
STADGAR FOR BOSTADSRATTSFORENING

Stadgar fdr
Bostadsrdttsfdreningen Granatdpplet

F6reningens firma och indamil
1S

F0reningens firma ar Bostadsrdttsforeningen Granatdpplet.

2S
Foreningen har till dndam6l att friimja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i

foreningens hus upplAta bostadsldgenheter for permanent boende och lokaler till nyttjande och
utan tidsbegrdnsning. UpplAtelse f6r dven omfatta mark som ligger i anslutning till foreningens
hus, om marken skall anvdndas som komplement till bostadsliigenhet eller lokal.
Bostadsrdtt drr den rdtt i foreningen som medlem har pA grund av upplStelsen. Medlem som
innehar bostadsrdtt kallas bostadsrdttshavare.

F6reningens sdte
3S

Styrelsen skall ha sitt sate i Solna kommun.

Rdkenskapsir
4S

F0reningens rdkenskapsAr omfattar tiden 1/1 -31112.

Medlemskap
5S

Fr6ga om att anta en medlem avgOrs av styrelsen om annat inte foljer av 2 kap 10 $
bostadsrdttslagen (1 991 :61 4).
Styrelsen ;ir skyldig att snarast, normalt inom en mdnad fr6n det att skriftlig ansokan om
medlemskap kom in tillfdreningen, avgOra frigan om medlemskap.

6S
Medlem fAr inte uttrdda ur foreningen, si ldnge han innehar bostadsrdtt.
En medlem som upphOr att vara bostadsrdttshavare skall anses ha uttriitt ur foreningen, om inte
styrelsen medgett att han fAr stA kvar som medlem.

Avgifter
7S

FOr bostadsrdtten utgSende insats och Srsavgift faststdlls av styrelsen. Andring av insats skall
dock alltid beslutas av foreningsstdmma.
Arsavgiften avvags sA att den i fOrhillande till lagenhetens insats kommer att motsvara vad som
belOper pA leigenheten av fOreningens kostnader, amorteringar och avsdttningar i enlighet med
BS

Arsavgiften betalas minadsvis i fOrskott senast sista vardagen fore varje kalendermAnads
bdrjan, om inte styrelsen beslutar annat.

Styrelsen kan besluta att i 6rsavgiften ing6ende ersEittning for vdrme, varmvatten, renhillning,
konsumtionsvatten eller elektrisk strOm skall erldggas efter forbrukning eller area.

Om inte Arsavgiften betalas i rdtt tid, utgir drojsm6lsrdntan enligt rdntelagen (1975:635) pA den
obetalda avgiften frAn forfallodag till dess full betalning sker.
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UpplAtelseavgift, Overl6telseavgift och pantsdttningsavgift kan tas ut efter beslut av styrelsen.

FOr arbete med OvergAng av bostadsrdtt fir OverlStelseavgift tas ut av bostadsrdttshavaren med
belopp som maximalt f6r uppgA till 2,5 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmdn
fOrsEikring.

FOr arbete vid pantsiittning av bostadsrittt f6r pantsdttningsavgift tas ut med belopp som
maximalt fir uppg6 till 1%, per pantsitttning, av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmdn
fOrsdkring.

Pantsdttn ingsavgift betalas av pantsdttaren.

For andrahandsuthyrning fAr en avgift tas ut med belopp som maximalt fAr uppg6 till 10% av
prisbasbeloppet per 6r.

F0reningen fAr i dvrigt inte ta ut sarskilda avgifter fOr Stgdrder som foreningen skall vidta med
anledning av lag och fOrfattning.

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

Avsdttningar och anvdndning av irsvinst
8S

Avs€ittning fOr fdreningens fastighetsunderhill skall gOras Arligen, med ett belopp motsvarande minst
100 kr/m2 ldgenhetsarea f6r f6reningens hus.
Den vinst som kan uppstA pi foreningens verksamhet, skall balanseras i ny ruikning.

Styrelse
es

Styrelsen bestAr av minst tre ledam6ter och hdgst fem ledamOter samt minst en och h6gst fyra
suppleanter, vilka samtidigt viiljs av f6reningen pA ordinarie f6reningsstdmma fOr tiden intill dess
ndsta ordinarie stimma hAllits.

Konstituering och beslutsfdrhet
10s

Styrelsen konstituerar sig sjdlv.

Styrelsen dr beslutsf6r ndr de vid sammantrddet ndrvarandes antal Overstiger hiilften av hela
antalet ledamOter. FOr giltigheten av fattade beslut fordras, dA f6r beslutsfOrhet minsta antalet
ledamOter dr ndrvarande, enighet om besluten.

Firmateckning
11 S

F0reningens firma tecknas, fdrutom av styrelsen, av fu6 styrelseledamdter i fOrening eller av en
styrelseledamot i f6rening med en annan person som styrelsen ddrtill utsett.

