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1 § Namn, säte och åindamål
Föreningens namn iir Bostadsrättsfiireningen
Sjö U-Sryrelsen har sitt säte i Älvsjo, Stockhobns

kommun.

Föreningens ändamål tlt att ffimja medlemmarnas

ekonomiska intressen genom att i fiireningens hus

upplåta bost2ider fdr permanent boende samt lokaler åt

medlemmarna for nyttiande utan tidsbegr?insning.

Medlem som irnehar bostadsrätt kallas
bostadsrättshavare.

2 § Medlemskap och överlåtelse
En ny innehavare ffir utöva bostadsråitten och flytta in i
lägenheten endast om han eller hon antagits till
medlem i fdreningen. Förvä'rvaren ska ansöka om

medlemskap i foreningen på sätt styrelsen bestiirnmer.

Till medlemsansökan ska fogas sryrkt kopia på

överlåtelsehandling som ska vara undersl«iven av

köpare och säljare och innehålla uppgift om den

lägenhet som överlåtelsen avser samt pris.

Motsvarande gäller vid byte och gåva' Om

överlåtelsehandlingen inte upp$ller formkraven iir
överlåtelsen ogiltig. Vid upplåtelse erhålls medlemskap

samtidigt med upplåtelsen.

Styrelsen ska så snart som möjligt från det att ansökan

om medlemskap kom in till fttreningen, pröva frågan

om medlemskap. En medlem somupphör att vara

bostadsrättshavare ska anses ha utträff ur frreningen,

om inte styrelsen medger afi han eller hon ffir stå kvar
sommedlem.

3 § Medlemskapsprövning - juridisk person
Juridisk person som forvåirvat bostadsrätt till en

bostadslägenhet får vägras inträde i ftireningen. En
juridisk penion som åir medlem i fÖreningen fär inte

utan samtycke av styrelsen genom överlåtelse ftirviirva
ytterligare bostadsrätt till en bostadslägenhet. Kommun

och landsting fär inte vägras medlemskap.

4 § Medlemskapsprövning - ffsisk person
Medlemskap kan beviljas fusisk person som öYertar

bostadsrätt i ftireningens hus. Den som en bostadsrätt

har övergätttill frr inte vägras medlemskap i
foreningen 6m ftilsningen skäligen bör godta

frrvåirvaren som bostadsrättshavme.

Medlemskap fär inte vägras på grund av kÖn,

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder eller sexuell läggning. Överlåtelsen :ir
ogiltig om medlemskap inte beviljas.

5 § Bosättningskrav
Om det kan antas att ftirvtirvaren ftlr egen del inte ska

bosätta sig i bostadsrättslägenheten har fiireningen rätt

attvägra medlemskaP.

6 § Andelsägande

Den som har ftirviirvat en andel i bostadsrätt fär vägras

medlemskap i ft)reningen om inte bostadsrätien efter

ftirvärvet innehas av makar, registrerade partner eller
sådana sambor på vilka sambolagen tillåimpas.

7 § Insats, arsavgift och upplåtelseavgift
Insats, årsavgift och i lorekommande fall
upplåtelseavgift fastställs av styrelsen. Ändring av

insatsen ska alltid beslutas av foreningsstämma.

8 § fusavgiftens beriikning
Årsavgifterna fördelas på lägenheterna i förhållande till
lägenheternas andelstal. Beslut om ändring av andelstal

ska ättas av foreningsstämma. Om beslutet medför

rubbning av det inbördes ftrhållandet mellan

andelstalen blir beslutet giltigt om minst tre fiärdedelar
av de röstande pä stämman gåU med på beslutet.

För ltigenheter som efter upplåtelsen utrustats med

balkong fiir arsavgiften vara ftirhöjd med högst 2 oÄ av

vid varje tillfälle gällande prisbasbelopp, motsvarande

gäller ftlr lägenhet med fransk balkong, altan på mark
eller uteplats dock med ett påslag på högst I %.

Styrelsen kanbesluta att i årsavgiften ingäende

ersäthing ör taxebundna kostnader såsom,

renhå'llning, konsumtionsvatten, TV, bredband och

telefoni ska erläggas efter ftrbrukning, area eller per

lägenhet.

