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srÄDGAR FöR BosrÅDs*rirrsrönevrNcgN sroRÅ BERG

(faststiillda av öreningsstämma den 24 april 2014)

Föreningrns firma ach ändamål

1S
Föreningens f,rma iir bostadsrättsföreningen Stora Berg, organisationsnummer 769602-8492-

")s4J

Föreningen har till iindunål att ftimja medlemmarnas ekonorniska intressen genom att i tbreningens hus upplåta
bosadslägenheter och lokaler unde,r nyttjanderät och uran tidsbegräinsning. Bostaåsrält är den rått i Ibreningen
som en nredlear har på grund av upplåtelsen. Medlem sorn innehar bostadsrdtf kallas bostadsrättshavare.

Särskilda bestiimmelser

3S
Stlrelsen ska ha sitt säte i Sundbybergs kommun. Stsckholms kin.

4$
Ordinarie lö:eningsstiimmahålls en gång om året f'tire jruri månads utgång- Se vidare 17 g

s$
Föreningens rilke,nskapsår omlbttar tiden I januari - 31 december-

Medlemskap

6$
Fråga om aft anta en medlerr avgörs av stpelsen om annat inte fOljer ar'? kap l0 $ bostadsrättslagen (1991:
614). Styrelsen ska snarast normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan am medlemskap kom in till
ftlreningen, avgöra frågan om medlemskap. Se vidare ES 22 - 26.

?A

Medlem får inte uteslutas eller uttäda ur föreningen, så länge han/hon innehar bosadsrä$.

En rnedlem som tpphör atf vara bostadsrättshavare ska anses ha utfrätt ur förerringen. om inte styrelsen genom
slirskilt beslut medgett att hm/hon 6r stå kvar som medlern.

Medlem som inte innehar trostadsrätt i föreni*gen frr uteslutas ur föreningen om styrelsen finner skdl ftir sådant
beslut.

Ävgifter

8$
För bostadsråtten utgående insats. andelstal ch årsavgift fa$stalts av styrelsen. Ändring av insats oclyeller an-
deistal ska dock a$tid beslutas av ftireningsståmma i enligbet med de bestämmelser som fiireikrivs i 9 kap t6 g

pl och pla och 18a $ bostadsråttslagea.

För bostadsrätt ska erlåggas årsavgift till besridande av öreningens kostnader frr den kipande verksamheten"
sarni för de i 9 $ angivna avsåittningarna. Års*vgiften frrdelas effer bostadsråttens andelstrl, erläggs månatligen i
förskotå och ska vara ftireningen tillhanda senast sista vardagen före månadsskifte. Styrelsen kan besluta att i fos-
avgif:en ingående ersärmng fiir värme, vatten. renhållning, gas eller eiektrisk sfföm ska erläggas e*er fiirbnrk-
ning eller yta. Dårutöver kan st-welsen besluta att i årsavgiften ingående kostnad, som innebdr lika nyttighet ftir
samtliga lage,nhete,r oavseft storlek, kan tas ut rned lika belopp per lågenhet-
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Om inte ånavgiften betalas i rätt tid" utgår dröjsmålsränta enligt riintelagen (1975:6:i5) på den obetalda avgiften
*ån förfallodagen till dess full betalning sker. Dessutorn utgår påminnelseavgift enligt ftirordnhgen (1981 : 10-57)

om ersäfäring ftir inkassokostnader m m.

Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsåttningsavgift kan tas ut efter beslut av stlrelsen. För arbete med
övergmg av bostadsrått får övedåtelseavgrft tas ut med belopp som maximalt får trppgå till 2,-5 örö av prisbas-

beloppet enligt lagen (1962:381) om allm?in Rirsäkring. Den medlem till vilken en bastadsrått övergått, svarar

normalt ftir at överläelseavgiftea betalas. För arbele vid pantsättning av bostadsrått får pantsäthringsavgift tas ut
med belopp som maximalt frr uppgå till I % av basbeloppet enligt lagen (1962',381) om allmiln forszikring. Pant-

siittningsavgift betalas av pantsättaren.

