
STADGAR FOR BOSTADSRATTSFOREN ING

Stadgar fiir
Bostadsriittsf6ren i ngen Granatdpp let

Ftireningens firma och dndamil
1S

Foreningens firma dr Bostadsriittsforeningen Granatripplet.

2S
Foreningen har till iindamAl att frdimja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i

fdreningens hus upplAta bostadsliigenheter for permanent boende och lokaler till nffiande och
utan tidsbegriinsning. UpplAtelse fAr dven omfatta mark som ligger i anslutning till foreningens
hus, om marken skall anviindas som komplement till bostadsldgenhet eller lokal.
Bostadsriift dr den rdtt i fdreningen som medlem har pA grund av upplAtelsen. Medlem som
i nnehar bostadsriitt kallas bostadsrdttshavare.

Ftireningens sdte
3S

Styrelsen skall ha sitt siite i Solna kommun.

Riikenskapsir
4S

Foreningens rdkenskaps6r omfattar tiden 1/1 - 31112.

Medlemskap
5S

Friga om att anta en medlem avgors av styrelsen om annat inte fdljer av 2 kap 10 $
bostadsriittslagen ( 1 991 :6 1 4).
Styrelsen iir skyldig att snarast, normalt inom en mAnad frin det att skriftlig ansdkan om
medlemskap kom in tillforeningen, avgOra frAgan om medlemskap.

6S
Medlem fAr inte uttriida urforeningen, s6 ldnge han innehar bostadsriitt.
En medlem som upphdr att vara bostadsreittshavare skall anses ha uttrEitt urforeningen, om inte
styrelsen medgett att han fAr stA kvar som medlem.

Avgifter
7S

For bostadsriitten utg6ende insats och 6rsavgift faststdlls av styrelsen. Andring av insats skall
dock alltid beslutas av fdreningsstdmma.
Arsavgiften awdgs sA att den i forhAllande till ltigenhetens insats kommer att motsvara vad som
beloper pi ldgenheten av f6reningens kostnader, amorteringar och avsdttningar i enlighet med
8S.

Arsavgiften betalas mAnadsvis i fcirskott senast sista vardagen fore varje kalenderm6nads
bdrjan, om inte styrelsen beslutar annat.

Styrelsen kan besluta att i Arsavgiften ingAende ersiittning for vdrme, varmvatten, renhAllning,
konsumtionsvatten eller elektrisk strom skall erldggas efter forbrukning eller area.

Om inte Arsavgiften betalas i raift tid, utgir drojsmAlsrdnta enligt rdntelagen (1975:635) pA den
obetalda avgiften frAn forfallodag till dess full betalning sker.



Uppl6telseavgift, overl6telseavgift och pantsdttningsavgift kan tas ut efter beslut av styrelsen.

For arbete med 0vergAng av bostadsriitt f6r 6verlAtelseavgift tas ut av bostadsrdftshavaren med
belopp som maximalt fir uppg6 fll2,5 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:3Sl ) om allmdn
fdrsdikring.

Fdr arbete vid pantsiittning av bostadsrdtt fAr pantsdttningsavgift tas ut med belopp som
maximalt f6r uppgA till 1%o, per pantsiittning, av prisbasbeloppet enligt lagen ( 1962:381) om allmdn
forsiikring.

Pa ntsiittn in gsavgift betalas av pantsiittaren.

Fdr andrahandsuthyrning fAr en avgift tas ut med belopp som maximalt f6r uppgA till 10% av
prisbasbeloppet per Ar.

F6reningen f6r i dvrigt inte ta ut stirskilda avgifter for Atgiirder som fdreningen skall vidta med
anledning av lag och f<irfattning.

Avgifter skall betalas pA det siitt styrelsen bestdmmer. Betalning f6r dock alltid ske genom
postanvisning, postgiro eller bankgiro.

Avsdttningar och anvdndning av 6rsvinst
8S

Avsdttning for fdreningens fastighetsunderhAll skall gOras 6rligen, med ett belopp motsvarande minst
100 krlm2ltigenhetsarea for foreningens hus.
Den vinst som kan uppstA p6 foreningens verksamhet, skall balanseras i ny riikning.

Styrelse
es

Styrelsen bestAr av minst tre ledamdter och hogst fem ledamdter samt minst en och h6gst fyra
suppleanter, vilka samtidigt vEiljs av foreningen pA ordinarie f6reningsstdmma fdr tiden intill dess
ndsta ordinarie stdmma hAllits.