F<irvaltning
12S

Styrelsen f6r f6rvalta f6reningens egendom genom en av styrelsen utsedd vicevdrd, vilken sjillv
inte behOver vara medlem i foreningen, eller genom en fristAende fdrvaltningsorganisation.

Vicevirden skall inte vara ordfdrande i styrelsen.
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Avyttring m.m.
13S

Utan foreningsstdmmans bemyndigande fAr styrelsen eller firmatecknare, inte avhdnda
foreningen dess fasta egendom eller tomtriitt. Styrelsen fAr dock inteckna och bel6na sAdan
egendom eller tomtr6tt.

Styrelsens &ligganden
14S

Styrelsen Aligger

att avge redovisning f6r fOrvaltningen av fdreningens angeldgenheter genom att avldmna
irsredovisning som skall inneh&lla berZittelse om verksamheten under Aret
(fOrvaltningsberEittelse) samt redogOrelse f6r f6reningens intdkter och kostnader under
Aret (resultatr€ikning) och for stdllningen vid rdkenskaps6rets utgAng (balansrdkning),

att upprdtta budget och faststiilla irsavgifter f6r det kommande rdkenskapsiret,

att minst en gAng Arligen, innan Arsredovisningen avges, besiktiga fdreningens hus samt
inventera Ovriga tillg6ngar och i forvaltningsberdttelsen redovisa vid besiktningen och
inventeringen gjorda iakttagelser av sdrskild betydelse,

att minst sex veckor fOre den f6reningsstdmma, pA vilken Arsredovisningen och
revisionsberdttelse skall framl:iggas, till revisorerna liimna Arsredovisningen fdr det
fOrflutna rdkenskapsiret samt

att senast tvA veckor innan ordinarie foreningsstdmma tillstiilla medlemmarna kopia av
Arsredovisn ingen och revisionsberdttelsen.

Revisor
15S

Minst en och hOgst tvi revisorer och en suppleant vdljs av ordinarie fdreningsstdmma f6r tiden
intill dess ndsta ordinarie stdmma hAllits.

Revisor 6ligger:

att verkstdlla revision av foreningens Arsredovisning jiimte rdkenskaper och styrelsens
fOrvaltning samt

att senast tre veckor f6re ordinarie foreningsstdmma framliigga revisionsberdttelsen till styrelsen.

Valberedning
s16

En valberedning ska utses och det dr f6reningsstdmman som utser den.
Valberedningen ska utgOras av tvi till tre personer som dr medlemmar i f6reningen varav en ska utses
som sammankallande. Mandattiden dr ett Ar med mojlighet till omval.

Valberedningens uppgift air att ta fram forslag pA nedanstAende, och det dr stamman som tar stdllning
till valberedningens f0rslag:
- forslag pA styrelse,
- f6rslag p6 revisor,
- forslag pi valberedning.
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Fdreningsstdmma
17S

Ordinarie f6reningsstdmma h6lls en gAng om iret fore juni minads utgAng.

Extra stdmma hills dA styrelsen finner skdl till det och skall av styrelsen dven utlysas dA detta
fOr uppgivet tindamAl hos styrelsen skriftligen begiirts av en revisor eller av minst en tiondel av
samtliga r6stberdttigade medlemmar.

Om fdreningsstdmman ska ta stiillning till ett fdrslag om dndring av stadgarna, mAste det fullsttindiga
f6rslaget hAllas tillgiingligt hos fdreningen fr6n tidpunkten for kallelsen fram till fdreningsstdmman. Om
medlem uppgivit annan adress ska det fullstiindiga fdrslaget istdlllet skickas till medlemmen.

Kallelse till stdmma
18S

Styrelsen kallar till f6reningsstdmma. Kallelse till fOreningsstdmma skall tydligt ange de arenden
som skallforekomma pA stdmman.

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

Andra meddelanden till fdreningens medlemmar delges genom anslag pA lamplig plats inom
fdreningens fastighet eller genom e-post.

Kallelse fAr utfdrdas tidigast sex veckor fore stdmma och skall utfdrdas senast tvA veckor fdre
ordinarie stdmma och senast tvA veckor f6re extra stdmma.

Motionsrdtt
sle

Medlem som Onskar fA ett drende behandlat vid stdmma skall skriftligen framstdlla sin begdran
hos styrelsen i sA god tid att ?irendet kan tas upp i kallelsen till stiimman.