Avgifter ska betalas på det sätt sl5neisen beståimmer. Betalning får dock alltid ske genom poslanvisning, postgiro
eller bankgiro.

Avsättningar och användning av årsvinst

e$
Avsätning fr: ftireningens fasiighetsrurderhålI ska göras årligen, senast *ån och med det verksarnhetsår som in-
läler nlirmast etier det slutfinansieringen av fbreningens fastighet genomftirts, med ett belopp motsv*rande
rainst 0,3 % av fastighetens tarieringsvdrde.

Styrelse och revisor

10s
Styrelsen består av minst te och högst sju lednrnöte,r samf minst err cch htigst tre suppleanter. Till ledamat eller
suppleant kan Rinrtom medlern även väljas person sonr' tiilhör nredlenrmens familjehushåll och som är bosatt i
t-öreningens hus- Stiimma kan dock viilja en (l) ledamot som inte uppfyller kave,n i fbregående mening.
Föreningens ordftirande, eventuell vice ordfiirande samt övriga styelseledamöter och mppleanter välis av

tbreningen på ordinarie s&imnra fiir tiden ingill dess n?ista ordinarie stårnma hallits. Mandattiden för ordinarie
ledamöter dr normalt två år och ftir suppleant ett år. Omval kan ske- Val av ordinarie ledarnöter bör ske

överlappande.från ett år till nasta, så att hiilften av sgtelsens ledamöter redan iir valda ör kommande
verksamhetsår av tidigare törenings-stämma.

1l $
Styreisen konstifuerar sig sjiilv och iir beslutsfiir ntu de vid samrnantädet niirvarandes antal överstiger hålften av
heia antalet ledamöter. För giltigheten *v fzttaåe beslut fordras. då tbr beslutsftirhet minsia antalet ledarnöter iir
nån'arande. enighet om beslutet.

12$
Föreningens lirma tecknas. fiirutom av styrelsen, av två av sfylelsen dtirtill utsedda styrelseledamöter i fiirening-
Sry'relsen få"r f'orvalta föreningens egendom ge,nom en av styrelsen utsedd fijrvaltare, vilken sjalv inte behöver
vara medlem i fiireningen. Förvaltaren skall inte vara ordflirande i styrelsen.

i3$
Styrelsen svarar för ftlreningens organisation och fbrrraltningen av föreningens angelägenheter. Slpelsen ska

också se till att organisationen betraffande bokfiiring och frrvaluring ar, ftireningens medel innefattar erforderlig
kontroll.

14$
Utan föreningsstaimmans bemyndignnde år s:yrelsan eller firmat€cknare inte avhända loreningen dess fasta

egendom eller tomhätt. Styrelsen år dock inieckna och belana sådan egendom.

15$
Styrelsen åligger

efi avge redovisning fiir förvalnringen 3y ftilsningens angeliigenheter genom att avlämna årsredovisning
son ska innehålla beriifielse om verlisamheten under årret (örvaltningsberåilteise) samt redogörelse för



fiireningens intäkter och kostnader under året (resultaträkning) och fbr ställningen vid räkenskapsårets

utgan g (balansräkning).
att Wprättå budget för det kommande verksamhetsåret och faststiilla årsavgifter,
att minst vart tredje år, innan årsredovisningen avges. besiktiga föreningens hus samt inventera övriga till-

gångar och i ftirvaltningsberättelsen redovisa datum för utfiird besiktning samt vid besiktningen och

inventeringen gjorda iakttagelser av särskild betydelse,
att minst en månad fiire den ftireningsstlimma, på vilken årsredovisningen och revisionsbenittelsen ska

framiäggas, till revisorema laimna årsredor,isningen 6r det ftirflutna råkenskapsåret. samt
att senast en vecka före ordinarie ftireningsstämma hålla kopia av årsredovisningen och kopia av revisions-

berättelsen tillgänglig tör medlemmama.

16$
En revisor och
hållits.

Revisor åligger

att
samt
alt senast två veckor före ordinarie örrningsstiimma framlägga revisionsberäftelse.