Konstitueri ng och beslutsfdrhet
10s

Styrelsen konstituerar sig sjiilv.

Styrelsen dr beslutsfdr niir de vid sammantriidet ntirvarandes antal 6verstiger hdilften av hela
antalet ledamoter. Fdr giltigheten av fattade beslut fordras, d6 for beslutsforhet minsta antalet
ledamOter dr ndrvarande, enighet om besluten.

Firmateckning
11S

Foreningens firma tecknas, fOrutom av styrelsen, av tv6 styrelseledamoter i f6rening eller av en
styrelseledamot i fOrening med en annan person som styrelsen ddrtill utsett.

F6rvaltning
12S

Styrelsen f6r forvalta fdreningens egendom genom en av styrelsen utsedd vicevdrd, vilken sjtilv
inte behdver vara medlem i fdreningen, eller genom en fristAende forvaltningsorganisation.

Vicevdrden skall inte vara ordfdrande i styrelsen,



Avyttring m.m.
13S

Utan fcireningsstdmmans bemyndigande fAr styrelsen eller firmatecknare, inte avhdnda
foreningen dess fasta egendom eller tomtrdtt. Styrelsen f6r dock inteckna och bel6na sAdan
egendom eller tomtraitt.

Styrelsens iligganden
14S

Styrelsen 6ligger

att avge redovisning for fdrvaltningen av f6reningens angeliigenheter genom att avldmna
Arsredovisning som skall inneh6lla berdttelse om verksamheten under Aret
(fdrvaltningsberdttelse) samt redogorelse for foreningens intEikter och kostnader under
Aret (resultatriikning) och for stEillningen vid raikenskapsArets utgAng (balansrdikning),

att upprdtta budget och faststdlla Arsavgifter for det kommande rtikenskaps6ret,

att minst en g6ng Arligen, innan Arsredovisningen avges, besiktiga foreningens hus samt
inventera ovriga tillg6ngar och i fdrvaltningsberaiftelsen redovisa vid besiktningen och
i nventerin gen gjorda iakttagelser av sii rskild betydelse,

att minst en mAnad fdre den fdreningsstdmma, pA vilken Arsredovisningen och
revisionsberdttelse skall framliiggas, till revisorerna ldmna Arsredovisningen fdr det
forflutna riikenskaps6ret samt

att senast en vecka innan ordinarie fcireningsstdmma tillstdlla medlemmarna kopia av
6rsredovisningen och revisionsberdttelsen.

Revisor
15S

Minst en och hogst tvA revisorer och en suppleant vdljs av ordinarie fcireningsstiimma fdr tiden
intilldess ndsta ordinarie stdmma h6llits.

Revisor 6ligger:

att verkstailla revision av foreningens drsredovisning jdmte rdkenskaper och styrelsens
fdrvaltning samt

att senast tv6 veckor fcire ordinarie foreningsstdmma framldgga revisionsberdttelse.

Fcireningsstamma
16S

Ordinarie foreningsstiimma h6lls en g6ng om 6ret fore juni mSnads utgAng.

Extra stdmma h6lls dA styrelsen finner skiil till det och skall av styrelsen dven utlysas d6 detta
for uppgivet iindamAl hos styrelsen skriftligen begiirts av en revisor eller av minst en tiondel av
samtliga rOstberdttigade medlemmar.

Kallelse tillst?imma
17S

Styrelsen kallar till fOreningsstiimma. Kallelse till fdreningsstdmma skall tydligt ange de drenden
som skallfdrekomma p6 stdmman.

Kallelse till foreningsstdmma skall ske genom anslag pri liimpliga platser inom f6reningens hus
eller genom e-post alternativt brev.



Andra meddelanden till f6reningens medlemmar delges genom anslag p6 ltimplig plats inom
fdreningens fastighet eller genom e-post.

Kallelse fAr utfiirdas tidigast fyra veckor fore stiimma och skall utfiirdas senast tv6 veckor fcire
ordinarie stdmma och senast en vecka fdre extra stdmma.

Motionsriitt
s18

Medlem som onskar f6 ett iirende behandlat vid stdmma skall skriftligen framsttilla sin begdran
hos styrelsen i sA god tid att drendet kan tas upp i kallelsen till stdmman.

