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OM FORENINGEN
1 $ Namn, siite och iindamil
2 $ Medlemskap och 6verl6telse
3 $ Medlemskapsprdvning - juridisk person
4 $ Medlemskapsprdvning - fysisk person
5 $ Bosiittningskrav
6 $ Andelsiigande
7 $ Insats,irsavgift och upplitelseavgift
8 g Arsavgiftens ber?ikning
9 $ Overlitelse- och pantsiittningsavgift samt avgift

fiir andrahandsuppl6telse
10 g Ovriga avgifter
I I $ Drtijsmil med betalning

FORENINGSSTAMMA
l2 $ FdreningsstAmma
13 $ Motioner
14 $ Extra loreningsstiimma
15 $ Dagordning
16 $ Kallelse
17 $ R0striitt
18 $ Ombud och bitriide
19 $ Rdstning
20 $ Jiiv
2l $ Resultatdisposition
22 g Valberedning
23 $ Stiimmans protokoll

STYRELSE OCH REVISION
24 $ Styrelsens sammansiittning
25 $ Konstituering
26 $ Styrelsens protokoll
27 $ Beslutforhet och rristning
28 $ Beslut i vissa frigor
29 $ Firmateckning
30 $ Styrelsens iligganden
3l $ Utdrag ur liigenhetsforteckning
32 $ Riikenskapsir
33 $ Revisor
34 $ Revisionsberiittelse

BOSTADSR,A.TTSHEVARENS
N, TTTCHETER OCH SKYLDIGHETER

35 $ Bostadsr?ittshavarens ansvar
36 $ Ytterligare installationer
37 $ Brand- och vattenledningsskador
38 $ Balkong, altan och takterrass
39 $ Felanmiilan
40 $ Gemensam upprustning
41 $ Vanvird
42 $ Ovriga anordningar
43 $ Ombyggnad Fdriindring i liigenhet

ANVANDNING AV BOSTADSRATTEN
44 $ Anviindning av bostadsriitten
45 $ Sundhet, ordning och gott skick
46 $ Tilltriidesriitt
47 $ Andrahandsuppl6telse
48 $ Inneboende

FORVERKANDE
49 $ Fdrverkandegrunder
50 $ Hinder lor ftirverkande
5l $ Ersiittning vid uppsiigning
52 $ Tv6ngsftrsiiljning

ovnrcr
53 $ Meddelanden
54 $ Framtida underhill
55 $ Utdelning, uppldsning och likvidation
56 $ Tolkning
57 $ Stadgeiindring
58 $ Siirskilt ftir {tireningar som inte iiger hus
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OM FORENINGEN

1 $ Namn, siite och iindamil
F0ren ingen s namn iir B ostadsriittsloren ingen
Smiland 18. Styrelsen har sitt siite i Stockholm.

Fd,ren ingen s iindamil iir att fr amj a medlemmamas
ekonomiska intressen genom att i ftireningens hus
upplAta bostiider ftir permanent boende samt lokaler it
medlemmarna ft r nyttjande utan tidsbegriinsning.
Medlem som innehar bostadsriitt kallas
bostadsriittshavare.

2 $ Medlemskap och civerlitelse
En ny innehavare ffir utdva bostadsriitten och flytta in i
lZigenheten endast om han eller hon antagits till
medlem i ftreningen. Fdrviirvaren ska ans0ka om
medlemskap i ftireningen pi s?itt sQzrelsen bestiimmer.
Till medlemsansdkan ska fogas styrkt kopia pi
dverlStelsehandling som ska vara underskriven av
kOpare och siiljare och innehilla uppgift om den
liigenhet som dverlAtelsen avser samt pris.
Motsvarande giiller vid byte och giva. Om
dverlStelsehandlingen inte upp8zller formkraven iir
dverl6telsen ogiltig. Vid uppl6telse erhills medlemskap
samtidigt med uppl6telsen.

Styrelsen ska si snart som mdjligt frin det att ansdkan
om medlemskap kom in till ftireningen, prdva frigan
om medlemskap.. En medlem som upphdr att vara
bostadsriittshavare ska anses ha uftratt ur floreningen,
om inte styrelsen medger att han eller hon ffir sti kvar
som medlem.