Föreningsstämma

17S
Ordinarie fiireningsstämma hålls en gång om året vid tidpunkt som framgår av 4 $. Extra sfämma hails då st1rel-
sen finner skiil till det- Styrelsen ska även utlys* en ex*a tireningsstimmå då det hos styrelsen skriftligen be-
gärts av eir revisor eller av rninst en tiondel av samtiiga röstberiitfigade medlemmar- I begiiran ska firorde anges

och knllelse ska ske inom fiorton dagar fran den dag sådan begåiran inkom-

Kallelse till ftlreningsstårnma och andra meddelanden till fiireningens medlemmar ska ske genom anslag å lamp-
liga platser inom fiireningens hus. Kailelse till stiimma ska q'dligt ange de årenden som ska filrekomma på ståirn-

man. Skriftlig kallelse ska dock avsiindas till varje medlem, vars postadress är käind fiir f'öreningen. om förenin-
gen ska behandla dreirde som anges i 7 kap 8 $ andra stycket lagen om ekonomiska l-öreningar.

Kallelse lä utfiadas tidigast lSna veckor löre stämma och ska uti?irdas senast två veckor fore ordinarie stiintmå

och senast en vecka öre exlra stiinxna.

18$
Medlem som önskar iä ett iirende behandlat vid ståimma ska skrillligen liarnstiilla sin begäran hos sf.welsen i så

god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stänunan" dock senast fyra veckor innan ordinarie fiireningsstärnma.
Det åligger sqwelsen att i god tid ibre sldmman informera, genom anslag å lampliga platser inom föreningens

hus, ndr mofioner senast ska vara sfyrelsen iiilhanda.

ie$
På ordinarie föreningsstlimma ska förekomrna följande drenden

en suppleant väljs av ordinarie lbreningsstiimma fiir tiden intill dess nästa ordinarie stämrna

verkstrilla revision av tbreningens årsredovisning jämte räkenskryer och styrelsens forvaloring,

Upprättande av frrteckning över närvarande medlemmar, ombud och bibäden (röstliingd).
Val av ordftirande vid sämman.
Anmäilan av protokol lskrivare.
Val av justeringsmåin tillika röstriilarare.
Fråga om kallelse till stiimman behörigen skett.
Godk?innande av dagordningen.
Föredragning av styrelsens årsredovisning.
Föredragning av revisionsberättelsen.
Faststiillande av resultal- och balansräkningen.
Fråga om anviindande av uppkommet överskoft ellertäckande av underskott.
Fråga om stwelsens behorigbet som besluiånde organ 1är ianspråktagande och reservering av ytfre
reparations fondens mede1.

Fråga om ansvarsfrihet ör $relsens ledamöter.

a)
b)
c)
d)
e)

0
c)
h)

tt
k)

r)



. .ri

F.någa om arvoden
Beslut om anlal sryrelseledamöter. suppleanter och ledamöter i valheredningen.
Val av före.ningens ordörande och evenfuetl vice ordftirande för kommande verksamhetsår.

Val av öwiga styrelseledamöter och suppleanter.
Val av revisor och suppleant.
Val av valberedning.
Öuiga ärenden, vilka angivits i kallelsen.

På ex*a stiimma ska ftirekomma endast punkterna a) - f) samt de ärenden fiir vilka ståmman ull1örs och vilka
angivits i kallelsen till densamma.

20$
Protokoll lid frreningsstiimmä ska fiiras av den stämmans ordtbrande utsett dåirtill. I fråga om protokollets itne-
håll giiller

m)
n)
o)
p)
q)
t)
$

elt
att
nlt

röstlåingden ska tas in eller biläggas protokollet.
stiimn:ans beslut ska töras in i protokollet, samt
ifall omrösnring har skett, resultatet skn anges i protokollet.

Vid stiimrna fiirt protokoll ska senast inr:rn tre veckor vara hos stlrelsen tillgiingligt för nredlenrmama. Prottkoll
ska törvaras på berr,u*ggande siitt.