Dagordning
les

P6 ordinarie fdreningsstdmma skall fdrekomma fdljande drenden

1) Uppriittande av fdrteckning over ndrvarande medlemmar, ombud och bitriiden (r6stliingd).
2)Val av ordfdrande pA stiimman
3) Anmdlan av ordforandens val av sekreterare
4) Faststrillande av dagordningen
5) Val av tvA personer att jiimte ordforanden justera protokollet, tillika rostrdknare
6) FrAga om kallelse till stdmman behdrigen skeft
7) Foredragning av styrelsens Arsredovisning
8) Foredragning av revisionsberdttelsen
9) Beslut om faststtillande av resultatriikningen och balansrdkningen
10) Beslut i frAga om ansvarsfrihet fdr styrelsens ledamdter
11) Beslut om anvdndande av uppkommen vinst eller tiickande av forlust enligt faststiilld
balansriikning
12) Beslut om arvoden
13) Val av styrelseledamdter och suppleanter
14) Val av revisorer och suppleant
'15) Val av valberedning
16)Ovriga drenden, vilka angivits ikallelsen

P6 extra stdmma skall fdrekomma endast de drenden, for vilka stdmman utlysts och vilka
angivits i kallelsen till densamma.

Protokoll
20s

Protokoll vid fdreningsstdmma skall foras av den stdmmans ordforande utsett diirtill. I frAga om
protokollets innehAll gdller

1. att rdstldngden skall tas in eller bilSggas protokollet,
2. att stdimmans beslut skall fciras in i protokollet samt
3. om omrostning har skett, att resultatet skall anges i protokollet.

Protokoll skall forvaras p6 sdker plats.

Vid stdmma fort protokoll skall senast inom tre veckor vara hos styrelsen tillgringligt for
medlemmarna.

Riistning, ombud och bitrdde
21 S

Vid foreningsstdmma har varje medlem en r6st. Om fler medlemmar har en bostadsriitt
gemensamt, har de dock tillsammans endast en rost. Rdstberiittigad dr endast den medlem
som fullgjort sina forpliktelser mot fdreningen.



Medlems r6strEitt vid foreningsstemman utdvas av medlemmen personligen eller av den som dr
medlemmens stiillfdretrddare enligt lag eller genom befullmdktigat ombud som antingen skall
vara medlem i f6reningen eller medlemmens make, sambo, syskon, fdriilder eller barn som
varaktigt sammanbor med medlemmen. Ar medlemmen en juridisk person f6r denne foretrddas
av ombud som inte dr medlem. Ombud skallfdrete skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten
gdller hdgst ett 6r frAn utfiirdandet.

lngen f6r pA grund av fullmakt rcista for mer dn en annan rostbertittigad.

En medlem kan vid f6reningsstiimma medfora hogst ett bitrdde som antingen skallvara medlem
i foreningen eller medlemmens make, sambo, foriilder, syskon eller barn som varaktigt
sammanbor med medlemmen.

Omrostning vid fdreningsstamman sker dppet om inte ndrvarande rostbertittigad p6kallar sluten
omr6stning.

Vid lika rdstetal avgdrs val genom lottning, medan i andra frAgor den mening gdller som bitriids
av ordfdranden.

De fall - bland annat frAga om iindring av dessa stadgar - ddr siirskild rostovervikt erfordras for
giltighetavbeslutbehandlasi9kapl6Spl,p3-4och23$ibostadsrdttslagen(1991:614).

Formkrav vid riverlitelse
22S

Ett avtal om 6verl6telse av bostadsrdtt genom k6p skall uppriittas skriftligen och skrivas under
av siiljaren och kdparen. K6pehandlingen skall inneh6lla uppgift om den l€igenhet som
dverlAtelsen avser samt om ett pris. Motsvarande skall gdlla vid byte eller gAva.

Bestyrkt avskrift av overlAtelseavtalet skall tillstiillas styrelsen.

Riitt att ut6va bostadsritten
23S

Har bostadsriitten overgAtt till ny innehavare, fAr denne ut6va bostadsrdtten endast om han/hon iir
eller antas som medlem i fdreningen.

Foreningen accepterar endast medlem som bosdtter sig permanent i den forvdrvade ltigenheten.

Om det kan antas att fdrvairvaren inte avser att bosdtta sig permanent i bostadsldgenheten har
bostadsrdttsfdreningen i enlighet med bostadsrdttsfOreningens dndamAl riitt att neka medlemskap.

En juridisk person som dr medlem i fdreningen f6r inte utan samtycke av fdreningens styrelse
genom overl6telse fdrviirva bostadsriitt till en bostadsldgenhet.

