inom foreningens hus
eller genom brev. Medlem, som inte bor iforeningens hus, skall kalias genom brev unler
uppgiven eller eljest for styrelsen kdnd adress

Andra meddelanden tillforeningens medlemmar delges genom anslag pA liimplig plats inom
foreningens fasiighet eller genom brev.

Kallelse fdr utfirdas tidigast fyra veckor fdre stdmma och skall utfArdas senast tvd veckor f6re
ordinarie stdmma och senast en vecka fore extra st6mma.

Motionsrdtt

s18

Medlem som onskar fA ett drende behandlat vid stAmma skall skriftligen framstdlla sin begiran
hos styrelsen i sa god tid att drendet kan tas upp i kallelsen tillstdmman.

Dagordning

les

PA ordinarie foreningsstdmma skall forekomma foljande drenden

1 )
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
e)
1 0 )
1 1 )

12)
13)
14)
1 5 )
1 6 )

Upprdttande av f6fieckning 6ver ndrvarande medlemmar, ombud och bitrdden (rostldngd).
Valav ordf6rande pA stdmman
Anmdlan av ordf6randens val av sekreterare.
Faststdllande av dagordningen

!a] av tvA personer att jdmte ordfdranden justera protokollet, tillika r6strdknare
FrAga om kallelse til lstdmman beh6rigen skett
F6redragning av styrelsens Arsredovisning
F6redraE nin g av- revisionsberdttelsen
Beslut om faststdllande av resultatrdkningen och balansrdkningen
Beslut i frdga om ansvarsfrihet for styrelsens ledamoter
Beslut om anvdndande av uppkommen vinst eller tdckande av fdrlust enligt faststdlld
balansrdkning
Beslut om arvoden
Val av styrelseledamoter och suppleanter
Val av revisorer och suppleant
Valav valberedning
Ovriga drenden, vilka angivits i kallelsen

PA extra stAmma skall forekomma endast de drenden, f6r vilka stdmman uilysts och vilka
angivits i kallelsen til l densamma.

20s

Proto.ko! vid fdreningsstdmma skallforas av den stdmmans ordforande utsett ddirtill. I frAga omprotokollets innehdll gailler

1. att rostldngden skall tas in eller bildggas protokollet,

2. att stdmmans beslut skallf6ras in i protokollet samt

3. om omrdstning har skett, att resultatet skall anges i protokollet.

Protokoll skall fdrvaras betryggande.

Vid stimma fort protokoll skall senast inom tre veckor vara hos styrelsen tillgdngligt f6r
medlemmarna.



R<istning, ombud och bitrdde

21 S

Vid foreningsstdmma har varje medlem en rost. Om fler medlemmar har en bostadsrdtt
gemensamt, har de dock til lsammans endast en rost. RostberEittigad 5r endast den medlem
som fullgjort sina forpliktelser mot foreningen.

Medlems rostrAtt vid f6reningsstdmman ut6vas av medlemmen personligen eller den som 6r
medlemmens st€illforetrtidare enligt lag eller genom befullmdktigat ombud som antingen skall
vara medlem iforeningen eller medlemm-ens make, sambo, syskon, forailder eller barn som
varaktigt sammanbor med medlemmen. Ar medlemmen en juridisk person fdr denne foretrAdas
av ombud som inte Ar medlem. Ombud skallforete skriftl ig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten
gdller hdgst ett Ar frAn utfdrdandet.

Ingen far pa grund av fullmakt rosta for mer in en annan rostberiittigad.

En medlem kan vid foreningsstdmma medfdra hogst ett bitrdde som antingen skallvara medlem
iforeningen eller medlemmens make, sambo, fordlder, syskon eller barn som varaktigt
sammanbor med medlemmen.

Omrdstning vid foreningsstdmman sker oppet om inte ndrvarande rostberdttigad pAkallar sluten
omr6stning.

Vid lika rostetal avgors val genom lottning, medan i andra frAgor den mening gdller som bitriids
av ordf6randen.

De fall - bland annat frAga om dndring av dessa stadgar - ddr sdrskild rostovervikt er{ordras for
gi l t ighet av beslut behandlas i9 kap 16, 19 och 23 $$ ibostadsrdtts lagen (1991:614).

