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F6reningens
firma och dndam6l
1S
Foreningens
firmadr Bostadsrdttsforeningen
sjdstadsparterren.
2S
Foreningen
hartilltindamAl
attfraimja
medlemmarnas
ekonomiska
genomatt i
intressen
foreningens
husupplAta
bostadsldgenheter
for permanent
boendeochlokaleiunder
nyttjanderdtt
och utantidsbegrinsning.
UpplAtelse
fArdvenomfattamarksomliggeri anslutning
tillforeningens
hus,om markenskallanvdndassornkomplement
tillbostadslagJih'"t
ellerlokal.
-Medlem
Bostadsrdtt
dr denrdtti f6reningen
sommedlemharpAgrundav upplAtelsen.
som
inneharbostads
rdttkallasbostads
rdttshavare.

Sdrskilda
bestdmmelser
3S
Styrelsen
skallhasitts6tei Stockholm

1
Rdkenskaps6r
4S
Foreningens
rdkenskapsdr
omfattar
tiden1/1_ 91/i,2.
Medlemskap

ss
FrAgaom att antag11go]emavgorsav styrersen
om annatinteforjerav 2 kap 10 g
bostadsrdttslagen
('t 991:614).
styrelsenskallsnarast,
normaltinomen manadfrandetattskriftlig
ansokanom medlemskap
komin tillf6reningen,
avgdrafrAganom medlemskap.
6S
Medlemfar inteuttrddaur foreningen,
s6 ldngehaninneharbostadsrdtt.
En medlemsom upphoratt varabostadsrdttshavare
om inte
styrelsenmedgettatt hanfArst6 kvarsom medlem.skallansesha uttrdttur foreningen,
Avgifter
7S
Forbostadsrdtten
utgaendeinsatsoch arsavgiftfaststdllsav styrelsen.
Andringav insatsskall
dockalftidb'aslutas
ai foreningsstem;;
Arsavgiften
awdgs sa att den i forhallande
till liigenhdtens
insatskommeratt motsvaravadsom
pd ltigenheten
av f6rening"ntiostnaoei ;il;r-i"g"r
ochavsdttningar
ienrighetmed
3ffo"t
Arsavgiften
betalasmanadsvis
i forskottsenastsistavardagenforevarje
kalendermdnads
bdrjan,om intestyrelsenbeslutar
"n;;t.
styrelsenkanbeslutaatt iarsavgifteningaende
ersdttning
for vdrme-,
varmvatten,
renhdllning,
konsumtionsvatten,
hush6llsgas"o"r'
.tr3rlluii"";eg;", efterforbrukning
ellerarea.
"i"[tri.r.
om intedrsavgiften,b".tSl3:.
i rdtttid, utgar-drojsmalsrdntan
enligt
pa den
obetatdaavgiftenfranforfailod"giiir*i"
"" rdntelagen(1975:635)
rurr6etaining;ilr.
uppldtelseavgift'
overlatelseavgift
och pantsattningsavgift
kantas ut efterbeslutav styrersen.
Fdrarbetemedovergangav bostadsriitt
f6r dverlatelseavgift
tas ut av bostadsrdttshavaren
med
maximalifaiuppsa
tirtt
i-,siav prisbasb"ropdJ"nrist

io"ti"ffr,ill

tasen(1e62:381)
omailmdn

Forarbetevid pantsdttning
av bostadsrdtt
tas ut med beroppsorn
maximalt
11,pu?J..ui"ingsavgift
fdr uppgdtill1"/"av prisbasbeloppet'enligt
rag";l igte:381)om attman'6rsar<ring.
Pantsdttningsavgift
betalasav pantsdttaren.
Foreningen
fdr i ovrigtinteta ut sdrskildaavgifterfor atgdrder
som foreningenskallvidtamed
anledning
av lagochfor{attning.
Avgifterskallbetalaspa
Betalningfdr dockalltidske genom
9."tsdttstyrelsenbestdmmer.
postanvisning,
postgiro
ellerbankgiro.