Dagordning
20s

PA ordinarie f6reningsstEimma skall forekomma fdljande drenden

1) UpprEittande av forteckning 6ver ndrvarande medlemmar, ombud och bitrdden (r6stldngd).
2) Valav ordforande p6 stdmman
3) Anmtilan av ordfdrandens val av sekreterare
4) Faststeillande av dagordningen
5) Val av tv6 personer att jdmte ordf6randen justera protokollet, tillika rOstrdknare
6) FrAga om kallelse till stdmman behdrigen skett
7) FOredragning av styrelsens Arsredovisning
8) F0redragning av revisionsberdttelsen
9) Beslut om faststdllande av resultatrdkningen och balansrdkningen
10) Beslut i frAga om ansvarsfrihet fdr styrelsens ledamOter
1 1) Beslut om anvdndande av uppkommen vinst eller tdckande av forlust enligt faststtilld
balansrdkning
12) Beslut om arvoden
13) Val av styrelseledamdter och suppleanter
14) Val av revisorer och suppleant
15)Valav valberedning
16) Ovriga arenden, vilka angivits i kallelsen

PA extra stamma skall fdrekomma endast de drenden, fOr vilka stamman utlysts och vilka
angivits i kallelsen till densamma.
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Protokoll
21 S

Protokollvid foreningsstEimma skallf6ras av den stdmmans ordforande utsett ddrtill. I frAga om
protokollets innehAll gdller

1. att rdstlaingden skall tas in eller biliiggas protokollet,
2, att stdmmans beslut skallfdras in i protokollet samt
3. om omrOstning har skett, att resultatet skall anges i protokollet.

Protokoll skallfdrvaras pi sEiker plats.

Vid stdmma fort protokoll skall senast inom tre veckor vara hos styrelsen tillgdngligt fdr
Medlemmarna

Rdstning, ombud och bitride
22S

Vid f6reningsstdmma har varje medlem en r6st. Om fler medlemmar har en bostadsrdtt
gemensamt, har de dock tillsammans endast en rOst. R0stberdttigad dr endast den medlem
som fullgjort sina fOrpliktelser mot fdreningen.

Medlems rdstratt vid foreningsstdmman ut6vas av medlemmen personligen eller av den som ar
medlemmens stdllforetrddare enligt lag eller genom befullmiiktigat ombud som antingen skall
vara medlem i foreningen eller medlemmens make, sambo, syskon, f6rdlder eller barn som
varaktigt sammanbor med medlemmen. Ar medlemmen en juridisk person fAr denne foretrddas
av ombud som inte dr medlem. Ombud skallf6rete skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten
gdiller hogst ett Ar frAn utfdrdandet.

lngen fAr pA grund av fullmakt rOsta f6r mer an en annan rdstberiittigad.

F6reningsstamman fir besluta att den som inte dr medlem ska ha rEitt att ndrvara eller pA annat sdtt
fOlja forhandlingarna vid foreningsstdmman. Ett sidant beslut dr giltigt endast om det beslutas av
samtl iga rOstberditti gade som na rvarar vid fore n i n g sstdmman

En medlem kan vid fOreningsstdmma medfdra hOgst ett bitrdrde som antingen skallvara medlem
iforeningen eller medlemmens make, sambo, fonilder, syskon eller barn som varaktigt
sammanbor med medlemmen. Person som bitrdder medlem pA foreningsstamman har diven
yttranderdtt.

Omr6stning vid fOreningsstdmman sker 6ppet om inte ndrvarande r6stberdttigad pAkallar sluten
omrdstning.

Vid lika rostetal avgOrs val genom lottning, medan i andra frAgor den mening gdller som bitrflds
av ordfdranden.

De fall - bland annat frAga om dndring av dessa stadgar - ddr sdrskild rOstOvervikt erfordras f6r
giltighetavbeslutbehandlasi9kapl6$p1,p3-4och23$ibostadsrdttslagen(1991:614).

Formkrav vid 6verlitelse
23S

Ett avtal om 0verl6telse av bostadsrdtt genom k6p skall uppriittas skriftligen och skrivas under
av sEiljaren och kOparen. K6pehandlingen skall innehAlla uppgift om den ldgenhet som
6verlAtelsen avser samt om ett pris. Motsvarande skall giilla vid byte eller gAva.

Bestyrkt avskrift av OverlAtelseavtalet skall tillstdllas styrelsen.
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Ritt att ut6va bostadsrdtten
24S

Har bostadsratten overgAtt till ny innehavare, fir denne ut6va bostadsrdtten endast om han/hon dr
eller antas till medlem i foreningen.

Fdreningen accepterar endast medlem som bosdtter sig permanent i den forvdrvade ldgenheten.

Om det kan antas att f6rvdrvaren inte avser att bosdtta sig permanent i bostadsldgenheten har
bostadsrdttsforeningen i enlighet med bostadsrdttsforeningens dndamil ratt att neka medlemskap

En juridisk person som ar medlem i foreningen fAr inte utan samtycke av foreningens styrelse
genom OverlAtelse forvdrva bostadsratt till en bostadsldgenhet.