Beslut r6rande stadgedndring under tiden intil l den ordinarie fdreningsstdmma som infaller
ndrmast efter det slutfinansieringen av foreningens hus genomfofts, dr giltigt endast efter
Qodkdnnande aV AB BostadSgaianti.

Formkrav vid iiverlAtelse

225

Ett avtal om overlAtelse av bostadsrdtt genom kop skall upprdttas skrifiligen och skrivas under
av sdJjaren och k6paren. Kopehandlingen skall innehAlla uppgift om den ligenhet som
dverlAtelsen avser samt om ett pris. Motsvarande skall grilla vid byte eller gAva.

Bestyrkt avskrift av dverlate lseavtalet skall til lstail las stvrelsen.

Rdtt att utova bostadsrdtten

23S

Har bostadsrAtten overg6tt till ny innehavare, f6r denne utova bostadsrdtten endast om han ar
eller antas till medlem i foreningen.

En juridisk person som dr medlem i fdreningen fAr inte utan samtycke av foreningens styrelse
genom overlAtelse forvdrva bostadsrdtt till en bostadsldgenhet.

Utan hinder av forsta stycket fAr dodsbo efter avliden bostadsrdttshavare ut6va bostadsritten.
Efter tre Ar frAn dodsfallet, fAr foreningen dock anmana dodsboet att inom sex mAnader visa att
bostadsrdfien ingAtt i bodelning eller lrvsskifte med anledning av bostadsriittshavarens dod
eller att nAgon, som inte fAr vdgras intrdde i f6reningen, f6rvdlat bostadsrdtten och sokt
medlemskap.Om den tid som angetts ianmaningen inte iakttas, fAr bostadsrdtten
tvdngsforsAljas enligt 8 kap bostadsrdttslagen (1991 :614) f6r dodsboets rdkning.



Utan hinder av forsta stycket fdr ocksd en juridisk person utova bostadsrdtten utan att vara
medlem i foreningen, om den juridiska personen har forvdrvat bostadsrdtten vid exekutiv
forsdrljning eller vid tvAngsforstiljning enligt 8 kap bostadsrdttslagen (1991:614) och dA hade
pantrdtt i bostadsrdtten. Tre Ar efter forvdrvet fAr fOreningen uppmana den juridiska personen
att inom sex mAnader frdn uppmaningen visa att nAgon som inte fAr vdgras intriide i foreningen
har forvdrvat bostadsrAtten och sokt medlemskap. Om uppmaningen inte foljs, fAr bostadsrdtten
tvAngsfdrsdljas enligt 8 kap bostadsrdttslagen (1991 :614) fdr den juridiska personens rdikning.

24S

Den som en bostadsratt har overgAtt till fAr inte vigras intrdde i foreningen om de villkor som
foreskrivs i stadgarna 6rr uppfyllda och foreningen skdligen bor godta honom som
bostadsrdttshavare.

En juridisk person som har forvArvat en bostadsrAtt till en bostadsldgenhet fAr vdgras intrAde i
foreningen dven om de i ldrsta stycket angivna forutsdttningarna fdimedlemskap"dr uppfyllda.

Om en bostadsrAtt har overgAtt till bostadsriittshavarens make fAr maken vdgras intrride i
fdreningen endast dA maken inte uppfyller av fdreningen uppstdllt sdrskilt stadgevillkor f6r
medlemskap och det sktiligen kan fordras att maken uppfyller sddant villkor. Detsamma giller
ocks6 ndr en bostadsrdtt till en bostadslAgenhet overgAtt till nAgon annan ndrstAende person
som varaktigt sammanbodde med bostads rdttshavaren.

lfrAga om forvdrv av andel i bostadsrdtt dger f6rsta och tredje styckena tilleimpning endast om
bostadsrdtten efter forvArvet innehas av makar eller, om bostadsrdtten avser bostadsldgenhet,
av sAdana sambor pA vilka sambolagen (2003:376) skall tilldmpas.

25S

Om en bostadsrdtt overgAtt genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande
forvdrv och f6rvdrvaren inte antagits till medlem, fAr fdreningen anmana innehavaren att inom
sex mAnader frAn anmaningen visa att nAgon som inte fAr vdgras intrdde i foreningen, f6rvdrvat
bostadSiiitten och Sokt in6dlemskap. laktta5 ihte tid som angetts i anmaninQ€n, fAi
bostads rdtten tvAngsf orseiljas f 6r f o rvdrvarens rdkn in g.

