Bilaga 2. Förslag till nya stadgar

Stadgar for Bostadsrattsforeningen Sjostadsviken
(forslag till andringar markerade med gul farg).
Foreningens firma och andamal
1§

Föreningens firma ar Bostadsrattsföreningen Sjöstadsviken.

2§

Föreningen har till andamal att framja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i
föreningens hus upplata bostadslagenheter för permanent boende och lokaler under
nyttjanderatt och utan tidsbegransning. Upplatelse far aven omfatta mark som ligger i
anslutning till föreningens hus, om marken skall anvandas som komplement till bostadslagenhet eller lokal. Bostadsratt ar den ratt i föreningen som medlem har pa grund av
upplatelsen. Medlem som innehar bostadsratt kallas bostadsrattshavare.
Sarskilda bestammelser

3§

Styrelsen skall ha sitt sate i Stockholm.
Rakenskapsar

4§

Föreningens rakenskapsar omfattar tiden 1 januari – 31 december.
Medlemskap

5§

Fraga om att anta en medlem avgörs av styrelsen om annat inte följer av 2 kap 10 §
bostadsrattslagen (1991:614).
Styrelsen skall snarast, normalt inom en manad fran det att skriftlig ansökan om medlemskap
kom in till föreningen, avgöra fragan om medlemskap.

6§

Medlem far inte uttrada ur föreningen, sa lange han/hon innehar bostadsratt.
En medlem som upphör att vara bostadsrattshavare skall anses ha uttratt ur föreningen, om
inte styrelsen medgett att han/hon far sta kvar som medlem.
Avgifter

7§

För bostadsratten utgaende insats och arsavgift faststalls av styrelsen. Andring av insats skall
dock alltid beslutas av föreningsstamma.
Årsavgiften ska tacka bostadsrattsföreningens löpande verksamhet. Årsavgiftens storlek ska
medge att reservering för underhall av bostadsrattsföreningens fastighet kan ske enligt § 8.
Årsavgiften betalas manadsvis i förskott senast sista vardagen före varje kalendermanads
början, om inte styrelsen beslutar annat.
Styrelsen kan besluta att i arsavgiften ingaende ersattning för varme, varmvatten, renhallning,
konsumtionsvatten, hushallsgas och elektrisk ström skall erlaggas efter förbrukning eller
area.
Om inte arsavgiften betalas i ratt tid, utgar dröjsmalsranta enligt rantelagen (1975:635) pa den
obetalda avgiften fran förfallodag till dess full betalning sker.
Upplatelseavgift, överlatelseavgift, pantsattningsavgift samt avgift för andrahandsupplatelse
kan tas ut efter beslut av styrelsen.
För arbete med övergang av bostadsratt far överlatelseavgift tas ut av bostadsrattsköparen
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med belopp som maximalt far uppga till 3,5 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om
allman försakring.
För arbete vid pantsattning av bostadsratt far pantsattningsavgift tas ut med belopp som
maximalt far uppga till 1,5 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allman
försakring.
Pantsattningsavgift betalas av pantsattaren.
Avgiften för andrahandsupplatelse far uppga till högst 10 % arligen av gallande prisbasbelopp. Upplats en lagenhet under en del av ett ar far avgiften tas ut efter det antal kalendermanader som upplatelsen omfattar.
Avgift för andrahandsupplatelse betalas av bostadsrattshavaren.
Föreningen far i övrigt inte ta ut sarskilda avgifter för atgarder som föreningen skall vidta
med anledning av lag och författning.
Avgifter skall betalas pa det satt styrelsen bestammer. Betalning far dock alltid ske genom
postanvisning, postgiro eller bankgiro.
Avsattningar och anvandning av arsvinst
8§