21 S

Vid ftireningsstänma har varje medlem som innehar en bostadsriirt enröst. Om tlera medlernrnar har en bostads-

rätt gemensåmt- har de dock tillsammans endast en röst- Röstberättigad dr endast den medlem sorn fullgiort sina

i-örpliktelser mof fibreningen. Beslut fatlas normalt med enkel maioritet av de på.stiinrnan röstberäftigade. Beslut
diir siinkild röstövervikt erfordras behandlas i 9 kap 16, 19 och 23 $S i bostadsrältslagen.

Under pågående ombrldningsprocess från hyresrätt till bostadsrätt har varie lågenhet rätt till en röst oavseft om
fler rnedlernmar finru som n1'ttjanderättshavare till lägenheten. Om satnma medlemmar irxrehar fler lägenheter

kan dock aldrig detta ge möjlighet till fler iin en röst.

Bostadsrättsha,vare fir uiöva sin rösträtt genom befuilrn:iktigat ombud som antingm skz varz medlem i förenin-
gen. ?ikta rnake. sambo eller närstående som varaktigt sammanbcr med medlemmen. Ornbud ska förete skriftlig,
dagtecknad fullmakt- Fullmakten gailler htigst ett år frän utfiirdandet. Ingen får på grund av fullmakt rösta ör mer
än en annau rösfberättigad En medlem kan vid ftireningsstiirnma medfiira högst ett biriide som antingen ska

vara rnedlem i föreningen, make, sambo eller närstående som varaktigt sammånbor med medlemmen.

Omrösåring vid öreningssfämma sker öppet. På{rallar närvarande röstberåttigad sluten omrösfning, ska detta all-
tid accepteras vid val och i tlvrigt elier beslut av stiimman. Vid lika rösiefal avgörs val genom loturing medan i
andra frågor den mening giiller sombiträds av ordforanden.

Om Ibreningsstiimman beslutar aft uppkommen vinst skall delas ut skall vinstan fördelas mellan medlemmarna i
förhål lånde till lägenheternas insatser.

Upplåtelse och övergång ev bostadsrätt

?,4
--J

Bostadsrä* upplåts skriftligen och får endast upplfuas åt medlern i fiireningen. Upplåtelsehandlingen ska ange

partemas nsrm, den lägenhet upplåtelsen avser, iindamålet med upplåtelsen samt de belopp som ska befalas som

insa* osh arsavgiii. Om upplåtelseavgift ska uttas, ska iiven den anges.

23$
Har bostadsrätt övergåft till ny innebavarc- far denne utöva bostadsrätten endast om han,&on tu eller antas till
medlem i fiireningen.

En jrnidisk person som ä medlem i fiireningen får inte utan samrycke av liireningens styrelse genom Gverlåtelse

fön'årva bostadsräS till en bostadslägenhet.



Utan hinder av ftinita stycket får dtldsbo effer avliden bostadsrät*havåre utöva bostadsrätten. Efter tre ar fran
dödsfallet Sr föreningen dock Wpmana dödsboet att inom sex månader r'isa att bosfadsrätten ingått i bodelning
etler arvsskifte med ariledning av bostadsråttshavarens dtid eller att någon. som inte ffu vägras intriide i ftirenin-
gen, fbrvlirvat hcstadsrätten och sökt medlemskap. Om de* tid som ångetts i anmaningen inte iakttas, Sr bo-
stadsrätten tvlingsförsäljas ftir iliklsboets reikning.

En juridisk person som har förvänat en bostadsrått till en bostadslågenhet får vägras inträde i ftireningen även
om de i 24 $ frrsta stycket angiwa tbrutsättaingama ftir medlernskap är uppfy'llda.

Utan hinder av ft)rsta stvcket får också en juridisk person utörz bostadsrätten utan att vara medlem i ftireningen.
om den juridiska personen har fiin'ii*'at bostadsrätten vid exekutiv törsäljning eller vid tuångsfiinäljning och då

hade pantätt i bostadsrii{ten. Tre år efter tbrviiwet får fOreningen uppmana den juridiska persanen att inom sex

månader från uppmaningen visa att någon som inte får vägras intriide i fiireningen har fiirvän'at bostaclsrätten

och sökt medlemskap. Om uppmaningen inte fiils, f& bostadsråitten tvångsfÖxäljas fbr clen juridiska personens
riiknfug-

249
Den som en bostadsrätt övergåfi till Iår inte vägras inlräde i föreningen om de viilkor som töreskrivs i stadgama
är uppfullda och fiireningen skäligen bör godta hcnom,henle som bast*dsrättshavare.