Avsdttningaroch anvdndningav irsvinst
8S
Avsaittning
for foreningens
fastighetsunderhdll
skallgdrasArligen,senastfr6noch meddet
verksamhetsAr
som infallernArmastefterdetslutfinansieringen
av fdreningens
fastighet
genomforts,
medett beloppmotsvarande
minst25 kr/m2kigenhetsarea
foif6rening|nshus.
DenvinstsomkanuppstApAf6reningens
verksamhet,
skallbalanseras
iny rdkning.
Styrelse

es
StyrelsenbestArav minsttre ledamdterochhogstfem ledamotersamtminsten och hogstfyra
suppleanter,
vilkasamtidigtvdljsav foreningen
p6 ordinarieforeningsstdmma
for tidenintilldess
ndstaordinariestdmmah6llits.
Medundantagfdr fdrstastycketgdlleratt undertidenintilldenordinarieforeningsstimma
som
infallernarmastefterdetslutfinansieringen
av foreningens
husgenomf6rts,
att 6m styrelsen
bestdrav tre ledamoter
skalltvAledamoter
ochen sufpleantuties av AB Bostadsgaranti
och
om styrelsenbestArav fyra alternativt
fem ledamoter,
atttre ledamoter
ochen supfleantutses
av AB Bostadsgaranti.
Ledamotochsuppleantutseddaav AB Bostadsgaranti
beiroverintevara
medlemiforeningen.
Slutfinansiering
harskettndr samtligai denekonomiska
planenforutsedda
fastighetsl6n
utbetalats.
Konstituering och beslutsf<irhet

10s
Styrelsenkonstituerarsig sjiilv.
Styrelsen5r beslutsfornAr de vid sammantrddetndrvarandesantal dverstigerhEilftenav hela
antalet ledamoter'For giltighetenav fattade beslutfordras,dA for beslutsfo-rhet
minstaantalet
ledamOterdr ndrvarande,enighetom besluten.

Firmateckning
11S
Foreningens
firmatecknasforutomav styrelsen,
av tvAstyrelseledam6ter
i foreningellerav en
styrelseledamot
ifdreningmeden annanpersonsomstyrelsen
ddrtillutsett.
Fiirvaltning
12S
StyrelsenfArforvaltafdreningensegendomgenomen av styrelsenutseddvicevdrd,vilkensjrilv
intebehovervaramedlemi foreningen,
ellergenomen frisiAende
forvaltningsorganisation.
Vicevdrden
skallintevaraordforandeistyrelsen.
Avyttring m.m.
13S

Utanforeningsstdmmans
bemyndigande
fdr styrelsenellerfirmatecknare,
inteavhdnda
foreningen
dessfastaegendomellertomtrAtt.
StyrelsenfArdockintecknaoch belAnasAdan
egendomellertomtrdtt.
Styrelsens6ligganden
14S
Styrelsen
Aligger
att

avgeredovisning
for f6rvaltningen
av f6reningens
angeldgenheter
genomattavldmna
Arsredovisning
som skallinnehAlla
berdttelse
om verksamheten
underAret
(forvaltningsberattelse)
samtredogorelse
fdr fdreningens
intdkteroch kostnaderunder
dret(resultatrikning)
ochfor stdllningen
viCrdkenskapsArets
utgdng(balansrdkning),

att

upprAtta
budgetoch faststAlla
Arsavgifter
for det kommanderdkenskapsAret,

att

rninsten g6ngArligen,
innanArsredovisningen
avges,besiktiga
foreningens
hussamt
inventera
ovrigatillgAngar
ochi forvaltningsberdttelsen
redovisavid besiktningen
och
inventeringen
gjordaiakttagelser
av sdrskildbetydelse,

att

minsten mAnadforedenforeningsstdmma,
pAvilkenArsredovisningen
och
revisionsberittelse
skallframldggas,
till revisorerna
ldmnaArsredovisningen
for det
forflutnardkenskapsAret
samt

alt

senasten veckainnanordinariefdreningsstdmma
tillstEilla
medlemmarna
kopiaav
drsredovisningen
och revisionsberdttelsen.
Revisor
15S

Minsten ochhogsttvArevisorerochen suppleantvdljsav ordinarieforeningsstdmma
for tiden
intilldessndstaordinarie
stdmmahAllits.
Revisor6ligger:
att

verkstdllarevisionav foreningens
jAmterdkenskaper
Arsredovisning
och styrelsens
forvaltning
samt

att

senasttvAveckorforeordinarief6reningsstdmma
framliggarevisionsberdttelse.
F<ireningsstdmma
16S

ordinarieforeningsstdmma
hallsen gdngom aretf6rejuni manadsutgang.
ExtrastdmmahrillsdAstyrelsenfinnerskAltill det och skallav styrelsenAvenutlysasdAdetta
fdr uppgivet
Andamdl
hosstyrelsen
skriftligen
begdrtsav en revisorellerav minsien tiondelav
samtligarostberdttigade
medlemmar.
Kallelsetill stdmma
17S
Styrelsen
kallartillforeningsstdmma.
Kallelse
tillforeningsstdmma
skalltydligtangede Arenden
somskallf6rekomma
pAstdmman.