Avsattning för föreningens fastighetsunderhall skall göras arligen, senast fran och med det
verksamhetsar som infaller narmast efter det slutfinansieringen av föreningens fastighet
genomförts, med ett belopp motsvarande minst 25 kr/m2 lagenhetsarea för föreningens hus.
Den vinst som kan uppsta pa föreningens verksamhet, skall balanseras i ny rakning.
Styrelse

9§

Styrelsen bestar av minst tre ledamöter och högst fem ledamöter samt minst en och högst fyra
suppleanter, vilka samtidigt valjs av föreningen pa ordinarie föreningsstamma för tiden intill
dess nasta ordinarie stamma hallits.
Konstituering och beslutsforhet

10 § Styrelsen konstituerar sig sjalv.
Styrelsen ar beslutsför nar de vid sammantradet narvarandes antal överstiger halften av hela
antalet ledamöter. För giltigheten av fattade beslut fordras, da för beslutsförhet minsta antalet
ledamöter ar narvarande, enighet om besluten.
Firmateckning
11 § Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen, av tva styrelseledamöter i förening eller av
en styrelseledamot i förening med en annan person som styrelsen dartill utsett.
Forvaltning
12 § Styrelsen far förvalta föreningens egendom genom en av styrelsen utsedd vicevard, vilken
sjalv inte behöver vara medlem i föreningen, eller genom en fristaende förvaltningsorganisation.
Vicevarden skall inte vara ordförande i styrelsen.
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Avyttring m.m.
13 § Utan föreningsstammans bemyndigande far styrelsen eller firmatecknare inte avhanda
föreningen, dess fasta egendom eller tomtratt. Styrelsen far dock inteckna och belana sadan
egendom eller tomtratt.
Styrelsens aligganden
14 § Styrelsen aligger
att avge redovisning för förvaltningen av föreningens angelagenheter genom att avlamna
arsredovisning som skall innehalla berattelse om verksamheten under aret (förvaltningsberattelse) samt redogörelse för föreningens intakter och kostnader under aret (resultatrakning) och för stallningen vid rakenskapsarets utgang (balansrakning),
att uppratta budget och faststalla arsavgifter för det kommande rakenskapsaret,
att minst en gang arligen, innan arsredovisningen avges, besiktiga föreningens hus samt
inventera övriga tillgangar och i förvaltningsberattelsen redovisa vid besiktningen och
inventeringen gjorda iakttagelser av sarskild betydelse,
att minst en manad före den föreningsstamma, pa vilken arsredovisningen och revisionsberattelse skall framlaggas, till revisorerna lamna arsredovisningen för det förflutna
rakenskapsaret samt
att senast en vecka innan ordinarie föreningsstamma tillstalla medlemmarna kopia av
arsredovisningen och revisionsberattelsen.
Revisor
15 § Minst en och högst tva revisorer och en suppleant valjs av ordinarie föreningsstamma för
tiden intill dess nasta ordinarie stamma hallits.
Revisor aligger:
att verkstalla revision av föreningens arsredovisning jamte rakenskaper och styrelsens
förvaltning samt
att senast tva veckor före ordinarie föreningsstamma framlagga revisionsberattelse.
Foreningsstamma
16 § Ordinarie föreningsstamma halls en gang om aret före juni manads utgang.
Extra stamma halls da styrelsen finner skal till det och skall av styrelsen aven utlysas da detta
för uppgivet andamal hos styrelsen skriftligen begarts av en revisor eller av minst en tiondel
av samtliga röstberattigade medlemmar.
Kallelse till stamma
17 § Styrelsen kallar till föreningsstamma. Kallelse till föreningsstamma skall tydligt ange de
arenden som skall förekomma pa stamman.
Kallelse till föreningsstamma skall ske genom anslag pa lampliga platser inom föreningens
hus eller genom brev eller e-post. Medlem, som inte bor i föreningens hus, skall kallas genom
brev eller e-post under uppgiven eller eljest för styrelsen kand adress.
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Andra meddelanden till föreningens medlemmar delges genom anslag pa lamplig plats inom
föreningens fastighet eller genom brev eller e-post.
Kallelse far utfardas tidigast fyra veckor före stamma och skall utfardas senast tva veckor