Utan hinder av f6rsta stycket far dOdsbo efter avliden bostadsrdttshavare ut6va bostadsrdtten.
Efter tre 5r frAn dodsfallet, fir foreningen dock anmana d6dsboet att inom sex m6nader visa att
bostadsrdtten ingitt i bodelning eller arvsskifte med anledning av bostadsrdttshavarens dod
eller att nAgon, som inte f6r vdgras intrdde i f6reningen, fdrvdrvat bostadsrditten och sOkt
medlemskap. Om den tid som angetts i anmaningen inte iakttas, fAr bostadsrdtten
tv6ngsfOrsiiljas enligt 8 kap bostadsrdttslagen (1991 :614) for dOdsboets rdkning.

Utan hinder av forsta stycket fir ocksA en juridisk person ut6va bostadsrdtten utan att vara
medlem i fOreningen, om den juridiska personen har forvdrvat bostadsrdtten vid exekutiv
fors€iljning eller vid tv6ngsfdrsdljning enligt I kap bostadsrdttslagen (1991:614) och dA hade
pantrditt i bostadsrErtten. Tre Ar efter forvdrvet fAr foreningen uppmana den juridiska personen att
inom sex minader frin uppmaningen visa att nAgon som inte f6r vEigras intrdde i f6reningen har
fdrvdrvat bostadsrdtten och sdkt medlemskap. Om uppmaningen inte foljs, f6r bostadsrdtten
tvingsforsdljas enligt B kap bostadsrdttslagen (1991:61a) fOr den juridiska personens rdkning.

25S
Den som en bostadsrdtt har Overgitt till fAr inte vagras intrErde i foreningen om de villkor som
fOreskrivs i stadgarna ;ir uppfyllda och foreningen skdligen bor godta denne som
bostadsrdttshavare.

En juridisk person som har fOrvdrvat en bostadsrEitt till en bostadsliigenhet fAr vagras intrdde i

fdreningen aven om de i forsta stycket angivna foruts6rttningarna for medlemskap iir uppfyllda.

Om en bostadsrdtt har dvergAtt till bostadsrdttshavarens maka/make f&r makan/maken vdgras intrdde
i f6reningen endast di makan/maken inte uppfyller av foreningen uppstilllt sdrskilt stadgevillkor fOr

medlemskap och det sktiligen kan fordras att makan/maken uppfyller sidant villkor. Detsamma galler
ocksi nar en bostadsrdtt till en bostadsldgenhet overgAtt till n6gon annan ndrstAende person
som varaktigt sammanbodde med bostadsrdttshavaren.

lfrAga om forvdrv av andel i bostadsriitt dger f6rsta och tredje styckena tilldmpning endast om
bostadsrdtten efter forvdrvet innehas av makar eller, om bostadsrdtten avser bostadsldgenhet,
av sAdana sambor pA vilka sambolagen (2003:376) skall till:impas.

26S
Om en bostadsrdtt OvergAtt genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande
forvarv och fOrvdrrvaren inte antagits till medlem, fAr foreningen anmana innehavaren att inom
sex m6nader frAn anmaningen visa att nAgon som inte fir vdgras intrdde i f6reningen, f6rvdrvat
bostadsrdtten och sokt medlemskap. lakttas inte tid som angetts i anmaningen, fAr
bostadsrdtten tvAngsfdrsziljas enligt B kap. bostadsrdttslagen (1991 :614) for forvdrvarens
rdkning.

Bostads rittshavarens rdttig heter och s ky Id i g heter
27S

Bostadsrdttshavaren f6r inte anvdnda ldgenheten for nigot annat dndamAl din det avsedda.
Fdreningen fAr dock endast Aberopa avvikelse som ar av avsevdrd betydelse fOr foreningen
eller nAgon annan medlem i fdreningen, \\l0 *>lu-\la
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Om en bostadsldgenhet som inte dr avsedd for fritids:indamAl innehas med bostadsrdtt av en
juridisk person, fAr lEigenheten endast anvdndas fOr att i sin helhet upplAtas i andra hand som
permanentbostad, om inte n6got annat har avtalats.

28S
Bostadsrdttshavaren fAr inte utan styrelsens tillstAnd i ldgenheten utfOra itgdrd som innefattar

f . ingrepp ien bdrande konstruktion,
2. iindring av befintliga ledningar f6r avlopp, vdrme, gas eller vatten, eller
3. annan vdsentlig fordndring av ldgenheten.

Styrelsen fAr inte vagra att medge tillstAnd till en Atg:ird som avses i fOrsta stycket om inte
Atgiirden ar till p€rtaglig skada eller oldgenhet fOr foreningen.

2es
Bostadsrdttshavaren fAr inte inrymma utomst6ende personer i ldgenheten, om det kan medfora
men for foreningen eller nigon annan medlem i fOreningen.

