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§ 1 FIRMA, ANDAMAL OCH SATE

. Foreningens firma ar Riksbyggens Bostadsr8.ttsforening Arstaterrassen
Foreningen har till andamaI att ftiimja medlemmamas ekonomiska intressen genom att i
foreningens hus, mot ersattning, till fdreningens medlemmar upplata bostadslagenheter for
permanent boende om inte annat smIcilt avtalats, och i rorekommande fall lokaler, till
nyttjande utan begransning i tiden. -
Foreningen'ska11 i sin verksamhet aven i ovrigt fratnja de kooperativa ideetna, i fdrsta hand
mom bostadsfOrsorjningen.

Foreningens styrelse skall ha sitt sate iStockholms.kommun.

§2 UPPLATELSENS OMFATTNING M?vl

•
•

UpplMelse och utovande av bostadsrlitt sker pi de villkor som anges i foreningens ekono-
miska plan, dessa stadgar och i allman lag.

En upplatelse av bostadsratl tar endast avse hus eller del av hus jamte tillhorande utrymmen.
En uppUitelse tar dock ~ven omfatta mark som ligger i anslutning till foreningens hus, om
marken skall anvandas som komplement till nyttjandet av huset eller del av huset.

§3 DEFINITION AV GRUNDLAGGANDEBEGREPP

Med bostadsratt avses den dirt i fOrenmgen 80m en medlem bar till mljd av upplatelsen .

Med Higenhet avses slvaJ. bostadsHigenhet som lokal jfunte dartill horande utrymmen Deh i
fijrekommande fall mark.

Med bostadsrattshavare avses medlem sam innehar Higenhet moo bostadsratt .

§4 UPPL.A.TELSEAVTALETS INNEHALL M M

UpplAtelse av en Uigenhet moo bostadsriitt skall ske skriftligen.

I upplAtelsehandlingen skal1 partenuis namn anges liksom den Uigenhet uppl!telsen avser
samt de belopp som sleaUbetalas i insats, arsavgift oeh i fOrekommande fall uppllltelseavgift.

1



§5 FORHANDSAVTAL

Foreningen f'ar i enlighet med bestammelserna i 5 kap bostadsrattslagen inga avtal om att i
framtiden upplata lagenhet med bostadsratt. Ett sMant avtal kallas rorhandsavtal.

§ 6 FORENINGENS MEDLEMMAR

Foreningens medlemmar utgors av:

a) Riksbyggen ekonomisk rorening, i fortsattningen endast beteeknat Riksbyggen .
.

b) Fysisk/juridisk person sam innehar bostadsratt i foreningen till foljd av upplatelse fran
roreningen eller fysisk/juridisk person som overtar bostadsratt iroreningens hus.

-. §7
. .

ALLMANNA BESTAMMELSER OM MEDLEMSKAP

..~.

Fraga am att anta medlem i fOreningen avgors av styrelsen moo iakttagande av bestammel-
serna i dessa stadgar oeh i bostadsrattslagen.

Styrelsen ar skyldig att utan dr{)jsmil, dock senast inom en (1) mAnad fran det att skriftlig
ansokan am medlemskap kom in till !"oreningen,avgora fragan om medlemskap.

En medlem kan endast antas om den gor sannolikt att han kommer att anvanda Uigenheten for
det andamil sam finns angivet iupplatelseavtalet

Annan juridisk person Unkommun eller landsting som forvarvat bostadsr1itt till bostadsla-
genhet :tarv1igrasmedlemskap .

Medlem vars medlemskap grundas pa viss funktion eller anknytning i fdreningen, uttrader
sam medlem om denna funktion eller anknytning upphor.

•• §8 RATT TILL MEDLEMSKAP VID OVERG.ANG AV BOSTADSRATT

Den till vilken en bostadsditt overga.tt tar inte vagras intrade i foreningen am de villkor for
medlemskap som anges i dessa stadgar ar uppfyllda och tOreningen skaJigen bor godta honom
sam bostadsrattshavare. Om det kan antas att rorvarvaren fiir egen del inte permanent ska
bosatta sig i bostadsrattslagenheten, om inte annat sarskilt avtalats, har fOreningen ratt att
v1igramedlemskap. .

