








Förslag tillägg i stadgarna brf Växthuset 3: 

 

Föreningen godkänner ej juridiska personer som blivande medlemmar och bostadsrättsinnehavare. 

Däremot godkänner föreningen delägarskap av bostadsrätt, d.v.s. att två personer står som 

bostadsrättsinnehavare. Minsta delägarskap för den som kommer att utnyttja bostadsrätten är 10%. 

 

En bostadsrättsinnehavare får hyra ut hela sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt 

brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke. Bostadsrättsinnehavare som önskar hyra ut sin 

lägenhet i andra hand skall till styrelsen skriftligen ansöka om samtycke till andrahandsuthyrningen. 

Inflyttning av den som är tilltänkt som hyresgäst i andra hand får ej flytta in innan styrelsen lämnat 

sitt medgivande. 

 

När en bostadsrätt överlåts till en ny innehavare får denne utöva bostadsrätten och flytta in i 

lägenheten endast om han eller hon har antagits som medlem i föreningen. Förvärvare av 

bostadsrätt ska skriftligen till styrelsen ansöka om medlemskap. 

Frågan om att anta en medlem avgörs av styrelsen. Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom tre 

veckor från det att skriftlig ansökan om medlemskap inkom till föreningen, besluta om medlemskap 

och meddela förvärvaren om beslutet. Som underlag för medlemskapsprövningen kan föreningen 

komma att begära kreditupplysning avseende sökanden. 

Företrädare för föreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för 

att utföra arbete som föreningen svarar för. Om bostadsrättsinnehavaren inte lämnar föreningen 

tillträde till lägenheten när föreningen har rätt till det kan styrelsen ansöka om handräckning. Detta 

regleras bl.a. i Bostadsrättslagen (1991:614) 7:e kap. § 13. 

 

 

Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt kan i enlighet med bostadsrättslagen 

(1991:614) 7:e kap. §§ 18 19 20 förverkas bl.a. om: 

1 bostadsrättsinnehavaren dröjer med att betala del av årsavgift (månatlig avgift) för kommande 

månad och den är inbetald senare än en vecka efter sista vardag i innevarande månad. 

2 lägenheten utan styrelsens samtycke hyrs ut i andra hand. 

3 bostadsrättsinnehavaren inrymmer utomstående personer i lägenheten till men för föreningen 

eller medlem. 

4 bostadsrättsinnehavaren inte iakttar sundhet, ordning och skick inom fastigheten eller rättar sig 

efter de särskilda ordningsregler som föreningen meddelat. 



5 bostadsrättsinnehavaren inte lämnar tillträde till lägenheten och inte kan visa skälig ursäkt för 

detta. 

 

Bostadsrättsinnehavare förbinder sig att teckna hemförsäkring med tillägg för bostadsrätt. En kopia 

på försäkringsbrevet skall tillställas styrelsen vid varje ny försäkringsperiod.  

Upptäckta skador, brister och skadedjursangrepp i fastigheten ska genast och utan dröjsmål 

rapporteras till styrelsen. 

 

 

Första godkännandet: 20110224 

Andra godkännandet:  

Tillägg till stadgarna träder i kraft när ett andra godkännande ges vid nästa föreningsstämma. 

Tilläggen bygger på bostadsrättslagen. 