Utan hinder av fdrsta stycket fAr dddsbo efter avliden bostadsreittshavare utdva bostadsrdtten.
Efter tre 6r fr6n dOdsfallet, f6r foreningen dock anmana dddsboet att inom sex m6nader visa att
bostadsrdtten ingAtt i bodelning eller arvskifte med anledning av bostadsrdttshavarens dcld
eller att nAgon, som inte fAr viigras intrdide i fdreningen, forvdrvat bostadsrdtten och sokt
medlemskap. Om den tid som angetts i anmaningen inte iakttas, fAr bostadsriitten
tv6ngsfdrsriljas enligt 8 kap bostadsrdttslagen (1991 :614) for dodsboets rdkning.

Utan hinder av fdrsta stycket f6r ocksA en juridisk person utova bostadsrdtten utan att vara
medlem i foreningen, om den juridiska personen har forvdrvat bostadsrtitten vid exekutiv
forsiiljning eller vid tvAngsfdrsdljning enligt 8 kap bostadsrdttslagen (1991:614) och dA hade
pantrtitt i bostadsrdtten. Tre Ar efter fcirvdrvet f6r foreningen uppmana den juridiska personen att
inom sex m6nader frAn uppmaningen visa att n6gon som inte f6r viigras intrdde i foreningen har
forviirvat bostadsriitten och sdkt medlemskap. Om uppmaningen inte foljs, fdr bostadsriitten
tv6ngsforsiiljas enligt 8 kap bostadsrdttslagen (1991:614) fdr den juridiska personens riikning.



24S
Den som en bostadsrdtt har overg6tt till fdr inte vdgras intrdde i fcireningen om de villkor som
foreskrivs i stadgarna iir uppfyllda och foreningen skiiligen bor godta denne som
bostadsr€ittshavare.

En juridisk person som har forviirvat en bostadsrdtt till en bostadsliigenhet fAr vdgras intrdide i

f6reningen aven om de i forsta stycket angivna forutsdttningarna f6r medlemskap iir uppfyllda.

Om en bostadsrdtt har overgAtt till bostadsrdttshavarens maka/make fAr makan/maken vdgras intrdde
i f6reningen endast dA maken/maken inte uppfyller av foreningen uppstiillt siirskilt stadgevillkor fdr
medlemskap och det skeiligen kan fordras att makan/maken uppfyller s6dant villkor. Detsamma gdller
ocksA niir en bostadsrdtt till en bostadsldgenhet civergAtt till nAgon annan ndrst6ende person
som varaktigt sammanbodde med bostadsrdttshavaren.

lfrAga om forvdrv av andel i bostadsrditt tiger forsta och tredje styckena tilldmpning endast om
bostadsrdtten efter forvdrvet innehas av makar eller, om bostadsrtitten avser bostadsliigenhet,
av s6dana sambor pA vilka sambolagen (2003:376)skalltilkimpas.

25S
Om en bostadsrdtt 6verg6ft genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande
forvtirv och fdrviirvaren inte antagits till medlem, fAr fdreningen anmana innehavaren att inom
sex minader frAn anmaningen visa att n6gon som inte f6r vtigras intriide i f6reningen, forviirvat
bostadsrdtten och sokt medlemskap. lakttas inte tid som angetts ianmaningen, fir
bostadsrtitten tvAngsforsdljas enligt 8 kap. bostadsrdttslagen (1991:614) for fdrviirvarens
rdkning.

Bostadsrdtts havarens rdtti g heter och skyld ig heter
26S

Bostadsraittshavaren f6r inte anvdnda liigenheten fcir nAgot annat dndam6l iin det avsedda.
Foreningen fdr dock endast 6beropa awikelse som dr av avsevdrd betydelse for foreningen
eller n6gon annan medlem iforeningen.

Om en bostadsliigenhet som inte iir avsedd for fritidszindamAl innehas med bostadsrdtt av en
juridisk person, fAr ltigenheten endast anvdndas for att i sin helhet upplAtas i andra hand som
permanentbostad, om inte ndgot annat har avtalats.

27S
Bostadsriittshavaren fAr inte utan styrelsens tillstdnd i lSgenheten utfdra Atgdrd som innefattar

f . ingrepp i en bdrande konstruktion,
2. tindring av befintliga ledningar fcir avlopp, vdrme, gas eller vatten, eller
3. annan vtisentlig fordndring av ldgenheten.

Styrelsen f6r inte vdgra att medge tillstAnd till en Atgdrd som avses i fdrsta stycket om inte
Atgdrden iir till pitaglig skada eller oldgenhet fcir foreningen.