Medlemskap f'ar inte vagras pa grund av ras, hud.flirg, nationalitet, etniskt ursprung, religion
eller sexuell Uiggning. .

Den sam har fdrvarvat andel i bostadsratt f'ar inte vagras intrllde i ilireningen om bostads-
ratten efter fdrvarvet innehas av makar eller sadana sambor pa vilka lagen (2003:376) am
sambos gemensamma hem skall tillUInpas.

2
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•t.

Om en bostadsditt har overg~tt till bostadsriittshavarens make eller sambo fAr maken eller
sambon inte vagras intrade i fOreningen. Detta galler ocksiLnar bostadsratt till en bostadsla-
genhet 6vergatt till DagOnannan narstAende person som varaktigt sammanbodde mOObo-
stadsrattshavaren.

§ 9 OGILTIGHET VID VAGRAT MEDLEMSKAP

Om den som en bostadsratt overgatt till vagras in~[de i foreningen ar overla.telsen ogiltig.
Detta galler dock inte vid ~xekutiv fOrsaIjning av bostadSliitten eller vid tv§ngsfOrs~ljning
enligt 8 kap bostadsrlittslagen. For det fall en fdrvarvare vid exekutiv rorsaljning eller
tvangsfdrsaljning viigras intrlide i foreningen skall foreningen losa bostadsratten mot skiilig
ersattning, utom i fall d8.en juridisk person enIigt 11 § andra stycket far utava bostadsrlitten
utan att vara medlem.

En overllte1se 130m avses i11 § sjatte styeket ar Qgi.ltigom ilireskrivet samtyeke inte erhalls.

§10 OVERLATELSEAVTAL

Btt avtal om overl!telse av en bostadsrlitt genom kOp skall upprllttas skriftligen oeb skrivas
under av sliljare och kopare. Kopehandlingen skall innehAlla uppgift om den Uigenhet sam
overlatelsen avser samt om priset. Motsvarande skall i tillampliga delar galla vid byte eller
gAva.

Om. saljaren ooh koparen vid sielan av kopehandlingen kommit overens om ett annat pris an
det som anges i kopehandlingent ar den overenskommelsen ogiltig. Mellan sii1.jarenoeh
kaparen ganer i strolet det pris som anges ikOpebandlingen. Priset.fAr dockjfi:mkas, om det 1ir
oskiiligt att det skall vara bindande. Vid denna bedomning skall h8nsyn tas till kope-
handlingens inneh!1l, omstlindighetema vid avtalets tiilkomst, senare intrliffade fOrhallanden
ooh omstiindigheterna i ovrigt .

En Overlltelse 80m inte uppfyller dessa fdreskrifter ar ogiltig. Vacks inte talan. om overUtel-
sens ogiltighet inom tva. fir :fran den dag d! overlatelsen skedd~, ar ratten till sadan. talan
fOrlorad. Vid overlAtelsebor av Riksbyggen tillhandahMlet formular anvandas.

§11 SARsKILDA REGLER VID OVERGANG AV BOSTADSRATT

Nar en bostadsratt overlltits fran en bostadsrl1ttshavare tin en ny innehavare, f3.rdenne utova
bostadsrJltten enOOstom han at eUer antas till medlem ibostadsrtittsfOreningen.

En juridisk person :far dock utova bostadsratlen utan att vara medlem i fdreningen om den
juridiska personen har fOrvDrvatbostadsratten vid exekutiv fOrsll1jningeller tvAngsfOrsaIjning
en1igt 8 kap bostadsrattslagen oeh d! hade panttiitt ibostadsrlitten. Tre (3) at e:fterf6rvarvet
fin"foreningen uppmana den juridiska personen att inom sex (6) mfuJader fran uppmaningen

. visa att nagon som inte far vagras intrade i roIeningen har fdrvlirvat bostadsditten oeh sokt
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medlemskap. Om uppmaningen inte foljs far bostadsriltlen tvangsfOrsaIjas enligt 8 kap
bostadsriittslagen for den juridiska personens rlilcning.