Kallelse
tillforeningsstdmma
skallskegenomanslagpAldmpliga
platserinomforeningens
hus
ellergenombrev.Medlem,
sominteboriforeningens
hus,skallkaliasgenombrevunler
uppgivenellereljestfor styrelsen
kdndadress
Andrameddelanden
tillforeningens
medlemmar
delgesgenomanslagpAliimpligplatsinom
foreningens
fasiighetellergenombrev.
Kallelsefdr utfirdastidigastfyraveckorfdrestdmmaoch skallutfArdassenasttvd veckorf6re
ordinariestdmmaochsenasten veckafore extrast6mma.
Motionsrdtt

s18
Medlemsom onskarfA ettdrendebehandlatvid stAmmaskallskriftligen
framstdllasin begiran
hosstyrelsen
i sa godtid attdrendetkantas uppi kallelsen
tillstdmman.
Dagordning

les
PA ordinarieforeningsstdmmaskall forekommafoljandedrenden
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Upprdttandeav f6fieckning6ver ndrvarandemedlemmar,ombud och bitrdden(rostldngd).
Valav ordf6randepAstdmman
Anmdlan av ordf6randensval av sekreterare.
Faststdllandeav dagordningen
!a] av tvA personeratt jdmte ordfdrandenjustera protokollet,tillika r6strdknare
FrAgaom kallelsetillstdmmanbeh6rigenskett
F6redragningav styrelsensArsredovisning
F6redraEning av-revisionsberdttelsen
e) Beslut om faststdllandeav resultatrdkningenoch balansrdkningen
1 0 ) Beslut i frdga om ansvarsfrihetfor styrelsensledamoter
1 1 ) Beslut om anvdndandeav uppkommenvinst eller tdckandeav fdrlust enligtfaststdlld
balansrdkning
12) Beslut om arvoden
1 3 ) Val av styrelseledamoteroch suppleanter
14) Val av revisoreroch suppleant
1 5 ) Valav valberedning
1 6 ) Ovrigadrenden,vilkaangivitsi kallelsen
PA extra stAmma skall forekommaendast de drenden,f6r vilka stdmman uilysts och vilka
angivitsi kallelsentill densamma.

20s
Proto.ko!
vid fdreningsstdmma
skallforasav den stdmmansordforande
utsettddirtill.
I frAgaom
protokollets
innehdllgailler
1.

att rostldngden
skalltas in ellerbildggasprotokollet,

2.

att stdmmans
beslutskallf6rasin i protokollet
samt

3.

om omrdstning
harskett,att resultatetskallangesi protokollet.

Protokollskallfdrvarasbetryggande.
Vidstimma fortprotokoll
skallsenastinomtre veckorvarahosstyrelsen
tillgdngligt
f6r
medlemmarna.

R<istning,ombud och bitrdde
21 S
Vid foreningsstdmma
har varje medlemen rost.Om fler medlemmarhar en bostadsrdtt
gemensamt,har de docktillsammansendasten rost.RostberEittigad
5r endastden medlem
som fullgjortsinaforpliktelser
mot foreningen.
MedlemsrostrAttvid f6reningsstdmman
ut6vasav medlemmenpersonligenellerden som 6r
medlemmensst€illforetrtidare
enligtlag eller genom befullmdktigat
ombudsom antingenskall
vara medlemiforeningenellermedlemm-ens
make,sambo,syskon,forailderellerbarnsom
varaktigtsammanbormed medlemmen.Ar medlemmenen juridiskpersonfdr denneforetrAdas
av ombud som inteAr medlem.Ombudskallforeteskriftlig,dagtecknadfullmakt.Fullmakten
gdllerhdgstett Ar frAnutfdrdandet.
Ingenfar pa grundav fullmaktrostafor mer in en annan rostberiittigad.
En medlemkan vid foreningsstdmma
medfdrahogstett bitrddesom antingenskallvaramedlem
iforeningeneller medlemmensmake,sambo,fordlder,syskonellerbarn som varaktigt
sammanbormed medlemmen.
Omrdstningvid foreningsstdmman
sker oppet om inte ndrvaranderostberdttigad
pAkallarsluten
omr6stning.
Vid lika rostetalavgorsval genomlottning,medan i andrafrAgorden meninggdllersom bitriids
av ordf6randen.
De fall - bland annat frAgaom dndringav dessa stadgar - ddr sdrskild rostovervikter{ordrasfor
giltighetav beslutbehandlasi9 kap 16, 19 och 23 $$ ibostadsrdttslagen
(1991:614).
Beslutr6randestadgedndring
undertiden intillden ordinariefdreningsstdmma
som infaller
ndrmastefterdet slutfinansieringen
av foreningenshus genomfofts,dr giltigtendastefter
aVAB BostadSgaianti.
Qodkdnnande
Formkrav vid iiverlAtelse
225
Ett avtal om overlAtelseav bostadsrdttgenom kop skall upprdttasskrifiligenoch skrivasunder
av sdJjarenoch k6paren.Kopehandlingen
skall innehAllauppgiftom den ligenhet som
dverlAtelsen
avsersamt om ett pris.Motsvarandeskall grillavid byte ellergAva.
Bestyrktavskriftav dverlatelseavtaletskall tillstaillas stvrelsen.