30s
Ndr bostadsrdttshavaren anvtinder ldgenheten skall han eller hon se till att de som bor i

omgivningen inte utsdtts fdr stdrningar som i sAdan grad kan vara skadliga f6r hdlsan eller
annars forsamra deras bostadsmiljO att de inte skiiligen bdr tAlas. Bostadsrdttshavaren skall
dven i ovrigt vid sin anvdndning av ldgenheten iaktta allt som fordras fOr att bevara sundhet,
ordning och gott skick inom eller utanfOr huset. Han eller hon skall raitta sig efter de sdrskilda
regler som fOreningen i dverensst6mmelse med ortens sed meddelar. Bostadsrdttshavaren skall
hAlla noggrann tillsyn over att dessa Aligganden fullgdrs ocksA av dem som han eller hon svarar
for enligt 32 $ fjerde stycket 2.

Om det fOrekommer s6dana stOrningar i boendet som avses i fOrsta stycket f0rsta meningen
skallfOreningen
1. ge bostadsrdttshavaren tillsdgelse att se till att stOrningarna omedelbart upphOr, och
2. om det dr fr6ga om en bostadslEigenhet, underrdtta socialndmnden i den kommun ddr
ldgenheten dr beldgen om st6rningarna.

Andra stycket gdller inte om f6reningen sager upp bostadsrdttshavaren 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 fOremil dr behdftat med
ohyra f6r detta inte tas in i ldgenheten.

31 S
En bostadsrdttshavare fir upplAta sin ldgenhet i andra hand till annan for sjiilvst€indigt brukande
endast om styrelsen ger sitt samtycke. Detta gEiller dven i de fall som avses i 26 $ andra
stycket.
Samtycke behOvs dock inte,

1. om en bostadsrEitt har forvdrvats vid exekutiv fOrsiiljning eller tvAngsfdrsdljning enligt 8 kap.
bostadsrdttslagen (1991:614) av en juridisk person som hade pantriitt i bostadsr€itten och
som inte antagits till medlem i foreningen, eller
2. om ldgenheten dr avsedd f6r permanentboende och bostadsriitten till ldgenheten innehas av
en kommun eller ett landsting.

Styrelsen skall genast underrdttas om en upplAtelse enligt andra stycket.
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32S
Vdgrar styrelsen att ge sitt samtycke till en andrahandsupplitelse, fAr bostadsr6ttshavaren dndi
upplAta sin ldgenhet i andra hand, om hyresndmnden ldmnar tillstAnd till upplStelsen. TillstAnd
skall ldmnas, om bostadsrdttshavaren har beaktansvdrda skiilfdr upplAtelsen och foreningen
inte har n6gon befogad anledning att vdgra samtycke. TillstAndet skall begriinsas till viss tid.

I frAga om en bostadsldgenhet som innehas av en juridisk person krdvs det for tillst6nd endast
att fOreningen inte har n6gon befogad anledning att vagra samtycke. TillstAndet kan begrdnsas
till viss tid.

Ett tillstAnd till andrahandsupplAtelse kan forenas med villkor.

33S
Bostadsrdttshavaren skall pA egen bekostnad hAlla ldigenheten jdimte tillhorande utrymmen i

gott skick. Detta gailler dven mark, forrAd, balkong och terrass, om sAdan ing6r i upplAtelsen, och
andra ldgenhetskomplement som kan ingA i upplAtelsen.

Bostadsrdttshavaren svarar sAlunda for underhill och reparationer av bland annat:
o ytbeldggning pA rummens alla vdggar, golv och tak jeimte underliggande ytbehandling, som krdvs

for att anbringa ytbeltiggningen pi ett fackmanna-massigt satt
. icke bdrande inner.,,aggar & innertak
. till fdnster hdrande beslag, gAngjdrn, handtag, l&sanordning, viidringsfilter och tiitningslister samt

all milning forutom utvZindig milning och kittning av f0nster. FOr skada pi fonster genom inbrott
eller annan Averkan pi fonster svarar bostadsrdttshavaren.

. tillytterd6rr hdrande beslag, gAngjdrn, glas, handtag, ringklocka och lAs inklusive nycklar, all
m6lning med undantag for mAlning av ytterdorrens utsida, motsvarande gdller for balkong- eller
altandorr. FOr skada pA ytterd0rr genom inbrott eller annan Averkan pd ddrren svarar
bostadsrdttshavaren, motsvarande gdller fOr balkong- eller altand0rr.

o innerdOrraroch sdkerhetsgrindar
. lister, foder och stuckaturer
o elradiatorer; i fr6ga om vattenfyllda radiatorer svarar bostadsrdttshavaren endast for m6lning
r golwdrme
r ledningar for vatten och avlopp till de delar dessa dr Atkomliga inne i ldgenheten och betjdinar

endast bostadsrdttshavarens ldgenhet
o undercentral (siikringsskAp) och ddrifrAn utgiende el- och informationsledningar (telefon, kabeltv,

data med mera) i ldgenheten, kanalisationer, brytare, eluttag och fasta armaturer
. rokgangar
. ventiler och luftinsldpp, dock endast mAlning
. brandvarnare