3 $ Medlemskapsprdvning - juridisk person
Juridisk person som {tirviirvat bostadsriitt till en
bostadsliigenhet ffir viigras intriide i loreningen iiven
om nedan angivna lorutsiittningar ftir medlemskap ?ir

uppflillda. En juridisk person som dr medlem i
fiireningen ffir inte utan samtycke av styrelsen genom
6verl6telse fiirvtirva ytterligare bostadsriitt till en

bostadsliigenhet. Kommun och landsting fbr inte viigras
medlemskap.

4 $ Medlemskapsprcivning - fysisk person
Medlemskap kan beviljas fusisk person som dvertar
bostadsriitt i loreningens hus. Den som en bostadsriitt
har civerg6tt till ffir inte viigras medlemskap i
foreningen om ftireningen skiiligen bdr godta
{tirviirvaren som bostadsriittshavare.

Medlemskap ffir inte viigras pi grund av kOn,

kdnsdverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhdrighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder eller sexuell liiggning. Overlitelsen ?ir

ogiltig om medlemskap inte beviljas.

5 $ Bosiittningskrav
Om det kan antas att fiirviirvaren for egen del inte ska
bosiitta sig i bostadsriittsliigenheten har ftireningen riitt
attvAgta medlemskap.

6 $ Andelstigande
Den som har ftirviirvat en andel i bostadsriitt ffir viigras
medlemskap i fiireningen om inte bostadsriitten efter
fiirviirvet innehas av makar, registrerade partner eller
s6dana sambor pi vilka sambolagen tilliimpas.

7 $ Insats, arsavgift och upplitelseavgift
Insats, Srsavgift och i fiirekommande fall upplitelse-
avgift faststiills av styrelsen. Andring av insatsen ska
alltid beslutas av foreningsstamma.

8 $ Arsavgiftens beriikning
Arsavgi ft erna forde las pi bostadsriitts liigenheterna i
ftrhillande till ltigenheternas andelstal. Beslut om
iindring av grund for andelstalsberiikning ska fattas av
fiireningsstiimma. Om beslutet medftr rubbning av det
inbOrdes ftrhSllandet mellan andelstalen blir beslutet
giltigt om minst tre fiiirdedelar av de rdstande pi
stamman g6tt med pi beslutet.

Fdr liigenheter som efter upplitelsen utrustats med
bafkong f8r Srsavgiften vara ftrhdjd med hdgst 2 o/o av
vid varje tillftille giillande prisbasbelopp, motsvarande
giiller fiir liigenhet med fransk balkong, altan p6 mark
eller uteplats dock med ett p6slag p& hdgst 1 %.

Styrelsen kan besluta att i irsavgiften ing6ende
ersiittning ftr taxebundna kostnader sisom,
renhillning, konsumtionsvatten, TV, bredband och
telefoni ska erliiggas efter forbrukning, area eller per
l?igenhet.

Om en kostnad som hiinfor sig till uppviirmning eller
nedkylning av medlemmens liigenhet eller dess

ftirseende med varmvatten eller elektrisk str0m kan
pifiiras medlemmen efter individuell miitning, ska
bertikningen av irsavgiften, till den del avgiften avser
ersiittning ftr s6dan kostnad, ta sin utg6ngspunkt i den
uppmatta ft rbrukningen.

9 $ 0verl6telse- och pantsAfiningsavgift samt
avgift ftir andrahandsupplitelse
OverlStelseavgift och pantsiittningsavgift f6r tas ut efter
beslut av styrelsen. dverlitelseavgiften ffir uppgi till
hdgst 2,5 %o och pantsiittningsavgiften till htigst I oh av
giillande prisbasbelopp.

dverlitelseavgift betalas av ftirvdrvaren och pant-
siittningsavgift betalas av pantsAftaren.