Rdtt att utova bostadsrdtten
23S
HarbostadsrAtten
overg6tt
tillny innehavare,
f6r denneutovabostadsrdtten
endastom hanar
ellerantastill medlemi foreningen.
Enjuridiskpersonsomdr medlemi fdreningen
fArinteutansamtycke
av foreningens
styrelse
genomoverlAtelse
forvdrvabostadsrdtt
till en bostadsldgenhet.
Utanhinderav forstastycketfArdodsboefteravlidenbostadsrdttshavare
ut6vabostadsritten.
Eftertre ArfrAndodsfallet,
fArforeningen
dockanmanadodsboet
att inomsex mAnader
visaatt
bostadsrdfien
ingAtti bodelning
ellerlrvsskiftemedanledning
av bostadsriittshavarens
dod
elleratt nAgon,somintefArvdgrasintrddei f6reningen,
f6rvdlat bostadsrdtten
ochsokt
medlemskap.Om
dentid somangettsianmaningeninteiakttas,
fArbostadsrdtten
tvdngsforsAljas
enligt8 kapbostadsrdttslagen
(1991:614)f6r dodsboets
rdkning.

Utanhinderav forstastycketfdr ocksden juridiskpersonutovabostadsrdtten
utanattvara
medlemi foreningen,
om denjuridiskapersonenharforvdrvatbostadsrdtten
vid exekutiv
forsdrljning
ellervidtvAngsforstiljning
enligt8 kapbostadsrdttslagen
(1991:614)
ochdAhade
pantrdtti bostadsrdtten.
Tre ArefterforvdrvetfArfOreningen
uppmanadenjuridiskapersonen
att inomsex mAnader
frdnuppmaningen
visaatt nAgonsom intefArvdgrasintriidei foreningen
harforvdrvatbostadsrAtten
ochsoktmedlemskap.
Om uppmaningen
intefoljs,fArbostadsrdtten
tvAngsfdrsdljas
enligt8 kapbostadsrdttslagen
(1991:614)fdr denjuridiska
personens
rdikning.
24S
Densom en bostadsratt
harovergAtt
till fAr intevigras intrddei foreningen
om de villkorsom
foreskrivs
i stadgarna
6rruppfyllda
ochforeningen
skdligenborgodtahonomsom
bostadsrdttshavare.
Enjuridiskpersonsom harforvArvat
en bostadsrAtt
till en bostadsldgenhet
fArvdgrasintrAdei
foreningen
dvenom de i ldrstastycketangivnaforutsdttningarna
fdimedlemskap"dr
uppfyllda.
Om en bostadsrAtt
harovergAtt
till bostadsriittshavarens
makefArmakenvdgrasintrridei
fdreningen
endastdAmakeninteuppfyller
av fdreningen
uppstdllt
sdrskiltstadgevillkor
f6r
medlemskap
ochdetsktiligenkanfordrasatt makenuppfyllersddantvillkor.Detsammagiller
ocks6ndren bostadsrdtt
till en bostadslAgenhet
overgAtttill nAgonannanndrstAende
person
somvaraktigtsammanbodde
medbostads
rdttshavaren.
lfrAgaom forvdrvav andeli bostadsrdtt
dgerf6rstaochtredjestyckenatilleimpning
endastom
bostadsrdtten
efterforvArvet
innehasav makareller,om bostadsrdtten
avserbostadsldgenhet,
av sAdanasamborpAvilkasambolagen
(2003:376)
skalltilldmpas.
25S
Om en bostadsrdtt
overgAttgenombodelning,
arv,testamente,
bolagsskifte
ellerliknande
forvdrvochf6rvdrvaren
inteantagitstill medlem,fArfdreningen
anmanainnehavaren
att inom
sex mAnaderfrAnanmaningen
visaatt nAgonsom intefArvdgrasintrddei foreningen,
f6rvdrvat
bostadSiiitten
ochSoktin6dlemskap.
laktta5ihtetid som angettsi anmaninQ€n,
fAi
bostads
rdttentvAngsf
orseiljas
f6r forvdrvarens
rdkning.
Bostadsrdttshavarens
rdttigheteroch skyldigheter
26S
Bostadsrittshavaren
fdr inteanvdndaldgenheten
for nAgotannatAndamAl
€indet avsedda.
Foreningen
fdr dockendastdberopaawikelsesom Arav avsevdrdbetydelsefor foreningen
ellernAgonannanmedlem
ifdreningen.
Om en bostadslAgenhet
som intedr avseddfor fritidsdndamAl
innehasmedbostadsrdtt
av en
juridiskperson,fArldigenheten
endastanvdndas
for att i sin helhetuppl{tasi andrahandsom
permanentbostad,
om intenAgotannathar avtalats.
27S
Bostadsrdttshavaren
fArinteutanstyrelsens
tillstAndi ldgenheten
utfdraAtgiirdsom innefattar
1. ingreppi en bdrandekonstruktion,
2. dndringav befintliga
ledningar
f6r avlopp,varme,gasellervatten,eller
3. annanvdsentlig
fordndring
av ldgenheten.
StyrelsenfAr inte vdgraatt medgetillstAndtill en Atgairdsom avses i fdrsta stycketom inte
Atgdrden
dr tillpAtaglig
skadaelleroldgenhet
for f6reningen.
28S
Bostadsrdttshavaren
fArinteinrymmautomstAende
personeri ldgenheten,
om del kanmedfora
menfor fdreningen
ellernAgonannanmedlemiforeningen.