före ordinarie stamma och senast en vecka före extra stamma.
Motionsratt
18 § Medlem som önskar fa ett arende behandlat vid stamma skall skriftligen framstalla sin
begaran hos styrelsen i sa god tid att arendet kan tas upp i kallelsen till stamman.
Dagordning
19 § Pa ordinarie föreningsstamma skall förekomma följande arenden
1. Stamman öppnas
2. Upprattande av förteckning över narvarande medlemmar, ombud och bitraden
(röstlangd).
3. Val av ordförande pa stamman
4. Anmalan av styrelsens val av sekreterare
5. Faststallande av dagordningen
6. Val av tva personer att jamte ordföranden justera protokollet, tillika röstraknare
7. Fraga om kallelse till stamman skett i behörig ordning
8. Framlaggande av styrelsens arsredovisning
9. Anmalan av revisionsberattelsen
10. Faststallande av resultatrakningen och balansrakningen
11. Beslut om disposition av arets resultat enligt faststalld balansrakning
12. Fraga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
13. Bestammande om arvoden till styrelsen
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och suppleant
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen och medlemmarna hanskjutna fragor (motioner)
18. Ovriga arenden, vilka angivits i kallelsen
19. Stamman avslutas
Pa extra stamma skall förekomma endast de arenden, för vilka stamman utlysts och vilka
angivits i kallelsen till densamma.
20 § Protokoll vid föreningsstamma skall föras av den styrelsen utsett. I fraga om protokollets
innehall galler
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att röstlangden skall tas in eller bilaggas protokollet,
att stammans beslut skall föras in i protokollet samt
att om omröstning har skett, att resultatet skall anges i protokollet.
Protokoll skall förvaras betryggande.
Vid stamma fört protokoll skall senast inom tre veckor vara hos styrelsen tillgangligt för
medlemmarna.
Rostning, ombud och bitrade
21 § Vid föreningsstamma har varje medlem en röst.
Om fler medlemmar har en bostadsratt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst.
Röstberattigad ar endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.
Medlems röstratt vid föreningsstamman utövas av medlemmen personligen eller den som ar
medlemmens stallföretradare enligt lag eller genom befullmaktigat ombud som antingen skall
vara medlem i föreningen eller medlemmens make, sambo, syskon, föralder eller barn som
varaktigt sammanbor med medlemmen. Ar medlemmen en juridisk person far denne
företradas av ombud som inte ar medlem. Ombud skall förete skriftlig, dagtecknad fullmakt.
Fullmakten galler högst ett ar fran utfardandet.
Ingen far pa grund av fullmakt rösta för mer an en annan röstberattigad.
En medlem kan vid föreningsstamma medföra högst ett bitrade som antingen skall vara
medlem i föreningen eller medlemmens make, sambo, föralder, syskon eller barn som
varaktigt sammanbor med medlemmen.
Omröstning vid föreningsstamman sker öppet om inte narvarande röstberattigad pakallar
sluten omröstning.
Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, medan i andra fragor den mening galler som
bitrads av stammans ordförande.
De fall - bland annat fraga om andring av dessa stadgar - dar sarskild röstövervikt erfordras
för giltighet av beslut behandlas i 9 kap 16, 19 och 23 §§ i bostadsrattslagen (1991:614).
Formkrav vid overlatelse
22 § Ett avtal om överlatelse av bostadsratt genom köp skall upprattas skriftligen och skrivas
under av saljaren och köparen. Köpehandlingen skall innehalla uppgift om den lagenhet som
överlatelsen avser samt om ett pris. Motsvarande skall galla vid byte eller gava.
Bestyrkt avskrift av överlatelseavtalet skall tillstallas styrelsen.
Ratt att utova bostadsratten
23 § Har bostadsratten övergatt till ny innehavare, far denne utöva bostadsratten endast om han ar
eller antas till medlem i föreningen.
En juridisk person som ar medlem i föreningen far inte utan samtycke av föreningens styrelse
genom överlatelse förvarva bostadsratt till en bostadslagenhet.
Utan hinder av första stycket far dödsbo efter avliden bostadsrattshavare utöva bostadsratten.
5 (11)