28S
Bostadsrdttshavaren f6r inte inrymma utomstAende personer i ldgenheten, om det kan medfcira
men fdr foreningen eller nAgon annan medlem i foreningen.

2es
Niir bostadsrdttshavaren anvdnder ldgenheten skall han eller hon se till att de som bor i

omgivningen inte utsaitts for stdrningar som i sAdan grad kan vara skadliga fdr hdlsan eller
annars fdrsdmra deras bostadsmiljd att de inte skdligen b6r tAlas. Bostadsriittshavaren skall
dven i ovrigt vid sin anvdndning av l#igenheten iaktta allt som fordras for att bevara sundhet,
ordning och gott skick inom eller utanfor huset. Han eller hon skall rdtta sig efter de sdrskilda
regler som foreningen i dverensstdmmelse med ortens sed meddelar. Bostadsrdttshavaren skall
h6lla noggrann tillsyn 6ver att dessa 6ligganden fullgdrs ocks6 av dem som han eller hon svarar



for enligt 32 $ firirde stycket 2.

Om det fdrekommer sAdana stclrningar i boendet som avses i forsta stycket fdrsta meningen
skall fcireningen
'1. ge bostadsrdttshavaren tillsdgelse att se till aft storningarna omedelbart upphor, och
2. om det iir friiga om en bostadsliigenhet, underrtitta socialndmnden i den kommun diir
ldgenheten dir beliigen om stdrningarna.

Andra stycket gtiller inte om fdreningen sziger upp bostadsreittshavaren med anledning av att
storningarna dr siirskilt allvarliga med hiinsyn till deras art eller omfattning.

Om bostadsrdttshavaren vet eller har anledning att misstiinka att ett friremAl iir behiiftat med
ohyra fAr detta inte tas in i ldgenheten.

30s
En bostadsriittshavare f6r upplAta sin ldgenhet i andra hand till annan for sjiilvstiindigt brukande
endast om styrelsen ger sitt samtycke. Detta gdller iiven i de fall som avses i 26 g andra
stycket.
Samtycke behdvs dock inte,

1. om en bostadsrEitt har f6rv5rvats vid exekutiv fdrs;iljning eller tv6ngsforsdljning enligt I kap.
bostadsriiftslagen (1991 :614) av en juridisk person som hade pantrtitt i bostadsriitten och
som inte antagits till medlem if6reningen, eller
2. om ldgenheten dr avsedd for permanentboende och bostadsrdtten till liigenheten innehas av
en kommun eller ett landsting.

Styrelsen skall genast underrdttas om en upplitelse enligt andra stycket.

31 S
Vdgrar styrelsen att ge sitt samtycke till en andrahandsupplitelse, f6r bostadsriittshavaren dndA
upplAta sin ldgenhet i andra hand, om hyresndmnden ldmnar tillstAnd till upplitelsen. Tillstind
skall liimnas, om bostadsrdttshavaren har beaktansvdrda skiil for upplAtelsen och fcireningen
inte har n6gon befogad anledning att viigra samtycke. TillstAndet skall begrtinsas till viss tid.

I fr6ga om en bostadsliigenhet som innehas av en juridisk person kriivs det fcir tillstAnd endast
att foreningen inte har n6gon befogad anledning att vdgra samtycke. Tillstdndet kan begrdnsas
till viss tid.

Ett tillstind till andrahandsupplAtetse kan f6renas med villkor.

32S
Bostadsriittshavaren skall pA egen bekostnad hAlla ldgenheten jiimte tillhdrande utrymmen i
gott skick. Detta giiller dven marken, balkongen och terrassen om sAdan ingAr i upplitelsen.

Till ldgenheten rdknas till exempel:
. leigenhetens viiggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande skikt,
. lSgenhetens inredning, utrustning, ledningar och ovriga installationer,
. rdkg6ngar,
. glas och b6gar i liigenhetens fonster och dorrar,
. ldgenhetens ytter- och innerdorrar samt
. svagstromsan ldggningar.
' sk6p med utrustning for omkoppling och fordelning av data, iptelefoni och ip-tv samt
digitalbox for tv.

Bostadsriittshavaren svarar dock inte fdr reparation av ledningar for avlopp, vdrme, gas,
elektricitet och vatten om fdreningen forseft laigenheten med ledningarna och dessa tjeinar fler
dn en ldgenhet. Detsamma giiller rdkgAngar och ventilationskanaler.