2es
NArbostadsrdttshavaren
anvdnder
lAgenheten
skallhanellerhonse tillattde sombori
omgivningen
inteutsdtts
for storningar
som i sAdangradkanvaraskadliga
f6r hdlsaneller
annarsfors6mraderasbostadsmiljo
att de inteskeiligen
bortAlas.Bostadsrdttshavaren
skall
dveni ovrigtvid sin anvAndning
av ldgenheten
iakttaalltsomfordrasfor att bevarasundhet,
ordningochgottskickinomellerutanfdrhuset.Hanellerhonskallritta sigefterde sdrskilda
reglersomforeningen
i overensstdmmelse
medortenssed meddelar.Bostadsrdttshavaren
skallhAllanoggrann
tillsyn6verattdessaAligganden
fullgorsocksAav demsomhanellerhon
svararfor enligt32 $ fjardestycket2.
Om detforekommer
sddanastorningari boendetsom avsesi fdrstastycketforstameningen
ge bostadsrdttshavaren
skallforeningen
tillsdgelse
attse tillati storningarna
omedelbart
upphdr.
Andrastycketgdllerinteom foreningen
sdgeruppbostadsrAttshavaren
medanledning
av att
storningarna
dr sdrskilt
allvarliga
medhdnsyntillderasart elleromfattning.
Om bostadsrdttshavaren
vet ellerharanledningatt misstdnka
att ett foremAldr behdftatmed
ohyrafArdettaintetas in i ldgenheten.

30s
En bostadsrdttshavare
fArupplAta
sin ldgenhet
iandrahandtillannanfor sjiilvstdndigt
brukande
endastom styrelsengersittsamtycke.Dettagdller6veni de fall som avsesi 26 $ andra
stycket.
Samtyckebehovsdockinte,
1. om en bostadsrdtt
harforvdrvats
vid exekutivforsiiljningellertv6ngsforsiiljning
enligt8 kap.
bostadsrdttslagen
(1991:614)
av en juridiskpersonsom hadepantrdtt
i bostadsrdtten
och
sominteantagitS
tillmedlemifdrehihQeh,
ellei
2. om ldgenheten
dr avseddfor permanentboende
och bostadsrtitten
till ldgenheten
innehasav
en kommunellerettlandsting.
styrelsenskallgenastunderrdttas
om en uppldtelse
enligtandrastycket.
31 S
Vdgrarstyrelsenatt ge sittsamtycketill en andrahandsupplAtelse,
fAr bostadsrdttshavaren
dndd
upplAta
sin ldgenhet
i andrahand,om hyresndmnden
ldmnartillstAnd
tillupplAtelsen.
TillstAnd
skallldmnas,om bostadsrittshavaren
harbeaktansvdrda
skdlforupplAtelsen
ochforeningen
intehar nAgonbefogadanledning
attvdgrasamtycke.
TillstAndet
skallbegriinsas
tillvisstid.
I frAgaom en bostadsldgenhet
som innehasav enjuridiskpersonkrdvsdetfor tillstAnd
endast
attforeningen
inteharnAgonbefogadanledning
attvdgrasamtycke.
TillstAndet
kanbegransas
tillvisstid.
EtttillstAnd
tillandrahandsupplAtelse
kanforenasmedvillkor.
32S
BoStadsrdttshavaren
skallpAegenbekostnad
jamtetillhorande
hAllalirgenheten
utrymmen
i
gottskick.DettagAllerAvenmarken,balkongen,
terrassen
ochuteplatsen
pAgArdsbjalklag,
om
sAdaningir i upplAtelsen.
FdruteplatserpAgArdsbjdlklag
gdller,att sAdanaingreppundermarkytansom kan medf6ra
skadorpd gflrdsbj2ilklag
ellerpAfors6rjningsanldggningar
intefArske.