Bostadsrdttshavarens rdttigheter och skyldigheter

26S

Bostadsrittshavaren fdr inte anvdnda ldgenheten for nAgot annat AndamAl €in det avsedda.
Foreningen fdr dock endast dberopa awikelse som Ar av avsevdrd betydelse for foreningen
eller nAgon annan medlem ifdreningen.

Om en bostadslAgenhet som inte dr avsedd for fritidsdndamAl innehas med bostadsrdtt av en
juridisk person, fAr ldigenheten endast anvdndas for att i sin helhet uppl{tas i andra hand som
permanentbostad, om inte nAgot annat har avtalats.

27S

Bostadsrdttshavaren fAr inte utan styrelsens tillstAnd i ldgenheten utfdra Atgiird som innefattar

1. ingrepp i en bdrande konstruktion,

2. dndring av befintliga ledningar f6r avlopp, varme, gas eller vatten, eller

3. annan vdsentlig fordndring av ldgenheten.

Styrelsen fAr inte vdgra att medge tillstAnd till en Atgaird som avses i fdrsta stycket om inte
Atgdrden dr till pAtaglig skada eller oldgenhet for f6reningen.

28S

Bostadsrdttshavaren fAr inte inrymma utomstAende personer i ldgenheten, om del kan medfora
men for fdreningen eller nAgon annan medlem iforeningen.



2es

NAr bostadsrdttshavaren anvdnder lAgenheten skall han eller hon se till att de som bor i
omgivningen inte utsdtts for storningar som i sAdan grad kan vara skadliga f6r hdlsan eller
annars fors6mra deras bostadsmiljo att de inte skeiligen bor tAlas. Bostadsrdttshavaren skall
dven i ovrigt vid sin anvAndning av ldgenheten iaktta allt som fordras for att bevara sundhet,
ordning och gott skick inom eller utanfdr huset. Han eller hon skall ritta sig efter de sdrskilda
regler som foreningen i overensstdmmelse med ortens sed meddelar. Bostadsrdttshavaren
skall hAlla noggrann tillsyn 6ver att dessa Aligganden fullgors ocksA av dem som han eller hon
svarar for enligt 32 $ fjarde stycket 2.

Om det forekommer sddana storningar i boendet som avses i fdrsta stycket forsta meningen
skallforeningen ge bostadsrdttshavaren tillsdgelse att se till ati storningarna omedelbart
upphdr.

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

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

30s

En bostadsrdttshavare fAr upplAta sin ldgenhet iandra hand till annan for sjiilvstdndigt brukande
endast om styrelsen ger sitt samtycke. Detta gdller 6ven i de fall som avses i 26 $ andra
stycket.
Samtycke behovs dock inte,

1. om en bostadsrdtt har forvdrvats vid exekutiv forsiiljning eller tv6ngsforsiiljning enligt 8 kap.
bostadsrdttslagen (1991:614) av en juridisk person som hade pantrdtt i bostadsrdtten och
som inte antagitS till medlem ifdrehihQeh, ellei

2. om ldgenheten dr avsedd for permanentboende och bostadsrtitten till ldgenheten innehas av
en kommun eller ett landsting.

styrelsen skall genast underrdttas om en uppldtelse enligt andra stycket.

31 S

Vdgrar styrelsen att ge sitt samtycke till en andrahandsupplAtelse, fAr bostadsrdttshavaren dndd
upplAta sin ldgenhet i andra hand, om hyresndmnden ldmnar tillstAnd till upplAtelsen. TillstAnd
skall ldmnas, om bostadsrittshavaren har beaktansvdrda skdlfor upplAtelsen och foreningen
inte har nAgon befogad anledning att vdgra samtycke. TillstAndet skallbegriinsas tillviss tid.

I frAga om en bostadsldgenhet som innehas av en juridisk person krdvs det for tillstAnd endast
att foreningen inte har nAgon befogad anledning att vdgra samtycke. TillstAndet kan begransas
ti l lviss t id.

Ett tillstAnd till andrahandsupplAtelse kan forenas med villkor.

32S

BoStadsrdttshavaren skallpA egen bekostnad hAlla lirgenheten jamte tillhorande utrymmen i
gott skick. Detta gAller Aven marken, balkongen, terrassen och uteplatsen pA gArdsbjalklag, om
sAdan ingir i upplAtelsen.