Avgift {tir andrahandsupplitelse fir tas ut efter beslut
av styrelsen. Avgiften f6r irligen uppgi till hdgst 10%
av giillande prisbasbelopp. Om en liigenhet uppl6ts
under del av ett6r, beriiknas den hdgsta tillitna
avgiften efter det antal kalenderminader som
liigenheten iir upplSten. Uppl6telse under del av
kalenderm6nad riiknas som hel minad. Avgiften
betalas av bostadsriittshavare som uppliter sin lZigenhet
i andra hand.
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10 $ Ovriga avgifter
Fdreningen fbr i dvrigt inte ta ut siirskilda avgifter lor
itgArder som foreningen ska vidta med anledning av
bostadsriittslagen eller annan forfattning.

11 $ Drcijsmil med betalning
Arsavgiften ska betalas pA det siitt styrelsen beslutar.
Betalning fir dock alltid ske genom postanvisning,
plusgiro eller bankgiro. Om inte irsavgiften eller
dvriga forpliktelser betalas i riitt tid f1r fiireningen ta ut
drdjsmAlsriinta enligt riintelagen pi det obetalda
beloppet fr6n ftjrfallodagen till dess full betalning sker
samt piminnelseavgift enligt ftirordningen om
ersiittning ftir inkassokostnader mm.

FORENINGSSTAMMA

12 $ Fdreningsstiimma
Ordinarie foreningsstiimma ska h5llas irligen senast
ftire juni minads utg6ng.

13 $ Motioner
Medlem som Onskar fi ett iirende behandlat vid
foreningsstiimma ska anmiila detta senast den I
februari eller inom den senare tidpunkt styrelsen kan
komma att besluta.

14 $ Extra ftireningsstiimma
Extra ftireningsstiimma ska h6llas niir styrelsen finner
skiil till det. Sidan ftireningssttimma ska iiven hillas
niir det lor uppgivet iindamil skriftligen begiirs av
revisor eller minst l/10 av samtliga rdstberiittigade.

15 $ Dagordning
Pi ordinarie ftireningsstiimma ska fiirekomma:
1. Oppnande
2. Godkiinnande av dagordningen
3. Val av stiimmoordftirande
4. Anmiilan av stiimmoordfiirandens val av

protokollftirare
5. Val av tvi justerare tillika rdstriiknare
6. Frhga om stiimman blivit stadgeenligt utlyst
7. Faststiillande av rcistliingd
8. Fdredragning av styrelsens irsredovisning
9. Fdredragning av revisorns beriittelse
10. Beslut om faststtillande av resultat- och

balansriikning
1 1. Beslut om resultatdisposition
12. Beslut om ansvarsfrihet ftr styrelsen
13. Beslut om arvoden it styrelsen och revisorer fiir

niistkommande verksamhetsir
14. Val av styrelseledamdter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen till stiimman hiinskjutna frigor samt av

ft reningsmedlem anmiilt iirende
18. Avslutande

Pi extra foreningsstiimma ska ut0ver punkt 1-7 och l8
ftirekomma de iirenden for vilken stiimman blivit
utlyst.

16 $ Kallelse
Kallelse till foreningsstdmma ska innehilla uppgift om
vilka iirenden som ska behandlas p6 stiimman. Beslut
fir inte fattas i andra iirenden iin de som tagits upp i
kallelsen.
Senast tvi veckor ftire ordinarie stiimma och en vecka
fore extra stamma ska kallelsen utftirdas, dock tidigast
fura veckor fbre stiimman. Kallelsen ska utfiirdas
genom utdelning. Om medlem uppgivit annan adress
ska kallelsen istiillet skickas till medlemmen. Kallelsen
ska dessutom anslis pi l?implig plats inom foreningens
hus eller publiceras pd hemsida.

17 $ Rristriitt
Vid ftireningsstamma har varje medlem en r6st. Om
flera medlemmar innehar bostadsriitt gemensamt har de
dock tillsammans endast en r6st. Medlem som innehar
flera liigenheter har ocks6 endast en r6st.