Bilaga 2. Förslag till nya stadgar
Efter tre ar fran dödsfallet, far föreningen dock anmana dödsboet att inom sex manader visa
att bostadsratten ingatt i bodelning eller arvsskifte med anledning av bostadsrattshavarens
död eller att nagon, som inte far vagras intrade i föreningen, förvarvat bostadsratten och sökt
medlemskap. Om den tid som angetts i anmaningen inte iakttas, far bostadsratten tvangsförsaljas enligt 8 kap bostadsrattslagen (1991:614) för dödsboets rakning.
Utan hinder av första stycket far ocksa en juridisk person utöva bostadsratten utan att vara
medlem i föreningen, om den juridiska personen har förvarvat bostadsratten vid exekutiv
försaljning eller vid tvangsförsaljning enligt 8 kap bostadsrattslagen (1991:614) och da hade
pantratt i bostadsratten. Tre ar efter förvarvet far föreningen uppmana den juridiska personen
att inom sex manade fran uppmaningen visa att nagon som inte far vagras intrade i
föreningen har förvarvat bostadsratten och sökt medlemskap. Om uppmaningen inte följs, far
bostadsratten tvangsförsaljas enligt 8 kap bostadsrattslagen (1991:614) för den juridiska
personens rakning.
24 § Den som en bostadsratt har övergatt till far inte vagras intrade i föreningen om de villkor som
föreskrivs i stadgarna ar uppfyllda och föreningen skaligen bör godta honom som bostadsrattshavare.
En juridisk person som har förvarvat en bostadsratt till en bostadslagenhet far vagras intrade i
föreningen aven om de i första stycket angivna förutsattningarna för medlemskap ar
uppfyllda.
Om en bostadsratt har övergatt till bostadsrattshavarens make / maka far denna vagras intrade
i föreningen endast da denna inte uppfyller av föreningen uppstallt sarskilt stadgevillkor för
medlemskap och det skaligen kan fordras att maken / makan uppfyller sadant villkor.
Detsamma galler ocksa nar en bostadsratt till en bostadslagenhet övergatt till nagon annan
narstaende person som varaktigt sammanbodde med bostadsrattshavaren.
I fraga om förvarv av andel i bostadsratt ager första och tredje styckena tillampning endast
om bostadsratten efter förvarvet innehas av makar eller, om bostadsratten avser bostadslagenhet, av sadana sambor pa vilka sambolagen (2003:376) skall tillampas.
25 § Om en bostadsratt övergatt genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande
förvarv och förvarvaren inte antagits till medlem, far föreningen anmana innehavaren att
inom sex manader fran anmaningen visa att nagon som inte far vagras intrade i föreningen,
förvarvat bostadsratten och sökt medlemskap. Iakttas inte tid som angetts i anmaningen, far
bostadsratten tvangsförsaljas för förvarvarens rakning.
Bostadsrattshavarens rattigheter och skyldigheter
26 § Bostadsrattshavaren far inte anvanda lagenheten för nagot annat andamal an det avsedda.
Föreningen far dock endast aberopa avvikelse som ar av avsevard betydelse för föreningen
eller nagon annan medlem i föreningen.
Om en bostadslagenhet som inte ar avsedd för fritidsandamal innehas med bostadsratt av en
juridisk person, far lagenheten endast anvandas för att i sin helhet upplatas i andra hand som
permanentbostad, om inte nagot annat har avtalats.
Bostadsrattshavaren ar skyldig att iaktta de föreskrifter och regler som styrelsen kan utfarda.
27 § Bostadsrattshavaren far inte utan styrelsens tillstand i lagenheten utföra atgard som innefattar
1. ingrepp i en barande konstruktion,
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2. andring av befintliga ledningar för avlopp, varme, gas eller vatten, eller
3. annan vasentlig förandring av lagenheten.
Styrelsen far inte vagra att medge tillstand till en atgard som avses i första stycket om inte
atgarden ar till pataglig skada eller olagenhet för föreningen.
Pa mark som ingar i upplatelsen samt pa eller i anslutning till lagenhetens utsida far bostadsrattshavaren utföra arrangemang av permanent natur endast om sa sker i enlighet med
styrelsens anvisningar eller efter styrelsens godkannande.
28 § Bostadsrattshavaren far inte inrymma utomstaende personer i lagenheten, om det kan
medföra men för föreningen eller nagon annan medlem i föreningen.
29 § Nar bostadsrattshavaren anvander lagenheten skall han eller hon se till att de som bor i
omgivningen inte utsatts för störningar som i sadan grad kan vara skadliga för halsan eller
annars församra deras bostadsmiljö att de inte skaligen bör talas. Bostadsrattshavaren skall