Om en kostnad avser uppvtirmning eller ned§lning av

lägenheten, varmvatten eller el och ft'rbrukningen mäts

individuellt ska denna del av åLrsavgiften baseras på

frrbrukningen.

9 § Överlåtelse- och pantsättningsavgift samt

avgrft ftir andrahandsupplåtelse
Överlå,telseavgift och pantsätfningsavgift får tas ut efter

beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften fir uppgå till
högst 2,5 % och pantsättningsavgiften till högst I Vo av

gällande prisbasbeloPP.

Överlåtelseavgift betalas av örvärvaren och pant-

siithingsavgift betalas av pantsättaren-

Avgift for andrahandsupplätelse fär tas ut efter beslut

av styrelsen. Avgiften får årligen uppgå till högst 10 %

av gällande prisbasbelopp. Om en lägenhet upplåts

under del av eLl är, beråiknas den högsta tillåtna
avgiften efter det antal kalendermfurader som

liigenheten är uppläten. Upplåtelse under del av

kalendermånad räknas som hel månad. Avgiften
betalas av bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet

i andra hand.

10 § Owiga avgifter
Föreningen fiir i öwigt inte ta ut s?irskilda avgifter fdr
åtgåirder som ftireningen ska vidta med anledning av

bostadsrättslagen eller annan ffirfattning-
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11 § Dröjsmål med betalning
Årsavgiften ska betalas på det sätt styrelsen beslutar.

Betalning ftr dock alltid ske genom plusgiro eller
bankgiro. Om inte årsavgiften eller öwiga förpliktelser
betalas i rätt tid ftir foreningen ta ut dröjsmålsriinta
enligt räntelagen på det obetalda beloppet fidn
ftirfallodagen till full betalning sker samt
påminnelseavgift enligt gällande lagstiftning om
inkassokostnader.

FORENINGSSTÄMMA

12 § Föreningsstiimma
Ordinarie ftireningsståimma ska hållas senast före juni
månads utgang-

13 § Motioner
Medlem som önskar fi ett ärende behandlat vid
ft)reningsstämma ska anmäla detta senast den 1

februari eller inom den senare tidpunkt styrelsen kan
komma att besluta.

14 § Extra foreningsstiimma
Extra foreningsstämma ska hållas niir styrelsen finner
skäl till det. Sådan frreningsstämma ska även hållas
nåir det ftr uppgivet iindarnål sl«iftligen begäirs av
revisor eller minst 1ll0 av samtliga röstberättigade.

15 § Dagordning
På ordinarie fdreningsstämma ska forekomma:
1. fupnande
2. Yal av stiirnmoordft,rande
3. Armälan av stiimmoordftirandens val av

protokollftirare
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av fvå justerare tillika rösträknare

6. Fråga om stiimman blivit stadgeenligt ut§st
7. Fastsällarde av röstliingd
8. Föredraping av styrelsens arsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om faststiillande av resultat- och

balansräkning
I 1. Beslut om resultatdisposition
12. Beslut om ansvmsfrihet ftir styrelsen
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer frr

niistkomm ande verksamhetsår
14. Beslut om antal Iedamöter och suppleanter
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av revisorer och revisorssuppleant
l7.Yal av valberedning
18. Av styrelsen till stämman hiins\iutra ffigor samt av

f öreningsmedlem anmält iirende
l9.Avslutande

På extra foreningsstiimma ska utöver punkt 1-7 och 19

ftirekomma de åirenden för vilken stiirnman biivit
utlyst.

16 § Kallelse
Kallelse till frreningsstiimma ska innehålla uppgift om
vilka tirenden som ska behandlas på stämman. Beslut

ffir inte fattas i andra lirenden tin de som tagits upp i
kallelsen.

Kallelse till ordinarie och extra ftireningsstämma ska

utftirdas tidigast sex veckor och senast två veckor ft)re
ftreningsstämman.

Kallelsen ska ufftirdas genom utdelning eller genom e-
post till de medlemmar som uppgivit en e-postadress'

Om medlem uppgivit en annan postadress ska kallelsen
istiillet skickas dit. I vissa i lag såirskilt angivna fall
stiills högre krav på kallelse via e-post.
Utöver vad som ovan angivits ska kallelse dessutom

anslås på llirnplig plats inom föreningens hus eller
publiceras pä frreningens webbplats.