Ett dodsbo efter en avlide'n bostadsriitishavare tar utova bostadsditten trots att dodsboet inte
iiI'medlem i f6reningen. Tre (3) ar efter dt>dsfallet:fArforeningen dock uppmana dodsboet att
mom sex (6) manader fran uppmaningen visa att bostadsratten b.ar ingatt i bodelning eller
arvskifte med anledning av bostadsrattshavarens dod eUer att nagon, som inte :tar vagras
intdide i fOreningen, har forvarvat bostadsratten oeh sOktmedlemskap. Om uppmaningen inte
foljs, tar bostadsriitlen tvangsfOrsiUjasenligt 8 kap bostadsrattslagen fOrdodsboets rakning.

Om en bostadsrtttt overgatt genom bodelning, arv, testamente, bo1agsskifte eller liknande
f6rvarv och fOrvarvaren inte antagits till medlem far foreningen uppmana ffirvarvaren att
mom sex (6) manader fr3n uppmaningen visa att nagon, som inte Iar v!gras intriide i fore-

'. ningen, har rorvlirvat bostadsratien oeh ~oktmedlemskap.

Om uppmaningen inte f6ljs, & bostadsratien tvangsfOrsaljas enligt 8 kap bostadsrattslagen
fOrfdrviirvarens rakning.

•
•

En juridisk person sam ar medlem i en bostadsrattsffirening tar inte utan samtycke av fore-
ningens styrelse genom overlatelse fOrviirva en bostadsratt till en bostadslagenhet som ar
avsedd for permanentboende.

Samtycke behovs dock inte vid:
1. Forvilrv vid exekutiv fOrsiiljningeller tvangsforsaljning enligt 8 kap bostadSrlittslagen, om

denjuridiska personep. hade pantrlitt i bostadsratten, eUer
2. Forvilrv som gOISav en kommun eUer ett landsting.

Bostadsdittshavaren ansvarar for sAdariaatgtirder i Uigenheten som har vidtagits av tidigare -
innehavare av bostadsratten.

Solidarlskt ansvar
Den som forvarvar en bostadsriitt svarar inte fOr de betalningsfOrpliktelser som den frBn
viIken bostadsrlitten har overgitt hade mot bostadsdittsforeningen. Nilr en bostadsrlitt overgatt
genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande fdrvarv, svarar dock
forviirvaren"fOrsMana forpliktelser .

§ 12 INSATS,AVGIFrER M M

For vlirje bostadsratt ska11till 10reningen betalas insats -och ~avgi.ft samt i ffirekommande
fall upplAtelseavgift, overlAtelseavgift och pantsiittningsavgift.

Insats, irsavgi~ overlAtelseavgift, pantsattningsavgift samt -upplatelseavgift faststiills av
styrelsen.

Beslut om nndrade avgifter skall snarast meddelas bostadsdittshavarna.

Insats och upplitelseavgift
Andring av insats skall alltid beslutas av fdreningsstmnma.



•

Uigenheten :mr jnte tilltdidas f6rsta gangen fordiD. fastsUilld msats ooh i fOrekommande fall
upplatelseavgift inbetalats till fOreningen. am lnte styrelsen medgivit annat.

Arsavgift m m
Arsavgiften skall fdrdelas pa roreningens bostadsditter 1 forhallande till Higenheternas
lnsatser.

Arsavgiften skall av styrelsen faststiillas sa att de sammanlagda m-savgifterna i fOreningen
tillsammans med ovriga in1akter g~r Ulckning for fdreningens kostnader samt avsattning till
fonder.

Betalning av arsavgift
Om inte styrelsen bestamt annat skall bostadsrllt1sbavama betala arsavgift i fdrskott fordelat
pA.mAnad ror bostad oeh kvartal lor lokal. Betalning ska11 erHi.ggas senast sista vardagen fore
varje kalendermanads respektive kalenderkvartals borjan: .