I badrum, duschrum eller annat v6trum samt i WC svarar bostadsrdttshavaren ddrutover bland annat
dven for:
. fuktisolerande skikt
o inredning och belysningsarmaturer
. vitvaror och sanitetsporslin
o kldmring till golvbrunn rensning av golvbrunn och vattenlis
o tvdttmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar pi vattenledning
. kranar och avstdngningsventiler
. elektrisk handdukstork

I k6k eller motsvarande utrymme svarar bostadsrdrttshavaren f6r all inredning och utrustning sAsom
bland annat:
o vitvaror
. koksflakt
. rensning av vattenlAs
o diskmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar pi vattenledning
. kranar och avstdngningsventiler
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Bostadsrdttshavaren svarar dock inte fOr reparation av ledningar for avlopp, varme, gas,
elektricitet och vatten om foreningen fOrsett ldgenheten med ledningarna och dessa tjdnar fler
6n en ldgenhet. Detsamma gdller rdkgAngar och ventilationskanaler.

For reparationer pA grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrdttshavaren
endast om skadan uppkommit genom

1. hans eller hennes egen vArdslOshet eller forsummelse eller
2. v&rdsldshet eller fdrsummelse av
a) nAgon som h6r till hans eller hennes hushAll eller som besOker honom eller henne som
gZist
b) nAgon annan som han eller hon har inrymt i ldgenheten eller
c) nigon som f0r hans eller hennes rdkning utfdr arbete i ldgenheten.

Fdr reparation pi grund av brandskada som uppkommit genom vArdsl6shet eller fOrsummelse av
nigon annan dn bostadsrdttshavaren sj€ilv dr dock denne ansvarig endast om han eller hon brustit i

omsorg och tillsyn.

Fjiirde stycket gEiller i tilldmpliga delar om det finns ohyra i ldgenheten.

Fdreningens ritt att avhjEilpa brist
34S

Om bostadsrdttshavaren fdrsummar sitt ansvar f6r ldgenhetens skick enligt 32 $ i sAdan
utstrdckning att annans sdkerhet dventyras eller det finns risk fdr omfattande skador pA annans
egendom och inte efter uppmaning avhjiilper bristen i liigenhetens skick sA snart som mdjligt,
f6r fOren i n gen avhjiil pa bristen pA bostadsriittshavaren s bekostnad.

Tilltrdde till l5genheten
35S

F6retrddare fOr bostadsrdttsfOreningen har rdtt att fA komma in i liigenheten ndr det behOvs fdr
tillsyn eller for att utfora arbete som fdreningen svarar fdr eller har rdtt att utfora enligt 33 $. Nar
bostadsrdttshavaren har avsagt sig bostadsrtitten enligt 35 $ eller ndr bostadsrdtten skall
tv6ngsf0rsiiljas enligt 8 kap. bostadsrdttslagen (1991:614)dr bostadsrdttshavaren skyldig att
lAta ldgenheten visas p6 lEimplig tid. Fdreningen skall se till att bostadsrdttshavaren inte drabbas
av stOrre oldgenhet iin n6dvdndigt.

Bostadsrdttshavaren dr skyldig att t6la sAdana inskrdnkningar i nyttjanderdtten som foranleds
av nddvindiga Atgiirder for att utrota ohyra i huset eller pA marken, dven om hans eller hennes
ldigenhet inte besvdras av ohyra.

Om bostadsrdttshavaren inte ldmnar tilltrtide till laigenheten nar f6reningen har rdtt till det, fAr
kronofogdemyndigheten besluta om sdrskild handrdckning.

Avsigelse av bostadsritt
36S

En bostadsrdttshavare fAr avsdga sig bostadsrdtten tidigast efter tvA 6rr fr6n upplAtelsen och
ddrigenom bli fri frAn sina forpliktelser som bostadsrdttshavare. Avsdgelsen skall gOras
skriftligen hos styrelsen.

Vid en avsagelse Overgir bostadsrdtten utan ersdttning till foreningen vid det mAnadsskifte som
intrdffar narmast efter tre mAnader fr6n avsdgelsen eller vid det senare minadsskifte som
angetts idenna.