aven i övrigt vid sin anvandning av lagenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet,
ordning och gott skick inom eller utanför huset. Han eller hon skall ratta sig efter de sarskilda
regler som föreningen i överensstammelse med ortens sed meddelar. Bostadsrattshavaren
skall halla noggrann tillsyn över att dessa aligganden fullgörs ocksa av dem som han eller
hon svarar för enligt 32 § fjarde stycket 2.
Om det förekommer sadana störningar i boendet som avses i första stycket första meningen
skall föreningen ge bostadsrattshavaren tillsagelse att se till att störningarna omedelbart
upphör.
Andra stycket galler inte om föreningen sager upp bostadsrattshavaren med anledning av att
störningarna ar sarskilt allvarliga med hansyn till deras art eller omfattning.
Om bostadsrattshavaren vet eller har anledning att misstanka att ett föremal ar behaftat med
ohyra far detta inte tas in i lagenheten.
30 § En bostadsrattshavare far upplata sin lagenhet i andra hand till annan för sjalvstandigt
brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke. Detta galler aven i de fall som avses i 26 §
andra stycket.
Samtycke behövs dock inte,
1. om en bostadsratt har förvarvats vid exekutiv försaljning eller tvangsförsaljning enligt
8 kap. bostadsrattslagen (1991:614) av en juridisk person som hade pantratt i
bostadsratten och som inte antagits till medlem i föreningen, eller
2. om lagenheten ar avsedd för permanentboende och bostadsratten till lagenheten
innehas av en kommun eller ett landsting.
Styrelsen skall genast underrattas om en upplatelse enligt andra stycket.
31 § Vagrar styrelsen att ge sitt samtycke till en andrahandsupplatelse, far bostadsrattshavaren
anda upplata hela sin lagenhet i andra hand, om hyresnamnden lamnar tillstand till
upplatelsen. Tillstand skall lamnas, om bostadsrattshavaren har beaktansvarda skal för
upplatelsen och föreningen inte har nagon befogad anledning att vagra samtycke. Tillstandet
skall begransas till viss tid.
I fraga om en bostadslagenhet som innehas av en juridisk person kravs det för tillstand endast
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att föreningen inte har nagon befogad anledning att vagra samtycke. Tillstandet kan
begransas till viss tid.
Ett tillstand till andrahandsupplatelse kan förenas med villkor.
32 § Bostadsrattshavaren skall pa egen bekostnad halla lagenheten jamte tillhörande utrymmen i
gott skick. Detta galler aven marken, balkongen, terrassen och uteplatsen pa gardsbjalklag,
om sadan ingar i upplatelsen.
För uteplatser pa gardsbjalklag galler, att sadana ingrepp under markytan som kan medföra
skador pa gardsbjalklag eller pa försörjningsanlaggningar inte far ske.
Till lagenheten raknas:
- lagenhetens vaggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande skikt,
- lagenhetens inredning, utrustning, ledningar och övriga installationer,
- rökgangar,
- glas och bagar i lagenhetens fönster och dörrar,
- lagenhetens ytter- och innerdörrar samt
- svagströmsanlaggningar.
Bostadsrattshavaren svarar dock inte för reparation av ledningar för avlopp, varme, gas,
elektricitet och vatten om föreningen försett lagenheten med ledningarna och dessa tjanar fler
an en lagenhet. Detsamma galler rökgangar och ventilationskanaler.
Bostadsrattshavaren svarar inte heller för malning av utifran synliga delar av ytterfönster och
ytterdörrar.
För reparationer pa grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrattshavaren
endast om skadan uppkommit genom
1. hans eller hennes egen vardslöshet eller försummelse eller
2. vardslöshet eller försummelse av
a) nagon som hör till hans eller hennes hushall eller som besöker honom eller henne
som gast,
b) nagon annan som han eller hon har inrymt i lagenheten eller
c) nagon som för hans eller hennes rakning utför arbete i lagenheten. För reparation pa
grund av brandskada som uppkommit genom vardslöshet eller försummelse av nagon
annan an bostadsrattshavaren sjalv ar dock denne ansvarig endast om han eller hon
brustit i omsorg och tillsyn.
Fjarde stycket galler i tillampliga delar om det finns ohyra i lagenheten.
Foreningens ratt att avhjalpa brist
33 § Om bostadsrattshavaren försummar sitt ansvar för lagenhetens skick enligt 32 § i sadan
utstrackning att annans sakerhet aventyras eller det finns risk för omfattande skador pa
annans egendom och inte efter uppmaning avhjalper bristen i lagenhetens skick sa snart som