Om bostadsrattshavaren betalar ~ avgift pa post eUer bankkontor, anses beloppet ha kommit
fOreningen tillhanda omedelbart vid betalningen. Uimnar bostadsriittsbavaren ett
betalningsuppdrag pa avgiften till bank.-, post- eUer girokontor eller via internet, anses
beloppet ba kommit foreningen tillhanda nar betalningsuppdraget togs ernot. av det
fdrmedlande kontoret.

Ranta oeli inkassoavgift vid fOrsenad arsavgiftsbetalning
Om inte styrelsen beslutat annat oeb arsavgiften inte betalas i ratt tid utgar drOjsmaIsranta .
enligt rantelagen (1975:635) p~ den obetalda avgiften fran forfallodag~ till dess att full be-
talning sker.

Om inte styrelsen beslutat annat skall, vid f6rsenad betalning av arsavgift eller ovrig ror-
pliktelse mot fOreningen, bostadsrattshavare aven betala paminnelseavgift samt i fbrekom-

. mande fall inkassoavgift enligt lag (1981 :739) om ersattning fOr inkassokostnader m m .

Siirskild debitering
Om genom matning eUer pa annat satt viss kostnad direkt kan fdrdelas pa samtliga eller vissa
lagenheter, bar styrelsen mtt att rordela berorda kostnader genom siirskild debitering.

Om det feir nagon kostnad ar uppenbart att viss annan fdrdelningsgrund an. insatserna enligt
ekonomisk plan. bor tilUimpas har styrelsen ratt att besluta om sMan fordelningsgrund.

Overlatelseavgift och pantsattningsavgift
Om inte styrelsen beslutat annat ager fdreningen ratt att vid overgAng av bostadsratt ta ut en
overl!telseavgift sam skall betalas av den overl!tande bostadsrattshavaren oeh uppgar till ett
belopp moC?varande tva oeb en halv (2,5) procent av gallande prisbasbelopp enligt lag
(1962:381) om allman feirsIDcringvid tidpunkten fOr overlitelsen.

Om inte styrelsen beslutat annat ager foreningen ratt att vid pantsattning av bostadsdltt fa ut
en pantsMtningsavgift som skall betalas av bosta.dsfEtttshavaren (pantsattaren) oeh uppgar till '
ett belopp motsvarande en (1) pro cent av gaIlande prisbasbelopp enligt lag (1962:381) om
allman feirsakring vid tidpunkten nar fOreningen undenii.ttas om pants~ttningen.
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Ovriga avgifter for nyttigheter som inte ingar ibostadsratten
For ti1lkommande nyttigheter som utnyttjas endast av vissa medlemmar sasom upplatelse av
parkeringsplats, extra forradsutrymme 0 dyl utgar slirskild .ersattning som bestams av
styrelsen. .

Foreningen f'ar i ovrigt inte ta ut slirskilda avgifter ilir atglirder som 'foreningen skall vidta
med anledning av bostadsrattslagen eUer annan forfattning.

§13 UNDERHALLSPLAN

Styrelsen skall uppratta oeh hligen folja upp underhaIlsplan for genomfOrande av underhaIlet
av fOreningens fastighet/er med tillhorande byggnader.

§ 14 FONDER FOR UNDERHALL

Inom fOreningen skall bildas en fond ilir det planerade underh811etav fOreningens fastighet/er
med tillhorande byggmider. Darutover kan bildas bostadsrlittshavamas individueUa fonder for
underhAUav lagenhetema.

Fond for planerat underhall
Avsa:ttning till fOreningens underhA11sfondsker Arligenmed belopp som for fOrstamet anges i
ekonomisk plan oeh dlirefter iunderhMlsplan enligt § 13 OVaIl.

Fond fOrbostadsratlshavarnas underh8ll
Bostadsrattshavarnas individuella underhA11sfonderkan bildas genom lrliga avsattningar frAn
bostadsrattshavarna. Beslut om avskaffande, imiittande av oeh lrliga avsattningar till
bostadsrattshavamas individuella underhAllsfonder fattas av styrelsen.