Till ldgenhetenriknas till exempel:
o ldgenhetens
vdggar,golv och tak samt underliggande
fuktisolerande
skikt,
o ldgenhetensinredning,utrustning,redningaroC[ ovrigainstallatione
r,
o rokgAngar,
o glas och bAgari ldgenhetens
fonsteroch dorrar,
o ldgenhetensytter-och innerdorrar,
o svagstr6msanldggningarsamt
o skap med utrustningf6r omkopplingoch fordelningav data
och ip{elefoni.
BostadsrAttshavaren
svarar dock inte for reparationav ledningarfor avlopp,vdrme, gas,
elektricitetoch vattenom fdreningenforsettldgenhetenmed l6dningarna'och
dessaijinar f ler
an en ldgenhet.Detsammagdllerrokgangaroch ventilationskanaler.
Bostadsrdttshavaren
svarar inte hellerfor mAlningav utifr&nsynliga delar av ytterf6nsteroch
ytterdorrar.
F6r.reparationerpA grund av brand- eller vattenledningsskada
svarar bostadsrAttshavaren
endastom skadanuppkommitgenom
1. hans ellerhennesegen vardsloshetellerfOrsummelse
eller
2.
a)
b)
c)

vArdsl6shetellerforsummelseav
nAgonsom h6r till hans eller henneshushAllellersom besokerhonomellerhenne
som gast
nagonannansom han eilerhon har inrymti rdgenheteneiler
nAgonsom f6r hans eller hennesraikning^utfor-arbete
i ldgenheten.F6r reparationpd grund
av brandskadasom uppkommitgenomvArdsloshet
elleriorsummelseav nAgonannandn
bostadsrdttshavaren
sjAlveirdock denne ansvarigendast om han eller hon brustiti omsorg
och tillsyn.

Fjiirdestycketgiilleri tilliimpligadelar om det finnsohyrai ldgenheten.

Foreningensratt att avhjilpa brist
33S
Om bostadsrdttshavaren
fdrsummar
sittansvarfor ldgenhetens
skickenligt32 $ i sAdan
utstrdckning
att annanssdkerhetdventyrasellerdetfinnsriskfor omfattaniesliaor
pa annans
egendomochinteefteruppmaning
avhjalper
bristeni ldgenhetens
skicksAsnaftsommojligt,
far foreningenavhjdlpabristenpa bostadsrdttshavarens-bekostnad.
Tilltrddetill ldgenheten
34S
ForetrAdare
for bostadsrittsfdreningen
har rdttatt fA kommain i ltigenheten
ndrdet beh6vsfor
tillsynellerf6r att utforaarbetesom f6reningensvararf6r ellerrrariatt att utfora
enligt30 g. Ndr
bostadsrdttshavaren
haravsagtsig bostadJrdtten
enligt35 g ellerndr bostadsrdtten
skall
tvAng.sforsdljas
enligt8 kap.bostadsrdttslagen
(1sst:dta; ir nostaosrattshavaren
s[yoig att
lAtaleigenheten
visaspAlaimplig
tid.Foreningen
skallse tillattbostadsrAttshavaren
inte
drabbasav storreoldgenhet
dn nodvdndigt.
Bostadsrdttshavaren
dr skyldigatt tAlasAdanainskrdnkningar
i nyttjander6tten
somf6ranleds
-marken,
av nodvdndiga
Atgdrder
for att utrotaohyrai husetellerpA
dvenom hansellerhennes
leigenhet
intebesvdrasav ohyra.
Om bostadsrdttshavaren
inteldmnartilltrdde
tilllAgenheten
ndrforeningen
harratttilldet,fAr
kronofogdemyndigheten
beslutaom sdrskildhandiacknino.