18 $ Ombud och bitrade
Medlem ffir utdva sin rdstriitt genom ombud. Ombudet
ska visa upp en skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten
ska uppvisas i original och gtiller hdgst ett 6r frin
utftirdandet. Ombud ffir ftretriida h6gst tvi (2)
medlemmar. PA ftireningsstamma frr medlem medftira
hdgst ett bitriide. Birriidets uppgift dr attvara
medlemmen behjalplig.
Ombud och bitriide frr endast vara:
. annan medlem
. medlemmens make/maka, registrerad partner eller

sambo
. ftiriildrar

' syskon
. myndigt barn
. annan niirstiende som varaktigt sammanbor med

medlemmen i ftireningens hus

' god man

Om medlem har forvaltare foretriids medlemmen av
ftirvaltaren. Underirig medlem ftjretriids av sin
ftirmyndare.

Ar medlem en juridisk person fir denne ftiretriidas av
legal stiillftiretriidare, mot uppvisande av ett
registreringsbevis som iir hdgst ett 6r gammalt.

l9 $ R<istning
Fdreningsstiimmans beslut utgdrs av den mening som
fitt mer iin hiilften av de avgivna rdsterna eller vid lika
rdstetal den mening som strimmans ordfiirande bitreder.
Blankrdst ?ir inte en avgiven r6st.

Vid val anses den vald som har frtt flest rdster. Vid
lika rcistetal avgdrs valet genom lottning om inte annat
beslutas av stdmman innan valet forrZittas.

Stiimmoordfiirande eller fiireningsst?imma kan besluta
att sluten omrdstning ska genomforas. Vid personval
ska dock sluten omrOstning alltid genomloras pA
begiiran av rdstberiittigad.

Fdr vissa beslut kriivs siirskild majoritet enligt
bestiimmelser i bostadsriittslagen.
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20 $ Jav
En medlem f6r inte sjiilv eller genom ombud rdsta i
friga om:
1. talan mot sig sjiilv
2. befrielse fr6n skadestindsansvar eller annan

ft rpliktelse gentemot ftireningen
3.talan eller befrielse som avses i I eller 2betrliffande

annan, om medlemmen i friga har ett viisentligt
intresse som kan strida mot foreningens intresse

21 $ Resultatdisposition
Det dver- eller underskott som kan uppst6 i ftireningens
verksamhet ska balanseras i ny riikning.

22 $ Valberedning
Vid ordinarie fiireningsstiimma f6r valberedning utses
lor tiden fram till och med niista ordinarie fbrenings-
stamma. Valberedningens uppgift iir att liimna ftrslag
till samtliga personval samt fiirslag till arvode.

23 $ StAmmans protokoll
Vid ftreningsstamma ska protokoll fiiras av den som
stdmmans ordftirande utsett. I friga om protokollets
innehill giiller:
l. att rdstlZingden ska tas in i eller biliiggas protokollet
2. att stiimmans beslut ska loras in i protokollet
3. att om omrcistning skett ska resultatet av denna

anges i protokollet
Protokollet ska senast inom tre veckor hillas
tillg?ingligt for medlemmarna. Protokollet ska ftirvaras
pi betryggande siitt.

STYRELSE OCH REVISION

24 $ Styrelsens szlmmansAftning
Styrelsen bestir av minst tre och hdgst sju ledamdter
med hdgst tre suppleanter.

Styrelsen viiljs av foreningsstiimman. Ledamot och
suppleant kan utses ftr en tid av ett eller tvi 6r.

Till ledamot eller suppleant kan fbrutom medlem iiven
viiljas person som tillhOr medlemmens familjehushill
och som iir bosatt i ftireningens hus. Stiimma kan dock
viilja en (1) ledamot som inte upp$ller kraven i
foregiende mening.

25 $ Konstituering
Styrelsen utser inom sig ordforande och andra
funktioniirer.

26 $ Styrelsens protokoll
Vid styrelsens sammantriiden ska foras protokoll som
justeras av ordftiranden och den ytterligare ledamot
som styrelsen utser. Protokollen ska ftrvaras pi
betryggande siitt och ftiras i nummerftiljd. Styrelsens
protokoll iir tillgiingliga endast ftir ledamdter,
suppleanter och revisorer.