Medlemskap i ftireningen får, vid fiirlärv av andel i bostadsrätt avseende bostadslägenhet, vägras om bostadsrät-
ten efter förviirvet inte innehas av makar eller sådana sanrbor på vilka lagen om sambors gemensåmrna hern inte
ska tillåimpas

Medlenrskap i Ibreningen far vägras om det kan antas att iörvärvaren ffir egen del inte pemranent ska bosåitta sig
i bostadsrättslägenheten.

2s$
Om en bostadsrätt övergått genorn bodelning, an', testamente. bolagsskifte eller liknande törvärv och ftirviirr,'a-
ren inte antagits till medlenr f"ar ftireningen uppmana innehavaren att inom sex månader från anmaningen visa
att någon sorn inte får vägras inträde i Sreningen ftirr'iinat bosEdsrätten och sökt medlerr:skap. Iakttas inte tid
som angefis i anmaningen, får bostadsrätten tvångsftrsåljas för ftir'"'ärv-arens räkning.

26$
Ett avfal om överlåtelse av bostadsrått genom köp ska uppriittas ålrriftligen och skrivas under av säljaren och kö-
paren. I avtalet ska den lågenhet som överlåtelsen avser samt köpeskillingen anges. Motsvarande ska gälla vid
byte eller gåva. Bestyrla avskrift av överlåtelsear.talet ska tillstiillas styrelsen.

Åvrägelse av bostadsrätt

279
En bostadsrättshavare får avsiiga sig bostadsriitten tidigast efter två år frfu upplåtelsen och dåirigenom bli 1ti fråfl
sina förpliktelser som bostadsrättshavare. Avsågelsen ska göras skriftligen hos stlrelsen.

Vid avsåigelse övergår bostadsrätten till fiireningen vid ett månadsski{ie som inträffar närmast efter te månader
från avsägelsen eller vid det sennre månadsskifte som angetts i denna.

Bostadsrättshavårens r{ttigheter och slcyldigheter

28$
Bosfadsrätfshavarsn ska på egen bekostnad till det inre hålla lägeirhetm jämte tillhörande utr-vmmffi i gott skick.
Detta gtiller är'en rnarken, om sådm ingår i upplåtelsen.

Bostadsrättshavaren ansvarar bland annat fiir

rurnmens vaggflr, golv och tali samt underliggande fukfisolerande skikt



- inredning och utrustning i kok. badnrn och öwiga utrlmmex i lägenheten såsom ledningar och övriga
installationer ftir vatten, avlopp, värms. gas. ventilation och el (inklusive proppskåp) till de delar dessa

befinner sig inre i lågenheten och inte åir en ledning som tjänar fler iin en lägenhet

- glas och bågar i lägenhetens ytterfönster, innanftinster och på eventuellt inglasad balkong

- iåigerhetem ytter- och innandörrar
- svagströmsanläggningar
- målning av vattenradiatorer, kall- och varmvaftenledningar

För rep*ration på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om skadan upp-

kommit genom

l. hansåennes egen vårcls1öshet eller forsummelse, eller
2. vårdslöshet eller fiörsummelse av

a) någon som hrr till hans,&ennes hushåll eller som lrcsöker honowhenne som gäst

b) någon annan som han/hon har inrlmt i lägenheten. eller
c) någon som 1ör hansihennes räkning utför arbeten i lflgenhetea

För reparation på grund av brandskada som uppkornmit genom vardslöshet eller lorsummelse av någon annan år
bostadsrättshavaren sjalv iir dock denne anwarig endast om harVhon brustit i omsorg eller tillsyn. Detta stlcke
gäller i tilliimpliga delar om det finns ohyra i liigenheten.