§ 15 STYRELSE

•
Foreningens angeUigenheter skall handhas av en styrelse vars uppgift lir att fOretrada fore-
Dingen och ansvara for att fOreningens organisation, ekonomi oeh andra angeUigenheter skots
pi ett tillfredsstallande satt. . .

8tyrelsen skatl arbeta fOr studie- oeh fritidsverksamhet oeh losa fragor i samband med skot-
seln av foreningens egen,dom sA att medlemmarnas trivsei oeh aktiva deltagande i verk-
samheten framjas. .

8tyrelsen skall genom olika aktiviteter aka medlemmamas samhorighet oeh med hansyn till
bostadsrattshavamas olika forutsattningar skapa likvlirdiga mojligheter for alIa att nyttja
bostadsratten. .

Styrelseledamoter oeb suppleanter valjs av fOreningsstamman 'for en period av hogst tva (2)
ar. 8tyrelseledamot oeh suppleant kan omvaljas. Om en belt ny styrelse valjs pa fOrenings-
stamma skall mandattiden for haIften,"eUervid udda tal nannast hogre antal, vara ett m-.
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•
•

Suppleanter intrader i den ordning de a.r valda savida inte stamman har valt personliga
supp]eanter.

For det fall vakanser uppkommer efter ordinarie ledamoter eller suppleanter 1D1derman-
datperioden skal1 dessa erstittas senast vid narmast darpi1f6ljande ordinarie forenin:gssUimma.
Vid val efter vakanser ganer att ny ledamot eUer suppleant utses av den som utsag den
ledamot eUer suppleant som skall ersattas.

Antalet styrelseledamoter och suppleanter samt utseende dlirav
• Styrelsen skall besta av 3-7 styrelseledamoter oeh 3-7 styrelsesuppleanter som utses enligt

fOljande:

1. Riksbyggen utser en (1) ledamot oeh en (1) supplean~.

2. Foreningsstamman utser tva (2) till sex (6) ledamoter samt minst tva (2) oeh
hogst sex (6) suppleanter.

Valbar till uppdrag som styrelseledamot el1er suppleant ·lir myndig person som a.rmecllem
eller tillhor bostadsrattshavares familjehush3l1 oeh sam ar bosatt i fOreningens hus eller
person som utsetts att fdretrada Riksbyggen i ffireningens verksamhet. Den som lir undermg
eUer i konkurs eller bar fOrvaltare enligt 11 kap 7 § f6raldrabalken kan inte vara sty-
relseledamot eUer suppleant.

Ordforande, sekreterare ow studieorgan~sator
Om inte fdreningssHimman beslutar annat, skall styrelsen mom sig utseordmrande vid det
styrelsesammantrade som haIls i anslutning till vaIje avhAllen ordinarie fOreningsstamma
eller i anslutning till extra roreningsstlimma i den man styrelseval har fOrekommit pa s!dan
stiimma. Om stamman valjer atl utse ordfcirande skall styrelsen mom sig utse en vice ordI6-
rande. Vid samma styrelsesammantrlide skall liven sekreterare oeh i f6rekommande fall
studieorganisator utses.

Styrelsens beslutsrdrhet
Styrelsen ar beslutsfdr om mer fu1 Mlften av antalet ledamoter ar nftrvarande vid samman-
trlidet Som styrelsens beslut giUlerden mening fOr vilken mer an halften ay de narvarande
rOstat, eller vid lika rostetal den mening som bitrads av ordfOranden. I det fall styrelsen inte ar
fulltalig nar ett bes]ut skall fatlas galler fOr beslutsfdrheten att mer an 1/3 av hela antalet
ledamOter har rostat for beslutet

Styrelsen eller en stiilliliretradare tar inte fdlja AArlana fdreskrifter av fOreningsstamman sam
star i strid med bostadsrattslagen, lagen om 'ekonomiska fdreningar eller dessa stadgar.

Firmateckning
Foreningens firma tecknas, fdrutom av styrelsen i sin helhet, ay styrelsens ledamotcr tva i
fOrening.