27 $ Beslutftirhet och r<istning
Styrelsen ?ir beslutftr niir antalet nlirvarande ledamOter
dverstiger hiilften av samtliga ledamdter. Som
styrelsens beslut giiller den mening fiir vilken mer iin
hiilften av de niirvarande rdstat eller vid lika r6stetal
den mening som ordftiranden bitrader. Fdr giltigt beslut
kriivs enhiillighet niir ftr beslutftrhet minsta antalet
ledamdter iir niirvarande. Ar sfyrelsen inte fulltalig ska
de som rdstar ftlr beslutet utg6ra mer iin en tredjedel av
hela antalet styrelseledamdter. Suppleanter tjiinstgdr i
den ordning som ordlorande bestiimmer om inte annat
bestiimts av loreningsstiimma eller framgir av
arbetsordning (beslutad av styrelsen).

28 $ Beslut i vissa frigor
Beslut som innebiir viisentlig ftriindring av ftireningens
hus eller mark ska alltid fattas av foreningsstiimma.
Om ett beslut avseende om- eller tillbyggnad innebiir
att medlems l2igenhet ftiriindras ska medlemmens
samtycke inhiimtas. Om bostadsriittshavaren inte ger
sitt samtycke till iindringen, blir beslutet iindi giltigt
om minst tvi tredjedelar av de rdstande pA stiimman
har gitt med pi beslutet och det dessutom har godkiints
av hyresniimnden.

29 $ Firmateckning
Fdreningens firma tecknas - forutom av stlzrelsen - av
minst tvi ledamdter tillsammans.

30 $ Styrelsens iligganden
Bland annat iligger det styrelsen:
. att svara for ftireningens organisation och

ftirvaltning av dess angeliigenheter
. att avge redovisning ftr ftrvaltning av foreningens

angeliigenheter genom att avltimna irsredovisning
som ska inneh6lla beriittelse om verksamheten
under 6ret (florvaltningsberiittelse) samt redogdra
fiir loreningens intiikter och kostnader under iret
(resultatrakning) och lor dess stiillning vid
riikenskapsArets utging (balansriikning)

. att senast en minad fiire ordinarie {tirenings-
steimma till revisorerna avliimna irsredovisningen

. att senast en vecka fore ordinarie foreningsstiimma
hil la Srsredovisningen och revisionsbertittelsen
tillgiinglig

. att ftira medlems- och liigenhetsftirteckning;
ftireningen har riitt att behandla i ftirteckningarna
ingiende personuppgifter pi stitt som avses i
personuppgiftslagen

31 $ Utdrag ur liigenhetsforteckning
Bostadsriittshavare har r'alt att pi begiiran fE utdrag ur
liigenhetsft rteckningen avseende sin bostadsriitt.

32 $ Rdkenskapsir
Fdreningens riikenskapsir iir kalenderir.
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33 $ Revisor
Fdreningsstiimma ska viilja minst en och hdgst tvi
revisorer med hdgst tvi suppleanter. Revisorer och
revisorssuppleanter viiljs ftr tiden frin ordinarie
fiireningsst?imma fram till och med ntista ordinarie
foreningsstiimma. Revisorer behciver inte vara
medlemmar i fiireningen och behdver inte heller vara
auktoriserade eller godkiinda.

34 $ Revisionsberiittelse
Revisorerna ska avge revisionsberiittelse till styrelsen
senast tvi veckor ftire ftireningsstdmman.

BOSTADSRATTSHAVARENS
RATTICH ETER OCH SKYLDIGHETER

35 $ Bostadsriittshavarens ansvar
Bostadsriittshavaren ska pi egen bekostnad hilla det
inre av liigenheten i gott skick. Detta galler 2iven mark,
ftnid, garuge och andra liigenhetskomplement som
kan ingi i upplitelsen.