8 (11)

Bilaga 2. Förslag till nya stadgar
möjligt, far föreningen avhjalpa bristen pa bostadsrattshavarens bekostnad.
Tilltrade till lagenheten
34 § Företradare för bostadsrattsföreningen har ratt att fa komma in i lagenheten nar det behövs för
tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för eller har ratt att utföra enligt 33 §.
Nar bostadsrattshavaren har avsagt sig bostadsratten enligt 35 § eller nar bostadsratten skall
tvangsförsaljas enligt 8 kap. bostadsrattslagen (1991:614) ar bostadsrattshavaren skyldig att
lata lagenheten visas pa lamplig tid. Föreningen skall se till att bostadsrattshavaren inte
drabbas av större olagenhet an nödvandigt.
Bostadsrattshavaren ar skyldig att tala sadana inskrankningar i nyttjanderatten som föranleds
av nödvandiga atgarder för att utrota ohyra i huset eller pa marken, aven om hans eller hennes
lagenhet inte besvaras av ohyra.
Om bostadsrattshavaren inte lamnar tilltrade till lagenheten nar föreningen har ratt till det, far
kronofogdemyndigheten besluta om sarskild handrackning.
Avsagelse av bostadsratt
35 § En bostadsrattshavare far avsaga sig bostadsratten tidigast efter tva ar fran upplatelsen och
darigenom bli fri fran sina förpliktelser som bostadsrattshavare. Avsagelsen skall göras
skriftligen hos styrelsen.
Vid en avsagelse övergar bostadsratten utan ersattning till föreningen vid det manadsskifte
som intraffar narmast efter tre manader fran avsagelsen eller vid det senare manadsskifte som
angetts i denna.
Forverkande av bostadsratt
36 § Nyttjanderatten till en lagenhet som innehas med bostadsratt och som tilltratts ar, med de
begransningar som följer av 37 och 38 §§, förverkad och föreningen saledes berattigad att
saga upp bostadsrattshavaren till avflyttning:
1. om bostadsrattshavaren dröjer med att betala insats eller upplatelseavgift utöver tva veckor
fran det att föreningen efter förfallodagen anmanat honom eller henne att fullgöra sin
betalningsskyldighet,
2. om bostadsrattshavaren dröjer med att betala arsavgift, nar det galler bostadslagenhet, mer
an en vecka efter förfallodagen eller, nar det galler en lokal, mer an tva vardagar efter
förfallodagen,
3. om bostadsrattshavaren utan behövligt samtycke eller tillstand upplater lagenheten i andra
hand,
4. om lagenheten anvands i strid med 26 eller 28 §§,
5. om bostadsrattshavaren eller den som lagenheten upplatits till i andra hand, genom
vardslöshet ar vallande till att det finns ohyra i lagenheten eller om bostadsrattshavaren
genom att inte utan oskaligt dröjsmal underratta styrelsen om att det finns ohyra i lagenheten
bidrar till att ohyran sprids i huset,
6. om lagenheten pa annat satt vanvardas eller om bostadsrattshavaren asidosatter sina
skyldigheter enligt 29 § vid anvandning av lagenheten eller om den som lagenheten upplatits
till i andra hand vid anvandning av denna asidosatter de skyldigheter som enligt samma