Fdr uteplatser pA gArdsbjdlklag gdller, att sAdana ingrepp under markytan som kan medf6ra
skador pd gflrdsbj2ilklag eller pA fors6rjningsanldggningar inte fAr ske.



Till ldgenheten riknas til l exempel:
o ldgenhetens vdggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande skikt,
o ldgenhetens inredning, utrustning, redningar oC[ ovriga installatione r,
o rokgAngar,
o glas och bAgar i ldgenhetens fonster och dorrar,
o ldgenhetens ytter- och innerdorrar,
o svagstr6msanldggningarsamt
o skap med utrustning f6r omkoppling och fordelning av data och ip{elefoni.

BostadsrAttshavaren svarar dock inte for reparation av ledningar for avlopp, vdrme, gas,
elektricitet och vatten om fdreningen forsett ldgenheten med l6dningarna'och dessa ijinar f ler
an en ldgenhet. Detsamma gdller rokgangar och ventilationskanaler.

Bostadsrdttshavaren svarar inte heller for mAlning av utifr&n synliga delar av ytterf6nster och
ytterdorrar.

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

1. hans eller hennes egen vardsloshet eller fOrsummelse eller

2. vArdsl6shet eller forsummelse av
a) nAgon som h6r til l hans eller hennes hushAll eller som besoker honom eller henne som gast
b) nagon annan som han eiler hon har inrymt i rdgenheten eiler
c) nAgon som f6r hans eller hennes raikning^utfor-arbete i ldgenheten. F6r reparation pd grund

av brandskada som uppkommit genom vArdsloshet eller iorsummelse av nAgon annan dn
bostadsrdttshavaren sjAlv eir dock denne ansvarig endast om han eller hon brustit i omsorg
och til lsyn.

Fjiirde stycket giil ler i ti l l i impliga delar om det finns ohyra i ldgenheten.

Foreningens ratt att avhjilpa brist

33S

Om bostadsrdttshavaren fdrsummar sitt ansvar for ldgenhetens skick enligt 32 $ i sAdanutstrdckning att annans sdkerhet dventyras eller det finns risk for omfattanie sliaor pa annansegendom och inte efter uppmaning avhjalper bristen i ldgenhetens skick sA snaft som mojligt,far foreningen avhjdlpa bristen pa bostadsrdttshavarens-bekostnad.

Tilltrdde till ldgenheten

34S

ForetrAdare for bostadsrittsfdreningen har rdtt att fA komma in i ltigenheten ndr det beh6vs fortillsyn eller f6r att utfora arbete som f6reningen svarar f6r eller rrar iatt att utfora enligt 30 g. Ndrbostadsrdttshavaren har avsagt sig bostadJrdtten enligt 35 g eller ndr bostadsrdtten skalltvAng.sforsdljas enligt 8 kap. bostadsrdttslagen (1sst :dt a; ir nostaosrattshavaren s[yoig attlAta leigenheten visas pA laimplig tid. Foreningen skall se tillatt bostadsrAttshavaren intedrabbas av storre oldgenhet dn nodvdndigt.

Bostadsrdttshavaren dr skyldig att tAla sAdana inskrdnkningar i nyttjander6tten som f6ranledsav nodvdndiga Atgdrder for att utrota ohyra i huset eller pA 
-marken, 

dven om hans eller hennesleigenhet inte besvdras av ohyra.

Om bostadsrdttshavaren inte ldmnar tilltrdde till lAgenheten ndr foreningen har ratt till det, fArkronofogdemyndigheten besluta om sdrskild handiacknino.



Avsdgelse av bostadsrdtt

35S

En bostadsrdttshavare fAr avsdga sig bostadsrdtten tidigast efter tvA Ar frAn upplAtelsen och
dArigenom bli fri frAn sina forpliktelser som bostadsrAttshavare. Avsdgelsen skall goras
skriftligen hos styrelsen.

lid e| avsAgelse overgAr bostadsrdtten utan ersAttning till foreningen vid det minadsskifte som
intrdffar n6rmast efter tre mAnader frAn avsdgelsen eller vid det senare mAnadsskifte som
angetts idenna.