Avsdgelseav bostadsrdtt
35S
En bostadsrdttshavare
fAravsdgasig bostadsrdtten
tidigasteftertvAArfrAnupplAtelsen
och
dArigenom
bli fri frAnsinaforpliktelser
som bostadsrAttshavare.
Avsdgelsen
skallgoras
skriftligen
hosstyrelsen.
overgArbostadsrdtten
utanersAttning
till foreningen
vid detminadsskiftesom
lid e| avsAgelse
intrdffarn6rmasteftertre mAnader
frAnavsdgelsen
ellervid detsenaremAnadsskifte
som
angetts
idenna.
F6rverkande av bostadsrdtt
36S
Nyttjanderditten
till en ldgenhetsom innehasmed bostadsrdttoch som tilltrdittsdr, med de
begrdnsningarsom foljer av 37 och 38 SS,forverkadoch fdreningensAledesberdttigadatt siga
upp bostadsrdttshavaren
till avflyttning:
1. om bostadsrdttshavaren
drojer med att betala insats eller upplAtelseavgift
utovertvA veckor
frAndet att foreningenefterforfallodagen
anmanathonomelierhenneitt fullgorasin
betalningsskyldighet,
2' om bostadsrAttshavaren
drojer med att betalaArsavgift,ndr det gAllerbostadsldgenhet,mer
dn en vecka efter fdrfallodageneller, ndr det gtiller en lokal, mer dn tui vardagai efter
fodallodagen,
3. om bostadsrdttshavaren
utan behovligtsamtyckeeller tillstAndupplAterldgenheteni andra
hand,
4. om legenhetenahvdndsi strid med 26 eller2g g,
5. om bostadsrAttshavaren
eller den som ldgenhetenupplAtitstill i andra hand, genom
vArdsloshetdr vAllandetill att det finns ohyra i ldgenheteneller om bostadsrditshavaren
genom att inte utan oskSligtdrojsmAlunderrdttastyrelsenom att det finns ohyra i ldgenheten
bidrar till att ohyransprids i huset,
6. om ldgenhetenpA annat sdrttvanvArdaseller om bostadsrdttshavaren
Asidosdttersina
skyldigheterenligt.29$ vid anvdndningav ldgenhetenellerom den som ldgenhetenuppl&tits
till i andra hand vid anvdndningav dennaAsidosdtter
de skyldighetersom 6nligtsarnma
paragrafAliggeren bostadsrdttshavare,
7. om bostadsrdttshavaren
inte ldmnartilltrddetill liigenhetenenligt34 g och han ellerhon inte
kan visa en giltig ursdktfor detta,
8. om bostadsrdttshavaren
inte fullgorskyldighetsom gAr utoverdet han ellerhon skallg6ra
enligtbostadsrdttslagen
(1991:614)och det mAsteansesvara av synnerligvikt for
foreningenatt skyldighetenfullg6rs,samt
9. om lAgenhetenheltellertill vdsenlligdel anvdndsf6r ndringsverksamhet
ellerddrmed
likarladverksamhet,vilkenutgdreller i vilkentill en inte ovaisenflig
del ingArbrottsligt
forfarande, ellerf6r tillfalligasexuellaforbindelsermot ersdttninq.
37S
Nyttjanderdttendr inte forverkad,om det som liggerbostadsrAttshavaren
till last dr av ringa
betydelse.
Uppsagningp6 grundav f6rhallandesom avsesi 36 S 3, 4 eller6-g f6r ske om
bostadsrettshavarenlAterbli att efter tillsaigelsevidta rdttelseutan drojsmAl.

Uppstigning
pd grundav forhAllande
somavsesi 36 g 3 fArdock,om.detrirf rAgaom en
bostadsldgenhet,
inteske om bostadsrAttshavaren
utandrojsmAlansokerom tillstAnd
till
upplAtelsen
ochfAransokanbeviljad.
Ar detfrAgaom sdrskiltallvarliga
storningar
i boendetgdllervadsomsdgsi 96 S 6 dvenom
nAgontillsiigelse
om rdttelseinteharskett.Dettagiillerdockinteom stoiningarintrdffatunder
tid da ldgenheten
varitupplaten
i andrahandpa sdttsomangesi 30 och31 SS.
38S
Ar nyttjanderdtten
fdrverkadpd grundav forh6llande,
som avsesi 36 S 1-4eller6-8,mensker
rdttelseinnanforeningen
har sagtuppbostadsrdttshavaren
till avflyttning,
fArhanellerhon inte
ddrefterskiljasfr6nldigenheten
pAden grunden.DettagAllerdockinteom nyttjanderdtten
ir
fdrverkadpAgrundav sAdanasZirskilt
allvarliga
storningari boendetsomavies i 29 g tredje
stycket.
Bostadsrdttshavaren
fArintehellerskiljasfrAnldgenheten
om foreningen
inteharsagtupp
bostadsrdttshavaren
till avflyttning
inomtre m6naderfrAnden dag dAforeningen
fick-redapA
forhAllande
somavsesi 36 S 5 eller8 ellerinteinomtvAmAnader
fr&ndendlg dAforeningen
fick redapAforhAllande
som avsesi 36 S 3 sagttill bostadsrdttshavaren
att vidtardttelse.