Bostadsriittshavaren svarar silunda for underh6ll och
reparationer av bland annat:
. ytbeliiggning pi rummens alla vdggar, golv och tak

jiimte underliggande ytbehandling, som kriivs ftr
att anbringa ytbeliiggningen pi ett fackmanna-
miissigt siitt

. icke biirande innerviiggar

. till lonster hdrande viidringsfilter och tiitningslister
samt all m6lning fijrutom utviindig milning och
kittning av ftinster

. till ytterdiirr h6rande lis inklusive nycklar; all
milning med undantag flor milning av ytterddrrens
utsida; motsvarande giiller for balkong- eller
altanddrr

. innerddrrarochsiikerhetsgrindar

. lister, foder och stuckaturer

. elradiatorer; i fr6ga om vattenfullda radiatorer
svarar bostadsrAttshavaren endast fiir milning

. golvviirme, som bostadsriittshavaren ltirsett
liigenheten med

. eldstiider, dock inte tillhdrande rOkgingar

. varmvattenberedare

. ledningar lor vatten och avlopp till de delar dessa iir
Stkomliga inne i liigenheten och betjiinar endast
bostadsriittshavaren s liigenhet

. undercentral (siikringssk6p) och diirifrin utg6ende
el- och informationsledningar (telefon, kabel-tv,
data med mera) i liigenheten, kanalisationer,
brytare, eluttag och fasta armaturer

. ventiler och luftinsliipp, dock endast milning

. brandvarnare

I badrum, duschrum eller annat vitrum samt i WC
svarar bostadsriittshavaren diirutciver bland annat tiven
ftr:
. fuktisolerande skikt
. inredningochbelysningsarmaturer
. vitvaror och sanitetsporslin
. kliimring till golvbrunn

. rensning av golvbrunn och vattenlis

. tvattmaskin inklusive ledningar och
anslutningskopplingar pd vattenledning

. kranaroch avstiingningsventiler

. ventilationsfliikt

. elektriskhanddukstork

I k6k eller motsvarande utrymme svarar bostadsriitts-
havaren ftir all inredning och utrustning sisom bland
annat:
. vitvaror
. koksfliikt
. rensning av vattenlis
. diskmaskin inklusive ledningar och

anslutningskopplingar pi vattenledning
. kranar och avstiingningsventiler; I friga om

gasledningar svarar bostadsriittshavaren endast for
milning.

36 $ Ytterligare installationer
Bostadsr?ittshavaren svarar dven ftir alla installationer i
l2igenheten som installerats av bostadsriittshavaren eller
tidigare innehavare av bostadsriitten.

37 $ Brand- och vattenledningsskador
FOr reparationer p6 grund av brand- eller
vattenledningsskada svarar bostadsriittshavaren endast i
begriinsad omfaffning i enlighet med bestiimmelserna i
bostadsr?ittslagen.

38 $ Balkong, altan och takterrass
Om liigenheten iir utrustad med balkong, altan eller
takterrass svarar bostadsriittshavaren endast fiir
renhillning och sndskottning samt ska se till att
avledning for dagvatten inte hindras.

39 $ Felanmiilan
Bostadsriittshavaren iir skyldig att till {tireningen
anmiila fel och brister i sidan liigenhetsutrustning som
foreningen svarar ftr i enlighet med bostadsriittslagen
och dessa stadgar.

40 $ Gemensam upprustning
Fdreningsstiimma kan i samband med gemensam
underhillsitgtird i huset besluta om reparation och byte
av inredning och utrustning avseende de delar av
liigenheten som medlemmen svarar frr.

41 $ VanvArd
Om bostadsriittshavaren fdrsummar sitt ansvar lor
liigenhetens skick i sidan utstr?ickning au annans
siikerhet eventyras eller att det finns risk for
omfattande skador pi annans egendom har fiireningen,
efter riittelseanmaning, rdtt att avhjiilpa bristen pi
bostadsr2ittshavarens bekostnad.

42 $ Ovriga anordningar
Anordningar sisom luftviirmepumpar, markiser,
balkonginglasning, belysningsarmaturer, solskydd,
parabolantenner etc. fir sdttas upp endast efter
styrelsens skriftliga godkiinnande. Bostadsriittshavaren
svarar ltir skdtsel och underhill av sidana anordningar.
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Om det behdvs ftir husets underhill eller fiir att
fu llgdra myndighetsbes lut iir bostadsriittshavaren
skyldig att, efter uppmaning frin styrelsen, demontera
sidana anordningar p5 egen bekostnad.