Bostadsrättshal'aren iir skyldig att omgående annyåla fel och brister avseende sådant underhåil sorn ftireningen
svarar fiir-

Bostadsrättsöreningen ansvarar bland annat tbt

- ventilationsdon
- vaftenradiatorer rned ventiler och termostat, dock ej målning
- målning av yttersidor av yfterfäinster och ytterdörrar
- springventiler
- Iedningar som tjänar ller iin en lagenhet och inte befinner sig inne i lligenhet

Föreningen kan genom beslut på frreningsstärnma å{a sig att utf6ra sådant underhåll som bostadsråttshavaren
ska wara för enligt denna paragraf. Etr sadant beslut kan endast avse åtgärd som löreningen ar!'ser att I'idta i sam-

band med stöne underlråll eller ombygpad och berör bostadsriittshavarens lägenhet.

Om bostadsrättshavaren fiirsummff sitt ansvar f'or l:igenhetens skick i sådan utstriickning ait annåns siikerhef

äventyras eller det finns risk far omfattande skador på annans egendom och inte effer tillsägelse avhjälper bristen
så snart som mö-iligt, ffr föreningu aihjälpabristen påbostadsrättshavarens bekostnad.

2e$
Bostadsrättshavaren ftr inte atan sfyrelsens tillstånd utfbra åtgäder i läge.nheten som inneiätar

a) ingepp i b:aande kor:sruktion
b) iindring i befintliga ledningar ftir avlopp, viirme, gas, vatten, ventilation, eller
c) annan viisentlig förändring al' l,igenheten

Bostadsrättsinnehavare som önskar infbra åtgiirder i ligenheten som avses i fiimta stycket ska:

- Staiftligt ensöka om tillstånd hos styrelsen
- Arsökan ska innehålla uppgifter om åtgiirdens omfattning. Med fullstiindiga uppgifter om

byggfiiretag/enteprenör, med giillande och taekande forsiikring fiir ombyggrrationens omfathfng såmt

ritningar om vad som avses.

- Om ombyggnationen kråver ir-l'gglov eller bygganmälan hos kommunen, ska trnderlag för en sådan

tillställas stlrelsen.
- Uppfyllandet ar, PIan- och Bygglagen (PBL) och Boverkets byggregler (BBR) ska framgå i

omb.vggnadsprqelret.
- Uppgiftema ol'an ska till alla delar vara uppfyllda ilaan styrelsen ger si€ tillstånd ftr igångsaftande och

genomfiirande.



Styrelsen får inge vägra att medge tillstånd till en åtgiird som avses i ftirsta stycket om inre åtgarden är till påtag-
lig skada eller olagenhel fiir fiireninge,n.

30$
Niir bostadsrättsbavaren använder lägenheten ska han,/hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts ftir
stömingar sorn i sådan grad kan vara skadliga ör halsan eller annars törsämra de,ras bostadsmilja att de inte skä-
ligen kan tåIas. Bostadsrättshavaren ska även i öwigt vid sin anviindning av liigenhete,n iaktta allt som fordras för
att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller ulanfiir huset. Harr,-hon ska rätta sig efter de siirskilda regler
som 1öreningen i överensstiimmelse med ortens sed medclelar. Bostadsrättshavaren ska hålla noggrann tillsyn
över atf dessa åliigganden fullgörs också av dem som hanlhon srrårar ör enligt 28 g trectje stycket.

Om det ftirekommer sådana slörningar i boendet som ävses i liirsta stycket ftirsta meningen, ska föreningen ge
bostadsrättshavaren tillsägelse att se till att stömingen omedelbart upphör.

Andra stvcket gäller inte om öreningen sEiger upp bostadsrättshflvåren med anledning av att störningama iir sdr-
skilt allvarliga med hanslm lill deras art eller omfattning.

Om bostadsräftshavaren vel eller har anledning aft misstiinka att ett föremål ar b€häftat med ohyra ffu detta inte
tas in i läigenheien-

3l s
Företrädare fiir bost*dsräteftireningen har rått att få ksmma in i lagenheten och tillhörande utrymmen när det be-
hövs ftir tillsi,-n, lör att utftira arbefe som fiireningen sv'arar ftir eller lbr avhjålpande av brist enligt 28 $ sist*
stycket. Niir bostadsrätten ska tvångsftirsäljas eller ndr bostadsrättshavaren avsågt sig låigenheten= dr bostadsrätts-
hav-aren skyldig att låta lågenheten visas på liimplig tid- Föreningen ska se till att bostadsrättshavaren inte drab-
bas av större olägenhet än nödviindigt.