17 § Rösträtt
Vid ftreningsstiimma hm varje medlem en rÖst. Om
flera medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt har de

dock tillsammans endast en röst. Medlem som innehar

flera lägenheter har också endast en röst.

18 § Ombud och biträde
Medlem ffir utöva sin röskätt genom ombud. Ombudet
ska visa upp en slcriftlig, underskriven och daterad

fullmakt. Fullmakten ska uppvisas i original och gäller
högst ett år fi:ån utftirdandet. Ombud fär frretriida högst

två (2) medlemmar. På foreningsstiimma fär medlem
medftlra högst ett biträde. Biträdets uppgift ar aLtvara
medlemmen behjälplig. Bitriide har ythanderätt.

Ombud och biträde fir endast vara:
. annan medlem
. medlemmens make/maka, regisfrerad parhrer eller

sambo
o ftiräldrar
r syskon
. myndiglbam
r annan närstående som varaktigt sammanbor med

medlemmen i ftireningens hus
r god man

Om medlem har frrvaltare fdretriids msdlsmmen av

ft)rvaltaren. Underårig medlem ftirehäds av sin
fiirmyndare.

Är medlem en juridisk person fiir denne ftiretriidas av

legal stitllföretädare, mot uppvisande av ett

registreringsbevis som är högst tre månader gammalt.

Föreningsstiirnman får besluta att den som inte iir
medlem ska ha rätt att näirvam eller på annat sätt fi)lja
ftirhandlingarna vid foreningsstiimman. Ett sådant

beslut iir giltigt endast om det beslutas av samtliga
röstberättigade som åir niirvmande vid
ftireningsstämman'

19 § Röstning
Föreningsstiimmans beslut utgörs av den mening som

ätt mer iin hälften av de avgivna röstema eller vid lika
röstetal den mening som stii:nmans ordftirande biträder.
Blanl«öst iir inte en avgiven röst.
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Vid val anses den vald som har filtt flest röster. Vid
lika röstetal avgörs valet genom lothing om inte annat

beslutas av stiinlman innan valet örrättas.
Stiimmoordftirande eller frreningsstlimma kan besluta

att sluten omröstning ska genomfÖras. Vid personval

ska dock sluten omröstning alltid genomftiras på

beg?iran av röstberättigad.

För vissa beslut l«iivs såirskild majoritet enligt

bestiimmelser i bostadsrättslagen.

20 § Jäv
En medlem fär inte själv eller genom ombud rösta i
fråga om:
1. tålan mot sig själv
2. befrielse från skadeståndsaflsvar eller annan

ftrpliktelse gentemot frreningen
3. talan eller befrielse som avses i I eller 2 beträffande

annaq om medlemmen i frågahar ett vtisentligt
intresse som kan strida mot fiireningens intresse

21 § Resultatdisposition
Det över- eller underskott som kan uppstå i fdreningens

verksamhet ska balanseras i ny räkning.

22 § Valberedning
Vid ordinarie ftireningsstiimma fär valberedning utses

for tiden fram till och med nitsta ordinarie
ftireningsstämma. Valberedningens uppgift äx atl lltmna
forslag till samtliga personval samt ft'rslag till arvode.

23 § Stämmans protokoll
Vid ftreningsstämma ska protokoll fiÖras av den som

stämmans ordftlrande utsett. I fråga om protokollets

innehåll gäller:
1. att röstlringden ska tas in i eller biläggas protokollet
2. att stiimmans beslut ska ftras in i protokollet

3. att om omröstning skett ska resultatet av denna

anges i protokollet
Protokollet ska senast inom tre veckor hållas

tillgringligt fiir medlemmarna- Protokollet ska ftirvaras
på betryggande sätt.

STYRELSE OCH REVISION

24 § Styrelsens saflrmansättning
Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter

med högst tre suppleanter.

Styrelsen väljs av ftipningsstiirnman. Ledamot och

suppleant kan utses ftir en tid av ett eller två år.