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paragraf aligger en bostadsrattshavare,
7. om bostadsrattshavaren inte lamnar tilltrade till lagenheten enligt 34 § och han eller hon
inte kan visa en giltig ursakt för detta,
8. om bostadsrattshavaren inte fullgör skyldighet som gar utöver det han eller hon skall göra
enligt bostadsrattslagen (1991:614) och det maste anses vara av synnerlig vikt för föreningen
att skyldigheten fullgörs, samt
9. om lagenheten helt eller till vasentlig del anvands för naringsverksamhet eller darmed
likartad verksamhet, vilken utgör eller i vilken till en inte ovasentlig del ingar brottsligt
förfarande, eller för tillfalliga sexuella förbindelser mot ersattning.
37 § Nyttjanderatten ar inte förverkad, om det som ligger bostadsrattshavaren till last ar av ringa
betydelse.
Uppsagning pa grund av förhallande som avses i 36 § 3, 4 eller 6-8 far ske om bostadsrattshavaren later bli att efter tillsagelse vidta rattelse utan dröjsmal.
Uppsagning pa grund av förhallande som avses i 36 § 3 far dock, om det ar fraga om en
bostadslagenhet, inte ske om bostadsrattshavaren utan dröjsmal ansöker om tillstand till
upplatelsen och far ansökan beviljad.
Ar det fraga om sarskilt allvarliga störningar i boendet galler vad som sags i 36 § 6 aven om
nagon tillsagelse om rattelse inte har skett. Detta galler dock inte om störningar intraffat
under tid da lagenheten varit upplaten i andra hand pa satt som anges i 30 och 31 §§.
38 § Ar nyttjanderatten förverkad pa grund av förhallande, som avses i 36 § 1-4 eller 6-8, men
sker rattelse innan föreningen har sagt upp bostadsrattshavaren till avflyttning, far han eller
hon inte darefter skiljas fran lagenheten pa den grunden. Detta galler dock inte om
nyttjanderatten ar förverkad pa grund av sadana sarskilt allvarliga störningar i boendet som
avses i 29 § tredje stycket.
Bostadsrattshavaren far inte heller skiljas fran lagenheten om föreningen inte har sagt upp
bostadsrattshavaren till avflyttning inom tre manader fran den dag da föreningen fick reda. pa
förhallande som avses i 36 § 5 eller 8 eller inte inom tva manader fran den dag da föreningen
fick reda pa förhallande som avses i 36 § 3 sagt till bostadsrattshavaren att vidta rattelse.
39 § Ar nyttjanderatten enligt 36 § 2 förverkad pa grund av dröjsmal med betalning av arsavgift,
och har föreningen med anledning av detta sagt upp bostadsrattshavaren till avflyttning, far
denne pa grund av dröjsmalet inte skiljas fran lagenheten
1. om avgiften - nar det ar fraga om en bostadslagenhet - betalas inom tre veckor fran det att
bostadsrattshavaren pa sadant satt som anges i bostadsrattslagens (1991:614) 7 kap 27 och 28
§§ har delgetts underrattelse om möjligheten att fa tillbaka lagenheten genom att betala
arsavgiften inom denna tid, eller
2. om avgiften - nar det ar fraga om en lokal - betalas inom tva veckor fran det att bostadsrattshavaren pa sadant satt som anges i bostadsrattslagens (1991:614) 7 kap 27 och 28 §§ har