32$
En bostadsrättshavare far upplåta sin lågenhet i andra hand fill aruran lör sjiilvständigt brukande endast om sty-
relsen ger sift samtycke.

Samtycke behövs dock inte

a) om en bostadsrätt har förvåin'ats vid exekutiv fiirsäljning eller tvångsfiirsiiljning av en -iuridisk person
som hade panträtt i bostadsrätten och som inte antagits som medlem i fbreningen eller

b) om liigenheten ii: avsedd tör permanentboende och bostadsrätten till ltigenheten innehas av kommun el-
ler ett landsting

Sryrelsen ska genast underriittas om en upplåtelse enligt andra stycket.

Vtigrar styrelsen aft ge sitt samtycke till en andrahandsupplåtelse får bostadsrätfshavaren iindå upplåta lzigenhetea
i an&a furnd cm hyresnämnden länrnar tills'tand till upplåtelsen. Såd*al tillstand ska lämnas om bostadsrättshava-
ren har beaktansvärda skäi för uppiåtelsen och fiireningea inte har någon befogad anledning attvägra samtycke.
Tillstand ska begriinsas till viss tiå

For bostadslegenheter som inaehas av enjuridisk prrson krävs det frr tillstånd endast att ftireningen inte har nå-
gon befogad anle&ring att vägra samtycke. Tillstånd kan begränsas till viss tid.

E* tillstånd till andrahandsupplåtslse kan Ilirenas medvillkor.

JJg
Bostadsrättshayaren Iår inte anviinda lägenheten ftir något annat ärdamål tin det avsedda Föreningen får dock
endast åberopa avvikelse som är av avsevdrd befydelse for fbreningen eller någon annan medlem i fiJreningen.

34$
Bostadsrättshavaren far inte in+'rnma utomstående personer i lägenäelen om det kan medftra men ftir firenin-
gen eller*ågon ffrnån medlem i fi)reningen.



35$
Nytjanderä*en till en llrgenhet som imehas med bostadsrätf cch som tillträtts ?ir förverkad och löreninge,n såle-
des berättigad att säga upp hostadsrättshavåren till avflytning

a\ om bostadsrättshavaren dröjer med att betåla insats eller upplåtelseavgift utöver två veckor åån det att
ftireningen efter fitrfallod*ge,n anmanat honom,trenne att fullgöra sin betalningsskyldighet eller om bo-
stadsräftshavaren dröjer med att betala årsavgift mer än en vecka efter fttrfallodagen om det avser en
bo-stadslägenhel eller mer åin tlå vardagar efter fiirfallodagen om det avser lokal

b) om bostadsrätfshav*ren utan behövligt samtycke eller tillstånd upplåter lägerrheteir i andra hand
ci om liigenheten anvfrnds i strid med 33 eller 34 $$
d) om hstarlsrättshavaren eller den som lägenhelen upplåtits till i anclra h:nd genom vårdslöshet år vållan-

de till att det firtrrs ohyra i lägenheten eller om bostadsräftshavaren genom att inte utan oskäligt &Ojsmål
underräfta slyelsen om att det finns ohpa i låigenheten bidrar rill att ohyan sprids i huset

e) om lagenheten på annat sätt vanvårdas eller om bostadsrättshavaren åsidosätter sina skfdigheter enligl
30 5s 

y16 anviindningen av lågenhelen elle,r om den som lägenheten upplåtits till i andra hand vid an-
vändningen av denna åsidosääer de sky'ldigheter som enligt samma paragraf åligger en bostadsrättsha-
vare