Till ledamot eller suppleant kan frrutom medlem även

väljas person som tillhör medlemmens familjehushåll

och som åir bosatt i ftireningens hus. Stiimma kan dock

välja en (1) ledamot som inte uppfyller kraven i
ftiregående mening.

25 § Konstituering

Styrelsen utser inom sig ordförande och andra

funktioniirer om inte fdreningsstiimma beslutat

annorhmda.

26 § Styrelsens protokoll
Yid styrelsens sammanträden ska öras protokoll som
justeras av ordftiranden och den ytterligme ledamot

som styrelsen utser. Protokollen ska ftirvaras på

behyggande sätt och ftras i nummerftiljd. Styrelsens

protokoll åir fllgZingliga endast for ledarnÖter,

suppleaater och revisorer.

27 § Beslutlorhet och röstning
Styrelsen är beslutftir niir antalet ntirvarande ledamöter

överstiger hälften av samtliga ledamöter. Som

sfyrelsens beslut gäller den mening ftir vilken mer åin

hiilften av de niirvarande röstat eller vid lika röstetal

den mening som ordftiranden biträder. Är styrelsen inte

fulltalig ska de som röstar ftir beslutet utgöra mer än en

tredjedel av hela antalet styrelseledamöter. Suppleanter

tj?ins§ör i den ordning som ordfrrande bestiimmer om

inte annat besfiimts av föreningsstii.rnma eller framgår

av mbetsordning (beslutad av styrelsen).

28 § Beslut i vissa frågor
Beslut som innebåir väsentlig ftiriindring av ftireningens

hus eller mark ska alltidfattas av ftireningsstiimma.
Om ett beslut avseende om- eller tillbyggnad innebtir

att medlems liigenhet ftiriindras ska medlemmens

samtycke inhiimtas. Om bostadsrättshavaren inte ger

sitt samtycke till ändringen, blir beslutet iindå giltigt
om minst två tredjedelar av de röstande på stämman

har gått med på beslutet och det dessutom har godkiints

av hyresnämnden.

29 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas - ftirutom av styrelsen - av

minst wå ledamöter tillsaillmans.

30 § Styrelsens åligganden
Bland annat åligger det styrelsen:
. att svara för foreningens organisation och

ftrvaltning av dess angelägenheter
. att avge redovisning för förvaltning av frrmingens

angelägenheter genom att avlämna fusredovisning
som ska innehålla berättelse om verksamheten

under året (fdrvaltningsberättelse) samt redogöra

ftir foreningens intäkter och kosbrader under året

(resultatriikning) och ftir dess stiillning vid
riikenskapsårets utgång (balansriikning)

. att senast sex veckor fore ordinarie frrenings-
stiimma till revisorerna avläimna fusredovisningen

. att senast tvä veckor fÖre ordinarie
ftireningsstämma hålla årsredovisningen och

revisionsberättelsen tillgåingli g
o att ftra medlems- och lägenhetsförteclaring;

ftireningen har rätt att behandla i fdrteckningarna
ingående personuppgifter pä sätt som avses enligt
gällande lagstiftning om personuppgifter.

. om ftireningsstiinunan ska ta stiillning till ett forslag

om ?indring av stadgarn4 måste det fullstiindiga
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lorslaget hållas tillgängligt hos ftireningen från
tidpunkten ftir kallelsen fram till foreningsstämman.
Om medlem uppgivit annan adress ska det
fullständiga forslaget istället skickas till
medlemmen.

31 § Utdrag ur lägenhetsforteckning
Bostadsrättshavare har rätt att på begäran få utdrag ur
lägenhetsforleckn ingen avseende sin bostadsrätt.

32 § Räkenskapsar
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

-13 § Revisor
Föreningsstämma ska välja minst en och högst två
revisorer med högst två suppleanter. Revisorer och
revisorssuppleanter väljs ftr tiden från ordinarie
fiireningsstämma liam till och med nästa ordinarie
lbreningsstämma. Revisorer behöver inte vara
medlemmar i floreningen och behöver inte heller vara
auktoriserade eller godkända.

I -{,,\ Revisionsberättelse
Rer isorerna ska avge revisionsberättelse till styrelsen
senast ffe veckor ftire föreningsstämman.