F6rverkande av bostadsrdtt

3 6 S

Nyttjanderditten till en ldgenhet som innehas med bostadsrdtt och som tilltrditts dr, med de
begrdnsningar som foljer av 37 och 38 SS, forverkad och fdreningen sAledes berdttigad att siga
upp bostadsrdttshavaren till avflyttning:

1. om bostadsrdttshavaren drojer med att betala insats eller upplAtelseavgift utover tvA veckor
frAn det att foreningen efter forfallodagen anmanat honom elier henne itt fullgora sin
betalningsskyldighet,

2' om bostadsrAttshavaren drojer med att betala Arsavgift, ndr det gAller bostadsldgenhet, mer
dn en vecka efter fdrfallodagen eller, ndr det gtiller en lokal, mer dn tui vardagai efter
fodallodagen,

3. om bostadsrdttshavaren utan behovligt samtycke eller tillstAnd upplAter ldgenheten i andra
hand,

4. om legenheten ahvdnds i strid med 26 eller 2g g,

5. om bostadsrAttshavaren eller den som ldgenheten upplAtits till i andra hand, genom
vArdsloshet dr vAllande till att det finns ohyra i ldgenheten eller om bostadsrditshavaren
genom att inte utan oskSligt drojsmAl underrdtta styrelsen om att det finns ohyra i ldgenheten
bidrar till att ohyran sprids i huset,

6. om ldgenheten pA annat sdrtt vanvArdas eller om bostadsrdttshavaren Asidosdtter sina
skyldigheter enligt.29 $ vid anvdndning av ldgenheten eller om den som ldgenheten uppl&tits
til l i andra hand vid anvdndning av denna Asidosdtter de skyldigheter som 6nligt sarnma
paragraf Aligger en bostadsrdttshavare,

7. om bostadsrdttshavaren inte ldmnar til ltrdde til l l i igenheten enligt 34 g och han eller hon inte
kan visa en giltig ursdkt for detta,

8. om bostadsrdttshavaren inte fullgor skyldighet som gAr utover det han eller hon skall g6ra
enligt bostadsrdttslagen (1991:614) och det mAste anses vara av synnerlig vikt for
foreningen att skyldigheten fullg6rs, samt

9. om lAgenheten helt eller til l vdsenllig del anvdnds f6r ndringsverksamhet eller ddrmed
likarlad verksamhet, vilken utgdr eller i vilken til l en inte ovaisenflig del ingAr brottsligt
forfarande , eller f6r til lfalliga sexuella forbindelser mot ersdttninq.

3 7 S

Nyttjanderdtten dr inte forverkad, om det som ligger bostadsrAttshavaren till last dr av ringa
betydelse.

Uppsagning p6 grund av f6rhallande som avses i 36 S 3, 4 eller 6-g f6r ske om
bostadsrettshavaren lAter bli att efter tillsaigelse vidta rdttelse utan drojsmAl.



Uppstigning pd grund av forhAllande som avses i 36 g 3 fAr dock, om.det rir f rAga om en
bostadsldgenhet, inte ske om bostadsrAttshavaren utan drojsmAl ansoker om tillstAnd till
upplAtelsen och fAr ansokan beviljad.

Ar det frAga om sdrskilt allvarliga storningar i boendet gdller vad som sdgs i 96 S 6 dven om
nAgon tillsiigelse om rdttelse inte har skett. Detta giiller dock inte om stoiningar intrdffat under
tid da ldgenheten varit upplaten i andra hand pa sdtt som anges i 30 och 31 SS.

38S

Ar nyttjanderdtten fdrverkad pd grund av forh6llande, som avses i 36 S 1-4 eller 6-8, men sker
rdttelse innan foreningen har sagt upp bostadsrdttshavaren till avflyttning, fAr han eller hon inte
ddrefter skiljas fr6n ldigenheten pA den grunden. Detta gAller dock inte om nyttjanderdtten ir
fdrverkad pA grund av sAdana sZirskilt allvarliga storningar i boendet som avies i 29 g tredje
stycket.

Bostadsrdttshavaren fAr inte heller skiljas frAn ldgenheten om foreningen inte har sagt upp
bostadsrdttshavaren till avflyttning inom tre m6nader frAn den dag dA foreningen fick-reda pA
forhAllande som avses i 36 S 5 eller 8 eller inte inom tvA mAnader fr&n den dlg dA foreningen
fick reda pA forhAllande som avses i 36 S 3 sagt till bostadsrdttshavaren att vidta rdttelse.