F<irverkande av bostadsritt
37$

Nyttjanderiitten till en ldgenhet som innehas med bostadsrdtt och som tilltriitts dr, med de
begrdnsningar som f6ljer av 37 och 38 SS, f6rverkad och f6reningen siledes beriittigad att sdga
u pp bostadsrdttshavaren till avflyttning :

1. om bostadsrdttshavaren drojer med att betala insats eller upplitelseavgift utOver tv6 veckor
frAn det att foreningen efter fOrfallodagen anmanat honom eller henne att fullgora sin
betaln ingsskyldighet,

2. om bostadsrdttshavaren drojer med att betala Arsavgift, ndr det gdller bostadsldgenhet, mer
dn en vecka efter f6rfallodagen eller, ndr det gtiller en lokal, mer an fu6 vardagar efter
forfallodagen,

3. om bostadsrdttshavaren utan beh6vligt samtycke eller tillstAnd uppliter ldgenheten i andra
hand,

4. om ldgenheten anviinds i strid med 26 eller 28 $,

5. om bostadsrdttshavaren eller den som ldgenheten upplAtits till i andra hand, genom
virdslOshet iir vAllande till att det finns ohyra i ldgenheten eller om bostadsrdttshavaren
genom att inte utan oskdligt drojsmAl underrdtta styrelsen om att det finns ohyra i ldgenheten
bidrar till att ohyran sprids i huset,

6. om ldgenheten p6 annat sdtt vanvArdas eller om bostadsrdttshavaren Asidosdtter sina
skyldigheter enligt 29 $ vid anvdndning av ldgenheten eller om den som ldgenheten upplStits
till i andra hand vid anvdndning av denna isidosdtter de skyldigheter som enligt samma
paragraf Aligger en bostadsrdttshavare,

7, om bostadsrdttshavaren inte ldmnar tilltriide till liigenheten enligt 34 $ och han eller hon inte
kan visa en giltig ursdkt f6r detta,

B. om bostadsrittshavaren inte fullgOr skyldighet som gir utdver det han eller hon skall gora
enligt bostadsrdttslagen (1991 :614) och det m6ste anses vara av synnerlig vikt for
foreningen att skyldigheten fullgOrs, samt

9. om ldgenheten helt eller till vdsentlig del anvdnds f6r ndringsverksamhet eller ddrmed
likartad verksamhet, vilken utgOr eller i vilken till en inte ovdsentlig del ingAr brottsligt
fdrfarande, eller fi5r tillfalliga sexuella f0rbindelser mot ersdttning.

38S
Nyttjanderiitten dr inte fdrverkad, om det som ligger bostadsrdttshavaren till last dr av ringa
betydelse.

Uppsiigning p6 grund av forh6llande som avses i 37 S 3, 4 eller 6-8 f6r ske om
bostadsrdttshavaren lAter bli att efter tillsaigelse vidta rdttelse utan drojsm6l.

Uppsiigning pA grund av forhtllande som avses i 37 S 3 fAr dock, om det dr frilga om en
bostadsldgenhet, inte ske om bostadsrdttshavaren utan drojsmAl ansoker om tillstAnd till
upplStelsen och f6r ansokan beviljad.

Uppsiigning pi grund av stOrningar i boendet enligt 37 g 6 fAr, om det ar frega om en
bostadsldgenhet, inte ske fdrrdn socialndmnden har underrdttas enligt 29 $ 2 st. p. 2.

Ar det friga om sdirskilt allvarliga stOrningar i boendet gdller vad som sdgs i 37 S 6 aven om
n6gon tillsiigelse om rdttelse inte har skett. Vid s6dana stOrningar f6r uppsiigning som gdller en
bostadsldrgenhet ske utan foregAende underrdttelse till socialndmnden. En kopia av
uppsdgningen skall dock skickas till socialndmnden.



Femte stycket gdller inte om st6rningarna intrdffat under tid di laigenheten varit upplSten i andra
hand pi sdtt som anges i 30 och 31 SS

Underrdttelse till socialnamnden enligt femte stycket skall betrdffande en bostadsldgenhet
avfattas enligt formuleir 4 vilket faststiillts genom f6rordningen (2004:38g) om vissa
underriittelser och meddelanden entigt r kap 23 g bostadsrEittslagen (1991.614).

3es
Ar nyttjanderdtten forverkad pA grund av forhillande]som avses i 37 S i-4 eller 6-8, men sker
rdttelse innan fOreningen har sagt upp bostadsrdttshavaren till avflyttning, fAr han eller hon inte
ddrefter skiljas fr6n ltigenheten p6 den grunden. Detta g:iller dock inte om nyttjanderiitten ar
fdrverkad pi grund av sddana sdrskilt allvarliga stOrningar i boendet som avses i 2g g tredje
s$cket.

Bostadsrdttshavaren f_Ar inte heller skiljas frin lrigenheten om foreningen inte har sagt upp
bostadsrdttshavaren till avflyttning inom tre m6nader frAn den dag dA-foreningen fick-red'a p6
f0rh6llande som avses i 37 S 5 eller 8 eller inte inom tvd miinadei fr6n den dig dd foreningen
fick reda pA f6rhAllande som avses i 37 S 3 sagt till bostadsrdttshavaren att vidta rdttelse.