Sammantriide
OrdfOranden skall se till att sammantrade halls n§r sAbehovs.
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Styrelseledamot har rtitt att begara att styrelsen skall sammankallas. SMan begaran skall
framstallas skriftligen med angivande av vilket arende Iedamo~en viII at! styrelsen skall
behandla. OrdfOranden axom sMan framstlillan gors skyldig a~ sammankalla styrelsen.

Protokoll
Vid styrelsens sammantdiden skall faras protokoll. Protokollet skall. justeras, farutom av
ordfaranden, av ytterligare en ledamot som styrelsen utser.

Styrelseledamotema har ratt att fa avvikande mening antecknad till protokollel

Protokoli fran styrelsens sammantraden skall faras i nummerfOljd och fOrvaras pa betryg-
gande satt.

Beslut om in:teckning m m
Styrelsen eller av styre1sen befullmaIctig~d roretradare fOr roreningen tar besluta om in-
teckning eller annan inskrivning i roreningens fasta egendom eller tomtr§.tt.

BesInt om avyttring av fOreningens fastighetltomtratt m m
Styre1sen eUer annan sWJ.R>retriidarefOr :R>reningen.tar iilte utan fOreningsst§.mmans be-
myndigande avhanda fOreningen dess fasta egendom eUer tomtratt.

8tyrelsen i.lIr inte heller besluta om rlvning, om vasentliga faranQringar (till- ochleller
ombyggnad) av f6reningens egendom utan fOreningsstlimmans godkiinnande.

Besiktningar
Styrelsen skall fort16pande fdreta erforderliga besiktningar av roreningens egendom 80m
f6renmgen. har underhA1lsansvaret fOr och i arsredovisningens ffirvaitningsberattelse avge
redogorelse for kommande 1;1Ilde:rMllsbehovoch under aret vidtagna underMl1s~tglirder av
storre omfattning.

Likhetsprincipen
Styrelsen eUer annan stiillfOretrlidare fOr fOreningen :mr inte fOreta en handling eUer annan

. atgard som ar ~gnad att bereda en otillborlig fOrdel at en medlem eller nlgon annan till
naekdel far fdreningen eller annan medlem.

§ 16 RAKENSKAPsAR

Foreningens riikenskapsar omfatlar tiden fr 0 m 1 september tom 31 augusti

§ 17 A.RsREDOVISNING

Styrelsen skall senast mom fyra (4) mAnader :ti:anvaIje rtikenskapsBrsutgAng till fOreningen~
revisorer overUimna en m-sredovisning innehMlande fdrvaItningsberattelse~ resultat- oeh
balmWrakning. Eventuellt overskott i foreningens verksamhet skall avs§.ttas till fond fOr,
planerat underhill, dispositionsfond eller balanseras iny rakning.
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§ 18 REVISORER

For granskning av styrelsens forvaltning och foreningens rakenskaper utses arligen vid or-
dinarie foreningsstamma for tiden fram till dess nasta ordinarie sHimma hallits tva revisorer
oeh tva revisorssuppleanter, av vilka en revisor och en suppleant bfu vara auktoriserad eller
godkand revisor. '

Till revisor kan aven utses ett registrerat ,revisionsbolag. For sadan revisor utses ingen
suppleant. .

§ 19 REVISORERNAS GRANSKNING

Revisorema skall i den omfattning som fOljer av god revisioDssed granska fOreningens
frrsredovisning jlimte dikenskapema samt styrelsens fOrvaltning. Revisorema skall fOlja de
sarskilda foreskrifter som beslutats pa foreningsstamman, om de inte strider mot lag, dessa
stadgar eUer god revisionssed.

Revisorema skall fOr vaIje r3kenskapsh avge en i enlighet moo lag om ekonomiska fdre-
ningar fOreskriven revisionsbernttelse till fOreningsstmnman.

, Revision ska11vara verkstalld oeh beriittelse darOver inUimnad till styrelsen inom en (1)
manad efter det styrelsen avlamnat arsredovisningen till revisorema.

For det fall revisorema i sin revisionsberattelse har gjort anm31'kningarmot styrelsens fOr-
valtning skall styrelsen avge skriftlig forklaring till sUlmman.