Bostadsrtittshavaren svarar inte heller fdr m6lning av utifrdn synliga delar av ytterfonster och
ytterd6rrar.



For reparationer p6 grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrtittshavaren
endast om skadan uppkommit genom

1. hans eller hennes egen v6rdsldshet eller f6rsummelse eller
2. vArdsloshet eller forsummelse av
a) n6gon som hor till hans eller hennes hushAll eller som besclker honom eller henne som
gdst
b) nAgon annan som han eller hon har inrymt i kigenheten eller
c) n6gon som fdr hans eller hennes riikning utfor arbete i leigenheten.

For reparation pA grund av brandskada som uppkommit genom vArdsldshet eller forsummelse av
nAgon annan dn bostadsrdttshavaren sjdilv dr dock denne ansvarig endast om han eller hon brustit i

omsorg och tillsyn.

Fjtirde stycket griller i tilliimpliga delar om det finns ohyra i liigenheten.

F6reningens rdtt att avhjdlpa brist
33S

Om bostadsrdttshavaren forsummar sitt ansvar for liigenhetens skick enligt 32 $ i s6dan
utstrdckning att annans siikerhet dventyras eller det finns risk for omfattande skador pA annans
egendom och inte efter uppmaning avhjiilper bristen i liigenhetens skick sA snart som mojligt,
fd r fdren i n ge n avhjdil pa bristen pA bostadsriittshavaren s bekostnad.

Tilltrdde till l6genheten
34S

Fdretrddare fdr bostadsrdttsforeningen har rtitt att fA komma in i liigenheten ndr det behdvs for
tillsyn eller for att utfora arbete som foreningen svarar for eller har riitt aft utfdra enligt 33 g. Niir
bostadsriittshavaren har avsagt sig bostadsriitten enligt 35 $ eller niir bostadsrEitten skall
tvAngsfdrseiljas enligt 8 kap. bostadsrdttslagen (1991:614) iir bostadsrdttshavaren skyldig att
lAta liigenheten visas pA liimplig tid. Foreningen skall se till att bostadsrdttshavaren inte drabbas
av stdrre oliigenhet iin n6dvaindigt.

Bostadsrdttshavaren air skyldig att t6la sAdana inskrainkningar i nyttjanderdtten som fdranleds
av n6dvdndiga Atgdirder for att utrota ohyra i huset eller pA marken, dven om hans eller hennes
liigenhet inte besvdras av ohyra.

Om bostadsrdttshavaren inte ldimnar tilltrdde till liigenheten ndr fdreningen har reitt till det, f6r
kronofogdemyndigheten besluta om sdrskild handriickning.

Avsdgelse av bostadsriitt
35S

En bostadsrdttshavare fAr avstiga sig bostadsrditten tidigast efter tvA 6r fr6n upplStelsen och
ddrigenom bli fri frAn sina fdrpliktelser som bostadsrdttshavare. Avsiigelsen skall gdras
skriftligen hos styrelsen.

Vid en avsdgelse overgAr bostadsriitten utan ersiiftning tillfdreningen vid det mAnadsskifte som
intrdffar narmast efter tre m6nader fr6n avseigelsen eller vid det senare mAnadsskifte som
angetts i denna.

F6rverkande av bostadsrdtt
36S

Nyttjanderdtten till en ltigenhet som innehas med bostadsrdtt och som tilltraitts dr, med de
begrainsningar som fdljer av 37 och 38 $$, fdrverkad och fdreningen s6ledes berdttigad att siiga
upp bostadsrdttshavaren till avfl yttning:



1. om bostadsrdttshavaren drojer med att betala insats eller upplAtelseavgift utdver tv6 veckor
frAn det att fcireningen efter fdrfallodagen anmanat honom eller henne att fullgora sin
betalningsskyldighet,

2. om bostadsrdttshavaren drojer med att betala Arsavgift, niir det giiller bostadsltigenhet, mer
dn en vecka efter forfallodagen eller, neir det giiller en lokal, mer iin tv6 vardagar efter
forfallodagen,

3. om bostadsrdttshavaren utan behdvligt samtycke eller tillstAnd upplAter kigenheten i andra
hand,

4. om ldgenheten anvdnds i strid med 26 eller 28 g,

5. om bostadsrdttshavaren eller den som leigenheten upplAtits till i andra hand, genom
vdrdsldshet iir v6llande till att det finns ohyra i liigenheten eller om bostadsriittshavaren
genom att inte utan oskeiligt drdjsmAl underrdtta styrelsen om att det finns ohyra i ldgenheten
bidrar till att ohyran sprids i huset,