40s
Ar nyttjanderdtten enligt 1z S Z forverkad p6 grund ai OrolsmAt med betatning av 6rsavgift, och
har foreningen med anledning av detta sagt upp bostadsriittshavaren till avflfttning, f6r denne
pA grund av drojsmilet inte skiljas frin ldgenheten

'1. om avgiften - nar det dr fr6ga om en bostadsldgenhet - betalas inom tre veckor fr6n det att
a) bostadsrEittshavaren pd sidant sdtt som anges i bostadsrdttslagens (1ggl :61a) 7 kap
27 och"Za SS har delgetts underratelse om mdjligheten att f5 tillbaka ldgenheten genom att
betala Arsavgiften inom denna tid, och
b) meddelande om uppsiigningen och anledningen till denna har ldmnats till
socialndmnden i den kommun ddr l6genheten dr beldgen, eller

2- om avgiften - nar det dr friga om en lokal - betalas inom tuA veckor fr6n det att
bos-tadsrdttshavaren pA sAdant sdtt som anges i bostadsrdttslagens ( 1991:614 ) 7 kap 27 och
2-8 $$ har delgetts underrdttelse om mojligheten att fA tillbaka lagenheten genom att betala
Srsavgiften inom denna tid.

Ar det fr6ga om en bostadslEigenhet fir en bostadsriittshavare inte heller skiljas frdn liigenheten
om han eller hon har varit forhindrad att betala irsavgiften inom den tid som Lnges i forsta
stycket 1 pi grund av sjukdom eller liknande of6rutsedd omstiindighet och iirsaigiften har
betalats si snart det var mojligt, dock senast ndr tvisten om avhysning avgors i f5rsta instans.

V_ad som sdgs i forsta stycket gdller inte om bostadsrdttshavare, genom att vid upprepade
tillfaillen inte betala Srsavgiften inom den tid som angetts i 37 g 2, har Asidosatt sina f6rptiktelser
i sd hOg grad att han elter hon skiligen inte bor fa bahaila litgenheten.

Underrittelse enligt forsta stycket 1a skall betrdffande en bostadsldgenhet avfattas enligt
formuldr 1 och meddelande enligt f6rsta stycket 1 b skall betraffande en bostadsldgenhet
avfattas enligt formuldr 3. Underrdttelse enligt f6rsta stycket 2 skall betrdffande eniokal
avfattas enligt formuldr 2. Formuliir 1- 3 har faststiillts genom forordningen (2004:38g) om vissa
underrdttelser och meddetanden entigt 7 kap 23 g bostadsrdttstagen (1b91:b14).

Avflyttning
41 S

Saigs bostadsrdttshavaren upp till avflyttning av nigon orsak som anges i 37 S 1 ,2, S-7 eller 9, dr
han eller hon skyldig att flytta genast.

Sdgs bostadsrdttshavaren upp av nigon orsak som anges i 37 S 3,4 eller 8 fir han eller hon bo [^il,,
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kvar till det minadsskifte som intrdffar ndrmast efter tre mAnader frAn uppsiigningen, om inte rdtten
AlEigger honom eller henne att flytta tidigare. Detsamma gdller om uppsdgningen sker av orsak
som anges i 37 S 2 och bestdmmelserna i 39 g tredje stycket ar tillampliga.

Vid uppsagning i andra fall av orsak som anges i 37 S 2 tilldmpas Ovriga bestdmmelser i 39 g.

Uppsigning
42S

En uppsagning skallvara skriftlig.

Om fdreningen sager upp bostadsrdttshavaren till avflyttning, har fOreningen ratt till ersdttning for
skada.

Tvingsfdrsdljning
43S

Har bostadsrdttshavaren blivit skild fr6n ldgenheten till foljd av uppsdgning ifall som avses i 37
$, skall bostadsrdtten tuAngsforsiiljas enligt 8 kap bostadsrdttslagen (1991:614) sd snart som
mojligt om inte fOreningen, bostadsrdttshavaren och de kdnda borgendrer vars rdtt berors av
fors:iljningen kommer overens om nAgot annat. Fors:iljningen f6r dock skjutas upp till dess att
brister som bostadsrdttshavaren svarar for blivit Atgrirdade.

Ovriga bestdmmelser
44S

Vid fOreningens upplosning skall fOrfaras enligt g kap 29 $ bostadsraittslagen (1991 :614).
Behillna tillgingar skall fordelas mellan bostadsrdttshavarna i f0rh6llande till ldgenheternas
insatser och upplAtelseavgifter.

45S
Ut6ver dessa stadgar gtiller for fOreningens verksamhet vad som stadgas i bostadsrdttslagen
(1991:614) och andra tillzimpliga lagar.

Undertecknade styrelseledamdter intygar att f6ljande stadgar blivit antagna av foreningens
medlemmar

pi stdmman aen t!Lwe$0.
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Styrelseledamot Andreas Selinder