3es
Ar nyttjander6ttenenligt 36 S 2 forverkadpA grund av drojsmAlmed betalningav Arsavgift, och
har foreningenmed anledningav detta sagt upp bostadsrdttshavaren
till avflyttning,fAr denne
pA grund av drdjsmAletinte skiljaslrdn ldgenheten
1' om avgiften- ndr det dr frAga om en bostadsldgenhet- betalasinom ire veckor lrAn det att
bostadsrdttshavaren
pA sAdantsdtt som anges i bostadsrdttslagens(1991:614) 7 kap 27
och 28 $$ har delgettsunderrdttelseom mojlighetenatt fA tillbakaldgenhetengenom att
betala drsavgifteninom denna tid, eller
2. om avgiften- ndr det dr frdga om en lokal- betalasinom tvAveckorfrAndet att
bostadsrdttshavaren
pA sAdants6tt som anges i bostadsrdttslagens( 1991:614) 7 kap 27 och
har
delgetts
underrdttelse
om mdjlighetenatt fA tillbaka laigenhetengenom att betala
f8 $$
drsavgifteninom denna tid.
Ar det frAgaom en bostadsldgenhetfdr en bostadsrAttshavare
inte hellerskiljasfrAn ldgenheten
om han eller hon har varit forhindradatt betala Arsavgifteninom den tid som anges iforsta
stycket 1 pA grund av sjukdom eller liknandeoforutseddomsidndighetoch drsaigiften har
betalatssA snart det var mojligt,dock senast nArtvisten om avhysningavg6rs i fdrsta instans.
Vad som sAgs i forsta stycket giiller inte om bostadsrdttshavare,
genom att vid upprepade
tillfAlleninte betalaArsavgifteninom den tid som angetls i 36 g 2, har Asidosattsina fbrpliktelser
i sa hdg grad att han eller hon skilligeninte bor fa Ghalla lagenheten.
Underrdttelseenligtforsta stycket 1 och 2 skall betrdffandeen bostadsldgenhetavfattasenligt
formuldr 1 och betraiffandelokal enligtformuldr2, vilka bAdafaststdlltseriligtforordningen
(2003:37)omunderrdttelse
enligt7 kap.23g bostadsrdttslagen
(1991:61a).

Avftyttning

40s
SdgSboStadsrattshavaren
upptillavflyttning
av nAgonorsal<
somangesi 96 g 1,2,5-T ellerg, dr
hanellerhonskyldigattflyttagenast.
Sdgsbostadsrdttshavaren
uppav nAgonorsaksomangesi 36 g g,4ellerB fArhanellerhonbo
kvartill det mAnadsskifte
som intrdffarnArmasteftertre mAnaderfrAnuppsagningen,
om interdtten
Aliggerhonomellerhenneatt flyttatidigare.
Detsamma
gdllerom uppsagningenlker
av orsak
som angesi 36 S 2 och bestdmmelserna
i 39 g tredjestycketdr tillampligi.
Viduppsaigning
i andrafallav orsaksomangesi36 $ 2 tillaimpas
ovrigabestdmmelser
i39 g.

Uppsdgning
41 S
En uppsdgning
skallvaraskriftlig.
Om fdreningen
sdgeruppbostadsrdttshavaren
till avflyttning,
harf6reningen
rdtttill ersiittning
for
skada.
,

Tvdngsftirsiitjning
42S

Harbostadsrdttshavaren
blivitskildfrdn ldgenheten
till f6ljdav uppsdgning
i fallsom avsesi 06
tvAng.sforsailjas
$, skallbostadsrdtten
enligi8 kapbostadsrrittslagen
(1991:614)sA snartsom
mojligtom inteforeningen,
bostadsrdttshavaren
ochde kiindaborgendrer
varsrdttberorsav
fdrsiiljningen
kommeroverensom nAgotannat.Forsiiljningen
fArdockskjutasupptill dessatt
bristersom bostadsrittshavaren
svararf6r blivitAtgdrdade-.
Ovrigabestdmmetser
43S
Vidforeningens
upplosning
skallfdrfarasenligt9 kap29 g bostadsrdttslagen
(1991:614).
BehAllna
tillgAngar
skallf6rdelasmellanbostidsrAttihavirnaiforhAlland!till iigenheternas
insatserochupplAtelseavgifter.
44S
stadgargtillerfor foreningens
verksamhet
vad somstadgasi bostadsrdttslagen
!l.t1ly9r-Oe9sa
(1991:614)
oehandratillEimpliga
lagar.