delgetts underrattelse om möjligheten att fa tillbaka lagenheten genom att betala arsavgiften
inom denna tid.
Ar det fraga om en bostadslagenhet far en bostadsrattshavare inte heller skiljas fran
lagenheten om han eller hon har varit förhindrad att betala arsavgiften inom den tid som
anges i första stycket 1 pa grund av sjukdom eller liknande oförutsedd omstandighet och
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arsavgiften har betalats sa snart det var möjligt, dock senast nar tvisten om avhysning avgörs
i första instans.
Vad som sags i första stycket galler inte om bostadsrattshavare, genom att vid upprepade
tillfallen inte betala arsavgiften inom den tid som angetts i 36 § 2, har asidosatt sina
förpliktelser i sa hög grad att han eller hon skaligen inte bör fa behalla lagenheten.
Underrattelse enligt första stycket 1 och 2 skall betraffande en bostadslagenhet avfattas enligt
formular 1 och betraffande lokal enligt formular 2, vilka bada faststallts enligt förordningen
(2003:37) om underrattelse enligt 7 kap.23 § bostadsrattslagen (1991:614).
Avflyttning
40 § Sags bostadsrattshavaren upp till avflyttning av nagon orsak som anges i 36 § 1,2, 5-7 eller 9,
ar han eller hon skyldig att flytta genast.
Sags bostadsrattshavaren upp av nagon orsak som anges i 36 § 3,4 eller 8 far han eller hon bo
kvar till det manadsskifte som intraffar narmast efter tre manader fran uppsagningen, om inte
ratten alagger honom eller henne att flytta tidigare. Detsamma galler om uppsagningen sker
av orsak som anges i 36 § 2 och bestammelserna i 39 § tredje stycket ar tillampliga.
Vid uppsagning i andra fall av orsak som anges i 36 § 2 tillampas övriga bestammelser i 39 §.
Uppsagning
41 § En uppsagning skall vara skriftlig.
Om föreningen sager upp bostadsrattshavaren till avflyttning, har föreningen ratt till
ersattning för skada.
Tvangsforsaljning
42 § Har bostadsrattshavaren blivit skild fran lagenheten till följd av uppsagning i fall som avses i
36 §, skall bostadsratten tvangsförsaljas enligt 8 kap bostadsrattslagen (1991:614) sa snart
som möjligt om inte föreningen, bostadsrattshavaren och de kanda borgenarer vars ratt berörs
av försaljningen kommer överens om nagot annat. Försaljningen far dock skjutas upp till dess
att brister som bostadsrattshavaren svarar för blivit atgardade.
Ovriga bestammelser
43 § Vid föreningens upplösning skall förfaras enligt 9 kap 29 § bostadsrattslagen (1991:614).
Behallna tillgangar skall fördelas mellan bostadsrattshavarna i förhallande till lagenheternas
insatser och upplatelseavgifter.
44 § Utöver dessa stadgar, galler för föreningens verksamhet vad som stadgas i bostadsrattslagen
(1991:614) och andra tillampliga lagar.

Dessa stadgar har antagits av extra föreningsstamma den 24 november 2014 och ordinarie
föreningsstamma den xx xxxxxx 2015.
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