BOSTADSRÄTTSHRVNRENS
NETTI CH ETER OCH SKYLDIGHETER

35 .r gorrudsrättshavarens ansvar
Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla det
inre ar. läeenheten i gott skick. Detta gäller även mark,
lirnad. garage och andra lägenhetskomplement som
\an ingå i upplåtelsen.

Bosiadsrättshavaren svarar sålunda for underhåll och
reparationer av bland amat:
o rtbeläg-sning på rummens alla väggar, golv och tak

iämte underliggande y.tbehandling, som krävs ltir
att anbrilga ltbeläggningen på ett fackmanna-
mässigt sätt

o icke bärande innerväggar
. till Iönster hörande beslag, gånglärn, handtag,

1åsanordning, vädringsfilter och tätningslister samt
ail målning ltirutom utvändig målning och kittning
av tljnster. För skada på fiinster genom inbrott eller
annan åverkan på ftlnster svarar
bostadsrättshavaren.

r till )tterdörr hörande beslag, gångjärn, glas,
handtag. ringklocka, brevinkast och lås inklusive
nl cklar. all målning med undantag for målning av
r'tterdörrens utsida, motsvarande gäller for balkong-
e1ler altandör. För skada på ltterdörr genom inbrott
eller annan åverkan på dörren svarar
bostadsrättshavaren, motsvarande gäller for
balliong- eiler altandörr.

. irmerdörar och säkerhetsgrindar
o lister. foder och stuckaturer
o elradiatorer; i fråga om vatten8zllda radiatorer

svarar bostadsrättshavaren endast for målning

o golwiirme, som bostadsrättshavaren ftirsett
lägenheten med

o eldstäder, dock inte tillhörande rökgångar
r varmvattenberedare
r luftvärmepump; skötsel och ftirnyelse
r ledningar ftir vatten och avlopp till de delar dessa är

åtkomliga inne i lägenheten och betjiinar endast
bostadsrättshavarens lägenhet

r undercentral (säkringsskåp) och diirifrån utgående
el- och informationsledningar (telefon, kabel-tv,
data med mera) i lägenheton, kanalisationer,
brytare, eluttag och fasta armaturer

o ventiler och luftinsläpp, dock endast målning
. brandvarnare

I badrum, duschrum eller annat våtrum samt i WC
svarar bostadsrättshavaren därutöver bland annat även
fiir:
r fuktisolerande skikt
. inredningochbelysningsarmaflrer
. vitvaror och sanitetsporslin
o klämring till golvbrunn, rensning av golvbrunn och

vattenlås
o tvätfmaskin inklusive ledningar och

anslutningskopplingar på vattenledning
o kranarochavstiingningsventiler
o ventilationsfl2ikt
r elektriskhanddukstork

I kök eller motsvarande utymme svarar
bostadsrättshavaren fti1 6ll jffsdning och utrushring
såsom bland annat:
o vitvmor
r köksfläkt
. rensningavvattenlås
. diskmaskin inklusive ledningar och

anslutningskopplingar på vattenledning
o l«anar och avstiingningsventiler; I fråga om

gasledningar svarar bostadsrättshavaren endast for
målning.

36 § Ytterligare installationer
Bostadsrättshavaren svarar även ftir alla installationer i
lägenheter som installerats av bostadsrättshavaren eller
tidigare innehavare av bostadsrätten.

37 § Brand- och vattenledningsskador
För reparationer på grund av brand- eller
vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast i
begränsad omfattning i enlighet med bestämmelserna i
bostadsrättslagen.

38 § Balkong, altan och takterrass
Om lägenheten lir ukustad med balkong, altan eller
takterrass svarar bostadsrättshavaren endast ftir
renhållning och snöskotfiring samt ska se till att
avledning ftir dagvatten inte hindras.

39 § Felanmälan
Bostadsrättshavaren åir s§ldig att till foreningen
anmala fel och brister i sådan lägenhetsutrustning som
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foreningen svarar frr i enlighet med bostadsrättslagen
och dessa stadgar.

40 § Gemensam upprustning
Föreningsstiimma kan i samband med gemensam

underhållsåtgärd i huset besluta om reparation och blte
ay imsdfling och utrustning avseende de delar av
lägenheten som medlemmen svarar fi)r.