43 $ F<iriindring i l?igenhet
Bostadsriittshavaren fbr foreta ftiriindringar i
liigenheten. F0ljande itgdrder ffir dock inte loretas utan
styrelsens tillstind:
l. ingrepp i biirande konstruktion,
2. iindring av befintlig ledning fbr avlopp, viirme, gas

eller vatten, eller
3. annan viisentlig loriindring av liigenheten

Styrelsen f6r endast viigra tillstind om itgarden iir till
pitaglig skada eller oliigenhet for loreningen eller
annan medlem. Bostadsriittshavaren svarar fiir att
erforderliga myndighetstillstind erhAlls, F6riindringar
ska alltid utftras pA ett fackmannamiissigt siitt.

ANVANDNING AV BOSTAD SR,{TTEN

44 $ Anviindning av bostadsriitten
Bostadsrtittshavaren fir inte anviinda liigenheten ftr
n6got annat iindamil iin det avsedda. F0,reningen ffir
dock endast iberopa avvikelser som iir av avseviird
betydelse fiir ftreningen eller nAgon annan medlem i
ftireningen.

45 $ Sundhet, ordning och gott skick
Bostadsriittshavaren ?ir skyldig iakua allt som fordras
Itir att bevara sundhet, ordning och gott skick inom
eller utom huset samt riitta sig efter ftireningens
ordningsregler. Detta giiller iiven ftir den som h6r till
hushillet, giistar bostadsriittshavaren eller som utlor
arbete ftir bostadsriittshavarens riikning.

Hdr till liigenheten mark, ftirrid, garage eller annat
liigenhetskomplement ska bostadsriittshavaren iaktta
sundhet, ordning och gott skick iiven i friga om sidant
utrymme.

Ohyra flr inte ftiras in i liigenheten.

46 $ TilltrAdesriitt
Fdretriidare fiir ftireningen har riitt att fE komma in i
liigenheten niir det behdvs flor tillsyn eller for att utltira
arbete som {tireningen svarar ftjr eller har riitt afi utftira.

Om bostadsriittshavaren inte liimnar Itireningen
tilltrAde till liigenheten, niir foreningen har riitt till det,
kan styrelsen ansdka om siirskild handriickning hos
krono fo g demy n di gheten.

47 $ Andrahandsupplitelse
En bostadsriittshavare ffir upplAta sin liigenhet i andra
hand till annan ftir sjelvstiindigt brukande endast om
styrelsen ger sitt skriftliga samfcke. Bostadsriitts-
havare ska skriftligen hos styrelsen ansdka om
samtycke till upplitelsen. I ansdkan ska skiilet till
upplAtelsen anges, vilken tid den ska p6gi samt till vem
liigenheten ska upplitas. Tillstind ska liimnas om

bostadsriittshavaren har skiil ftr upplAtelsen och
foreningen inte har n6gon befogad anledning altvagra
samtycke. Styrelsens beslut kan dverprcivas av
hyresniimnden.

48 $ Inneboende
Bostadsriittshavare fir inrymma utomstiende personer i
liigenheten, om det inte medftir men for loreningen
eller annan medlem.

FORVERKANDE

49 $ Fdrverkandegrunder
Nyttjanderiitten till en liigenhet som innehas med
bostadsriitt kan ftirverkas och foreningen kan siiga upp
bostadsriittshavaren till avflyttning i bland annat
foljande fall:
. bostadsriittshavaren drdjer med att betala insats,

upplitelseavgift irsavgift eller avgift lor
andrahandsupplStelse

o liigenheten utan samtycke upplAts i andra hand
. bostadsriittshavaren inrymmerutomstiende

personer till men for ftrening eller annan medlem
. liigenheten anviinds for annat iindamil iin vad den

iir avsedd for och avvikelsen iir av viisentlig
betydelse ftir ftireningen eller nigon medlem

. bostadsriittshavaren eller den, som liigenheten
upplitits till i andra hand, genom v6rdsldshet iir
villande till att det finns ohyra i liigenheten eller
om bostadsriittshavaren, genom att inte utan
oskiiligt drojsmil underriitta styrelsen om att det
finns ohyra i l2igenheten, bidrar till aft ohyran sprids
i huset