6. om ldgenheten pA annat sdtt vanv6rdas eller om bostadsriittshavaren Asidosiitter sina
skyldigheter enligt 29 $ vid anviindning av ldgenheten eller om den som laigenheten upplStits
till i andra hand vid anvdndning av denna Asidosiitter de skyldigheter som enligt samma
paragraf 6ligger en bostadsrdttshavare,

7. om bostadsrdttshavaren inte ldmnar tilltrdde till ldgenheten enligt 34 g och han eller hon inte
kan visa en giltig ursrikt for detta,

8. om bostadsrdttshavaren inte fullgor skyldighet som 96r utover det han eller hon skall gora
enligt bostadsriittslagen (1991 :614) och det mAste anses vara av synnerlig vikt for
foreningen att skyldigheten fullg6rs, samt

9. om liigenheten helt eller till veisentlig del anviinds for ndringsverksamhet eller ddrmed
likartad verksamhet, vilken utgdr eller i vilken till en inte ovdsentlig del ingAr brottsligt
fdrfarande, eller for tillfiilliga sexuella fcirbindelser mot erstittning.,

37S
Nyttjanderiitten dr inte forverkad, om det som ligger bostadsrdttshavaren till last dr av ringa
betydelse.

Uppsiigning p6 grund av forhAllande som avses i 36 S 3, 4 eiler 6-8 f6r ske om
bostadsrdttshavaren l6ter bli att efter tillsdgelse vidta rdttelse utan drojsm6l.

Uppsiigning p6 grund av fdrhAllande som avses i 36 S 3 f6r dock, om det iir fr6ga om en
bostadsltigenhet, inte ske om bostadsraittshavaren utan drdjsm6l ansoker om tillstdnd till
upplAtelsen och fAr ansokan beviljad.

Uppsdgning pA grund av storningar i boendet enligt 36 g 6 fAr, om det zir frAga om en
bostadsldgenhet, inte ske forrdn socialndmnden har underrdttas enligt 2g $ 2 st. p. 2.

Ar det frAga om siirskilt allvarliga st6rningar i boendet giiller vad som sdgs i 36 S 6 dven om
n6gon tillsdgelse om rdttelse inte har skett. Vid sddana storningar fAr uppsdgning som gdller en
bostadsleigenhet ske utan fdregSende underrdttelse till socialndmnden. En kopia av
uppseigningen skall dock skickas till socialnaimnden.

Femte stycket giiller inte om stdrningarna intrdiffat under tid dA liigenheten varit upplAten i andra
hand pA sdtt som anges i 30 och 31 SS.

Underriittelse till socialntimnden enligt femte stycket skall betrdffande en bostadsliigenhet
avfattas enligt formuliir 4 vilket faststdllts genom forordningen (2004:389) om vissa
underrdttelser och meddelanden enligt 7 kap 23 g bostadsriittslagen (1991:61a).
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38S
Ar nyttjanderdtten fcirverkad pA grund av fdrhAllande, som avses i 36 S 14 eller 6-8, men sker
riittelse innan fdreningen har sagt upp bostadsriittshavaren till avflyttning, f6r han eller hon inte
dEirefter skiljas frAn ldgenheten pi den grunden. Detta gdller dock inte om nyftjanderiitten Eir
forverkad pA grund av s6dana siirskilt allvarliga storningar i boendet som avses i 29 g tredje
stycket.

Bostadsrdttshavaren f6r inte heller skiljas fr6n liigenheten om foreningen inte har sagt upp
bostadsrdttshavaren till avflyttning inom tre mAnader frAn den dag d6 fcireningen fick reda pi
fdrh6llande som avses i 36 S 5 eller 8 eller inte inom tvA minader frAn den dag dA fOreningen
fick reda pd forhAllande som avses i 36 S 3 sagt till bostadsrdttshavaren aft vidta rdttelse.