41 § Vanvård
Om bostadsrättshavaren fi)rsummar sitt ansvar fbr
lägenhetens skick i sådan utsträckning att annans

siikerhet äventyras eller att det finns risk ft)r omfattande
skador på annans egendom har ftireningen, efter
rättelseanmaning, rätt att avhjälpa bristen på
bostadsrättshavarens bekostnad.

42 § Övriga anordningar
Anordningar såsom luftvärmepumpar, inglasning,
markiser, belysningsarmaturer, sols§dd,
parabolantenner etc. flr säths upp endast efter
foreningens godktinnande. Bostadsrättshavaren svmar
for skötsel och underhåll av sådana anordningar. Om
det behövs for husets underhåll eller for att fullgöra
myndighetsbeslut iir bostadsrättshavaren skyldig att,
efter uppmaning fran styrelsen, demontera sådana

anordningar pä egen bekostrad.

43 § Förindring i lägenhet
Bostadsrättshavaren fir fiireta föriindringar i
lägenheten. Följande åtgåirder frr dock inte företas utan
styrelsens tillstand:
L ingrepp i biirande konstruktion,
2. andrngav befintlig ledning fiir avlopp, vifme, gas

eller vatten, eller
3. annan viisentlig ftriindring av lägenheten

Styrelsen fiir endast viigra tillstånd om åtgiirden ar till
påtaglig skada eller olägenhet ftr fd,reningen eller
annan medlem. BostadsrEittshavaren svarar ftir att
erforderliga myndighetstillstånd erhålls. Föriindringar
ska alltid utforas på ett fackmannamässigt sätt.

ANVÅNDNING AV BOSTADSNÅTTTN

44 § Anvrindning av bostadsrätten
Bostadsrättshavaren fir inte använda lägenheten ftir
något annat ändamål iin det avsedda. Föreningen fir
dock endast åberopa avvikelser som är av avseväd
betydelse ft)r fdreningen eller någon annan medlem i
frreningen.

45 § Sundhet, ordning och gott skick
Bostadsrättshavaren är s§ldig iaktta allt som fordras
flör att bevara sundhet, ordning och gott skick inom
eller utom huset samt rätta sig efter föreningens
ordningsregler. Detta gäller även frr den som hör till
hushållet, gästar bostadsrättshavaren eller som utfti,r
arbete fiir bostadsrättshavarens räkning.

Hör till lägenheten mark, forråd, garage eller amat
lägenhetskomplement ska bostadsrättshavaren iaktta
sundhet, ordning och gott skick även i fråga om sådant

utrlmme.

Ohya frr inte ftrras in i lägenheten.

46 § Tillträdesriitt
Företrädare ftir ftireningen har rätt att fii komma in i
lägenheten niir det behövs fiir tillsyn eller ftr att utfora
arbete som ft)reningen svarar fiir eller har rätt att utftira.

Om bostadsriittshavaren inte lämnar fbreningen
tillträde till lägenheten, nåir föreningen har rätt till det,

kan styrelsen ansöka om särskild handräckning hos
kronofo gdemyndi gheten.

47 § Andrahandsupplåtelse
En bostadsrättshavare fiir upplåta sin lägenhet i andra
hand till annan ft)r självsfiindigt brukande endast om
styrelsen ger sitt skriftliga samtycke.
Bostadsrättshavare ska sl«ift1igen hos styrelsen ansöka
om samtycke till upplåtelsen. I ansökan ska skälet till
upplåtelsen anges, vilken tid den ska pågå samt till vem
lägenheten ska upplåtas. Tillstånd ska liimnas om
bostadsrättshavaren har skäl for upplåtelsen och
ftireningen inte har någon befogad anledning attvägra
samtycke. Styrelsens beslut kan överprövas av
hyresnämnden.

48 § Inneboende
Bostadsrättshavare ffir inte låta utomstående personer

bo i lägenhete4 om det kan medfi)ra olägenhet för
ftireningen eller annan medlem.