3es

Ar nyttjander6tten enligt 36 S 2 forverkad pA grund av drojsmAl med betalning av Arsavgift, och
har foreningen med anledning av detta sagt upp bostadsrdttshavaren till avflyttning, fAr denne
pA grund av drdjsmAlet inte skiljas lrdn ldgenheten

1' om avgiften - ndr det dr frAga om en bostadsldgenhet - betalas inom ire veckor lrAn det att
bostadsrdttshavaren pA sAdant sdtt som anges i bostadsrdttslagens (1991 :614) 7 kap 27
och 28 $$ har delgetts underrdttelse om mojligheten att fA tillbaka ldgenheten genom att
betala drsavgiften inom denna tid, eller

2. om avgiften - ndr det dr frdga om en lokal - betalas inom tvA veckor frAn det att
bostadsrdttshavaren pA sAdant s6tt som anges i bostadsrdttslagens ( 1991 :614) 7 kap 27 och
f8 $$ har delgetts underrdttelse om mdjligheten att fA tillbaka laigenheten genom att betala
drsavgiften inom denna tid.

Ar det frAga om en bostadsldgenhet fdr en bostadsrAttshavare inte heller skiljas frAn ldgenheten
om han eller hon har varit forhindrad att betala Arsavgiften inom den tid som anges iforsta
stycket 1 pA grund av sjukdom eller liknande oforutsedd omsidndighet och drsaigiften har
betalats sA snart det var mojligt, dock senast nAr tvisten om avhysning avg6rs i fdrsta instans.

Vad som sAgs i forsta stycket giiller inte om bostadsrdttshavare, genom att vid upprepade
tillfAllen inte betala Arsavgiften inom den tid som angetls i 36 g 2, har Asidosatt sina fbrpliktelser
i sa hdg grad att han eller hon skill igen inte bor fa Ghalla lagenheten.

Underrdttelse enligt forsta stycket 1 och 2 skall betrdffande en bostadsldgenhet avfattas enligt
formuldr 1 och betraiffande lokal enligt formuldr 2, vilka bAda faststdllts eriligt forordningen
(2003:37)om underrdttelse enligt 7 kap.23 g bostadsrdttslagen (1991:61a).

Avftyttning

40s

SdgS boStadsrattshavaren upp till avflyttning av nAgon orsal< som anges i 96 g 1 ,2,5-T eller g, dr
han eller hon skyldig att flytta genast.

Sdgs bostadsrdttshavaren upp av nAgon orsak som anges i 36 g g,4 eller B fAr han eller hon bo
kvar till det mAnadsskifte som intrdffar nArmast efter tre mAnader frAn uppsagningen, om inte rdtten
Aligger honom eller henne att flytta tidigare. Detsamma gdller om uppsagningenlker av orsak
som anges i 36 S 2 och bestdmmelserna i 39 g tredje stycket dr tillampligi.

Vid uppsaigning i andra fall av orsak som anges i36 $ 2 tillaimpas ovriga bestdmmelser i39 g.



Uppsdgning

41 S

En uppsdgning skallvara skriftlig.

Om fdreningen sdger upp bostadsrdttshavaren till avflyttning, har f6reningen rdtt till ersiittning for
skada.

, Tvdngsftirsiitjning

42S

Har bostadsrdttshavaren blivit skild frdn ldgenheten till f6ljd av uppsdgning i fall som avses i 06
$, skall bostadsrdtten tvAng.sforsailjas enligi 8 kap bostadsrrittslagen (1991 :614) sA snart som
mojligt om inte foreningen, bostadsrdttshavaren och de kiinda borgendrer vars rdtt berors av
fdrsiiljningen kommer overens om nAgot annat. Forsiiljningen fAr dock skjutas upp till dess att
brister som bostadsrittshavaren svarar f6r blivit Atgdrdade-.

Ovriga bestdmmetser

43S

Vid foreningens upplosning skall fdrfaras enligt 9 kap 29 g bostadsrdttslagen (1991:614).
BehAllna tillgAngar skall f6rdelas mellan bostidsrAttihavirna iforhAlland! till iigenheternas
insatser och upplAtelseavgifter.

44S

!l.t1ly9r-Oe9sa stadgar gtiller for foreningens verksamhet vad som stadgas i bostadsrdttslagen(1991:614) oeh andra tillEimpliga lagar.