3es
Ar nyttjanderdtten enligt 36 S 2 fdrverkad pA grund av drdjsmAl med betalning av 6rsavgift, och
har fdreningen med anledning av detta sagt upp bostadsrdttshavaren till avflyttning, fir denne
pA grund av drojsmAlet inte skiljas frAn liigenheten

1. om avgiften - ndr det tir friga om en bostadsldgenhet - betalas inom tre veckor frAn det att
a) bostadsrtittshavaren pA sidant sdtt som anges i bostadsrdttslagens (1991:614) 7 kap
27 och 28 $$ har delgetts underrdttelse om mdjligheten att f6 tillbaka liigenheten genom att
betala Arsavgiften inom denna tid, och
b) meddelande om uppsiigningen och anledningen till denna har laimnats till
socialndmnden i den kommun ddr liigenheten dr beliigen, eller

2. om avgiften - ndr det dr frAga om en lokal - betalas inom tuA veckor fr6n det att
bostadsrdttshavaren p6 s6dant sdtt som anges i bostadsriittslagens ( 1991:614 ) 7 kap 27 och
28 $$ har delgetts underriittelse om mojligheten att f6 tillbaka lSgenheten genom att betala
Arsavgiften inom denna tid.

Ar det fr6ga om en bostadsliigenhet fAr en bostadsrdttshavare inte heller skiljas frAn laigenheten
om han eller hon har varit fdrhindrad att betala Arsavgiften inom den tid som anges i fdrsta
stycket 1 pA grund av sjukdom eller liknande oforutsedd omstdndighet och Arsavgiften har
betalats sA snart det var mdjligt, dock senast ndr tvisten om avhysning avgors i fdrsta instans.

Vad som siigs i forsta stycket gZiller inte om bostadsrdftshavare, genom att vid upprepade
tillfaillen inte betala Arsavgiften inom den tid som angetts i 36 S 2, har Asidosatt sina f6rpliktelser
i sA hdg grad att han eller hon skiiligen inte bdr fA behAlla ldgenheten.

Underriittelse enligt forsta stycket 1a skall betriiffande en bostadsldgenhet avfaftas enligt
formuldr 1 och meddelande enligt fdrsta stycket 1 b skall betriiffande en bostadsliigenhet
avfaftas enligt formuleir 3. Underrdttelse enligt forsta stycket 2 skall betriiffande en lokal
avfattas enligt formuliir 2. Formuldr 1- 3 har faststdllts genom fdrordningen (2004:389) om vissa
underrdttelser och meddelanden enligt 7 kap 23 $ bostadsriittslagen (1991:614).

Avflyttning
40s

Siigs bostadsrdttshavaren upp till avflyttning av nAgon orsak som anges i 36 S 1 ,2,5-7 eller 9, dr
han eller hon skyldig att flytta genast.

Sdgs bostadsrdttshavaren upp av n6gon orsak som anges i 36 S 3,4 eller 8 fAr han eller hon bo
kvar till det mdrnadsskifte som intrdffar nermast efter tre mAnader fr6n uppstigningen, om inte rdtten
Aliigger honom eller henne att flytta tidigare. Detsamma gdller om uppsiigningen sker av orsak
som anges i 36 S 2 och bestiimmelserna i 39 $ tredje stycket iir tilliimpliga.

Vid uppsdgning i andra fall av orsak som anges i 36 S 2 tilliimpas ovriga bestiimmelser i 39 $.



Uppsdgning
41 S

En uppsiigning skall vara skriftlig.

Om fdreningen sdger upp bostadsrdttshavaren till avflyftning, har fdreningen riitt till ersiittning fdr
skada.

Tvingsfrirsiiljning
42S

Har bostadsrdttshavaren blivit skild fr6n ldgenheten till fdljd av uppsdgning i fall som avses i 36
$, skall bostadsriiften tvAngsfdrsdljas enligt 8 kap bostadsrtittslagen (1991:614) s6 snart som
mdjligt om inte fdreningen, bostadsriiftshavaren och de kEinda borgendrer vars rdtt berors av
fcirseiljningen kommer overens om nAgot annat. Fcirsdljningen f6r dock skjutas upp till dess att
brister som bostadsrdttshavaren svarar for blivit 6tgdrdade.

6vriga bestdmmelser
43S

Vid f6reningens uppldsning skall forfaras enligt 9 kap 29 g bostadsrdttslagen (1991:614).
BehAllna tillgAngar skall fdrdelas mellan bostadsriittshavarna i forhAllande till ldgenheteinas
insatser och uppl6telseavgifter.

44S
Utover dessa stadgar gdller for foreningens verksamhet vad som stadgas i bostadsrdttslagen
(1991 :614) och andra tilldmpliga lagar.

Undertecknade styrelseledamoter intygar att fdljande stadgar blivit antagna av f6reningens
medlemmar

!.;i1't!.\ ii ,\
St'yrelseledamot / Andr6as Selinder

Styrelseledamot / Mats Pettersson