. bostadsriittshavaren inte iakttar sundhet, ordning
och gott skick eller riittar sig efter de siirskilda
ordningsregler som fiireningen meddelar

. bostadsriittshavaren inte liimnar tilltriide till
liigenheten och inte kan visa giltig ursiikt fiir detta

. bostadsriittshavaren inte fullgdr annan skyldighet
och det miste anses yara ay synnerlig vikt for
fiireningen att skyldigheten fullgOrs

. liigenheten helt eller till viisentlig del anviinds ftr
niiringsverksamhet eller d?irmed likartad
verksamhet, vilken till en inte oviisentlig del ingir i
brottsligt fiirfarande eller for tillftilliga sexuella
ftirbindelser mot ersiittning

50 $ Hinder fdr ftlrverkande
Nyttjanderiitten iir inte ftirverkad om det som ligger
bostadsriittshavaren till last iir av liten betydelse. I
enlighet med bostadsriittslagens regler ska foreningen
normalt uppmana bostadsriittshavaren att vidta riittelse
innan loreningen har rtitt siiga upp bostadsriitten. Sker
riittelse kan bostadsriittshavaren inte skiljas frSn
bostadsriitten.

51 $ Ersiittning vid uppsagning
Om foreningen siiger upp bostadsriittshavaren till
avflyttning har ftireningen riitt till skadest6nd.
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52 $ TvAngsftirstiljning
Har bostadsriittshavaren blivit skild frin liigenheten till
ftljd av uppsiigning kan bostadsriitten komma att
tvingsftrsiiljas av kronofogden enligt reglerna i
bostadsriittslagen.

6vrucr
53 $ Meddelanden
Meddelanden anslis i ft)reningens hus, pi ltireningens
webbplats, genom e-post eller utdelning.

54 $ Framtida underhAll
Inom fiireningen ska bildas fond ftir yttre underhill.

Till fonden ska irligen avsiittas ett belopp motsvarande
minst 0.3% av fastighetens taxeringsviirde. Om
ftireningen har en underhillsplan kan istlillet avstittning
till fonden gOras enligt planen.

55 $ Utdelning, uppkisning och likvidation
Om foreningsstilmman beslutar att uppkommen vinst
ska delas ut ska vinsten ftirdelas mellan medlemmarna
i ftrhillande till lligenheternas Srsavgifter ftir det
senaste riikenskapsSret.
Om fiireningen upplcises eller likvideras ska behillna
tillg6ngar tillfalla medlemmarna i forhillande till
liigenheternas insatser.

56 $ Tolkning
Fdr frigor som inte regleras i dessa stadgar g?iller
bostadsriittslagen, lagen om ekonomiska fiireningar och
dvrig lagstiftning. Fdreningen kan ha utfdrdat
ordningsregler for ftirtydligande av innehillet i dessa
stadgar.

57 $ Stadgeiindring
Fdreningens stadgar kan iindras om samtliga
rOstberiittigade iir ense om det. Beslutet iir iiven giltigt
om det fattas av tvi pA varandra ftiljande
fiireningssttimmor. Den ft)rsta stiimmans beslut utgdrs
av den mening som har fhtt mer iin hiilften av de
avgivna rdsterna eller, vid lika rdstetal, den mening
som ordfiiranden bitriider. Pi den andra stiimman kriivs
att minst tvA tredjedelar av de rdstande har gitt med pi
beslutet. Bostadsriittslagen kan ftir vissa beslut
loreskriva hdgre maj oritetskrav.

58 $ Srirskilt ftir ftireningar som inte iiger hus
Avhills foreningsstiimma ltire det att fiireningen
ftirviirvat och tilltratt huset kan iiven niirstdende som
inte sammanbor med medlemmen vara ombud.
Ombudet ffir vid sidan ltireningsstiimma foretrrida ett
obegriinsat antal medlemmar.

Ovanstiende stadgar har antagits vid tve pi varandra fdljande stiimmor

den2 april,2014

och

den22 apdl,2015

Stockholm den 19 maj,20l5
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