FÖRVERKANDE

49 § Förverkandegrunder
Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med
bostadsrätt kan frrverkas och frreningen kan säga upp

bostadsrättshavaren till avflything i bland annat
ftljande fall:
r bostadsrättshavaren dröjer med att betala insats,

upplåtelseavgift, årsavgift eller avgift ftr
andrahandsupplåtelse

o liigerheten utan samtycke upplåts i andra hand
r bostadsrättshavaren inryrnmer utomstående

personer till men ftir fiirening eller arrnan medlem
r lägenheten anviinds ftir annat iindamål än vad den

åir avsedd fiir och avvikelsen är av väsentlig
betydelse filr ftireningen eller någon medlem

o bostadsrättshavaren eller den, som lägenheten
upplåtits till i andra han{ genom vårdslöshet iir
vållande till att det finns ohyra i lägenheten eller
om bostadsrättshavmen, genom att inte utan
oskäligt dröjsmål underrtitta styrelsen om att det
finns ohyra i lägenheten, bidrar till att ohyra:r sprids
i huset

o bostadsrättshavaren inte iakttar sundhet, ordning
och gott skick eller frittar sig efter de särskilda
ordningsregler som ftireningen meddelar
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bostadsrättshavaren inte lämnsr tillträde till
lägenheten och inte kan visa giltig ursiikt for detta

bostadsrättshavaren inte fullgör annan s§ldighet
och det måste anses vara av spnerlig vikt for
ftireningen att s§ldigheten fullgörs

o lägenheten helt eller till vilsentlig del anv:inds ör
niiringsverksarnhet eller diirmed
likartadverksamhet, vilken till en inte oväsentlig del

ingår i brottsligt frrfarande eller frr tillftilliga
sexuella forbindelser mot ersätbring

50 § Hinder fiir fiirverkande
Nyttjanderätten åir inte forverkad om det som ligger
bostadsrättshavaren till last är av liten betydelse. I
enlighet med bostadsrättslagens regler ska foreningen

normalt uppmana bostadsrättshavaren att vidta rättelse

innan foreningen har rätt säga upp bostadsrätten. Sker

riittelse kan bostadsrättshavaren inte skiljas från

bostadsrätten.

51 § Ersiittning vid uppsägning
Om foreningen säger upp bostadsrättshavaren till
avfllttring har foreningen rätt till skadestånd.

52 § Tvangsftirsäljning
Har bostadsrättshavaren blivit skild fran lägenheten till
fdljd av uppsägning kan bostadsrätten komma att

tvångsfdrsäljas av kronofogden enligt reglerna i
bostadsrättslagen.

Övmcr

53 § Meddelanden
Meddelanden anslås i frreningens hus, på ftireningens

webbplats, genom e-post eller utdelning.

54 § Framtida underhåll
Inom fdreningen ska bildas fond fdr ytfe underhåll.

Till fonden ska årligen avsättas ett belopp motsvarande

minst 0,3% av fastighetens taxeringsviirde. Om
filreningen har en underhållsplan kan istiillet avsättning

till fonden göras enligt Planen.

55 § Utdelning, upplösning och likvidation
Om foreningsstiimman beslutar att uppkommen vinst
ska delas ut skavinsten fordelas mellan medlemmarna

i ftirhållande titl lägenheternas årsavgifter ftir det

senaste riikenskaPsåret.
Om ftireningen upplöses eller likrideras ska behållna

tillgangar tillfalla medlemmarna i ftirhållande till
liigenheternas insatser.

56 § Tolkning
För ffigor som inte regleras i dessa stadgar gäller

bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska foreningar och

öwig lagstiftning. Föreningen kan ha utftirdat
ordningsregler ftr ftirtydligande av innehållet i dessa

stadgar.

57 § Stadgetindring
Föreningens stadgar kan ändras om samtliga
röstberättigade iir ense om det. Beslutet iir även giltigt
om det fattas av två på varandra foljande

ftireningsstiimmor. Den forsta stämmans beslut utgörs

av den mening som får mer iin hälften av de avgivna

rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som

ordlöranden biräder. Pä den andra stiimman kävs att

minst två tredjedelar av de röstande går med på

beslutet. Bostadsrättslagen kan för vissa beslut

ftireskriva högre maj oritetskrav.
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