0 om bosiadsrättshavaren inte llimnar tilltriide tili lägenheten enligt 3l $ och hanrhon inte kan visa en gil-
tig wsiikl ftir detta

g) om bostadsrättshavaren inte fullgör annan honomlhenne åvilande skyldighei och detta måsfe anses vara
av synnerlig vik fbr ftireningen att skvldigheten fullgörs

h) om lägenhetea helt ellc'till våisenflig del används fiir näringsverksamhet eller diirmed likartad verksarn-
het vilken utgör eller i vilken till inte ovrisen:tig del ingår brottsligt fiirfarande, eller fiir tillfiilliga sexu-
ella lörbindelser mot ersättning

Nyttjanderäften år inte fiirverkad om det som ligger bostadsrättshavaren till last rir av ringa betydelse.

Uppsägning på gnurd av ftirhållande sorr avses i tbrsfa stycket b), c) eller e) - g) fär ske endast orn bostadsräfts-
havaren låter bli att efter tillsägelse vidta rättelse utan dröjsmåI.

Ifråga om en bostadsl?igenhet far uppsägning på grund av ftirhallande som avses i törsta stycket b) inte helle,r ske

om bostadsrättshavaren efter tillsiigelse utsn dröjsmål ansöker om tillstand till upplåtelsen och får ansökan bevil-
jad"

Om ftireningen säger upp bostadsrättshavaren till avflytnring. har töreningen rätt till ersättning för skada-

36$
Är n1'ttjanderåtten enligt 35 $ örverkad på grund av drojsreåt med betalning av årsavgift och har föreningen med
anledning av detta sagt upp bostådsrättshavaren till avflyttning får denne infe på grund av dröjsmålet skiljas ftån
lägenheten

a) om avgiften - nåir det är hag ombostadsliigerhet -betalas inom tre l'eckor från det att bostadsrättsha-
varen har delgetts undenättelse enligt 7 kap 27 och 28 !$ i bostadsräffslagen om möjligåeten att få till-
baka liigenheten genom atf betala årsavgiften inom dsnna tid, eller

b) op 21'giften - niir det iir fraga om lokal - betalas inom två veckor fran det att bostadsrättshavaren har
delgetts underrättelse enligt ? ?.ap ?7 och 28 $$ i bostadsrättslagerr om möjlighefen att fä tillbaka lägen-
heten genom att betala årsavgiften inom denna tid.

Är det fråga om en i:ostadslägenhet får en bosiadsrätfshavare inte heller skiljas fran lägenheten om han/hon varit
forhindrad allbetala årsavgifier inom den fid som anges i ftirsta stycket a) på grund av sjukdom eller lihrånde
oförutsedd omstlindighet och arsavgiften har betalats så snart det var möjligt, dock senast niir ttisten om avhys-
ning argrhs i ftirsta instans.

Vad som sägs i första stycket giiller inte om bostadsrättshavaren genom att vid upprepade tiilf;illen inte betala
årsavgiften inorn den tid som anges i 35 g a) ha åsidosatt sina fiirpliktelser i såhog grad attbanihon skåligen inte
bör 6 behålla hgenlreren.

Beslut om avhysaing far meddelas tidigast tredje vardagen efter utgången åv den tid som ätrges i fiirsta sfycket a)
eller b).



.'i

Övrige beståmmelser

37S
För fiireningen gållande ordningsregler utfitrdas av sgrrelsen och gåller från och med den tidpunkt niir de distri-
buerats i erlighet med vadsom sags i l? $ andra stycket.

38$
Vid föreningens upplösning ska frrfaras enligt 9 kap 29 $ hostadsriitalagen (1991:614). Beballna tillgångar ska

ftrdelas mellan bostadsrtittshavama efter lägenhetemas insåts€r.

3e$
Utör'er dessa sladgar gåiller fbr frreningens verksamhet vad som stadgas i bostadsrättslagen (191:614), andra
tilliimplig lagar samt" om sådana finns, frreningens ordningsregler.

40$
Vid åindring av dessa stadgu rid ordinarie fiireningsstiimma börjar stadgma att gälla omedelbart ifall beslut tås

med acklamation. I örnigt fall laavs att beslut om stadgeåindring tas av två efter varandra öljande ordinarie ftire-
ningsstiimmor