§20 ARsREDOVISNING OeD REVISIONSBERATTELSE SKALL HALLAS
TILLGk~GLIGA FOR MEDLEJ.\iIMARNA

Styrelsens arsredovisning, revisionsberllttelset.i samt i rorekommande fall styrelsens yttrande
over reVisionsberattelsen skaU hall as tillgfulgliga fOr medlemmama senast en (1) vecka fore
ordinarie ffireningsstamma..•

• § 21 FORENINGSSTAr\1MA

Ordinarie 10reningsstamma skall hallas iDom sex (6) mAnader efter utgfulgen av vatje ra-
kenskapsar, dock tidigast tva. (2) veckor efter det att revisorerna overUimnat sin berlittelse.

Extra sUimmaskall bAllas nar styrelsen finner sklil till det. SAdanstfunma skal1aven MUas nar
det fiSruppgivet andamM skriftligen beg31'Sav en revisor eller av minst en tiondel av samtliga
rostberattigade medlemmar. Kallelse skalI utfardas mom tvA(2) veekor fran den dag CiAsMan
begaran kom in till fdreningen. .

Foreningsstamman oppnas av styrelsens ordforande eller. vid fOrfall fOr denne, annan person
som styrelsen dartill utser.
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§22 DAGORDNING VID FORENINGSSl'AMMA

Vid ordinarie stlimma skall till behandling f6rekomma:

a) Stiimmans oppnande.
b) FastsUillande av rostUingd.
c) Val av stammoordf6rande.
d) Anmalan av sta.mmoordf6randens val av protokollf6rare.
e) Val av en person som har attjlimte ordforandenjustera protokollet.
t) Val av r5strillrnare.
g) Fraga om stfunman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
h) FramHiggande av styrelsens arsredovisning.
i) FramUiggande av revisoremas berlittelse.
j) Beslut om fastsUillande av resultat- oeh balansrIDming.
k) Beslut om resultatdisposition.
1) Fraga om ansvarsfrihet f6r styrelseledamotema.
m)Beslu~ angaende antalet styrelseledamoter oeh suppleanter.
n) Fraga om arvoden at styrelseledamoter oeh suppleanter, revisorer oeh valberedning.
0) Beslut'om stfunman skall utse styrelseordfarande samt i fOrekommande fall val av styrel-

seordfOrande. .
p) Val aVostyrelseledamoter oeh suppleanter.
q) Val a,vrevisorer oeh revisorssuppleanter.
r) Val av valberedning. ,
s) Av styrelsen till gtljrnman b1inskjutna fragor samt av fOreningsmedlem till fOrenings-

stnmman i stadgeenlig ordning inkomna arenden.
t) Stammans avslutande.

Vid extra roieningsstlimma skall rorutom Brenden enligt a-g samt t ovan f6rekomma endast
de arenden far vilka stamm an utlysts oeh vilka angivits i kallelsen.~.§23 KALLELSE TILL FORENINGSSTAMMA

•
Ordinarie stlimma
Kallelse till ordinarie fareningsstamma skall tidigast fyra (4) veckor oeh senast tva (2) veekor
f6re stfunman anslls pa vli1 synlig plats mom fOreningens hus eUer lamnas genom skriftllgt
meddelande imedlemmarnas brevinkast/brevlMor. Darvid skall genom hanvisning till § 22 i
stadgarna eHer pa annat satt anges vilka arenden som skall farekomma till behandling vid
stlimman. Om ilirslag till andring av stadgama skall behandIas, skall det huvudsakliga
inneh!llet av andringen anges i kallelsen.

Styrelsens ledamoter oeh suppleanter fOr dessa, liksom revisorer oeh suppleanter for dessa
skall kallas personligen.

Om det ktiivs far att fareningsstammobeslut skall bli giltigt att det fattas pa tva stammor tar
kallelse till den senare stmnman inte utfilrdas innan den forsta stlimman har hMlits. Ien sadan
kallelse skall det anges vilket beslut den fOrsta stlimPJanhar fattat.
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Extra stiimma
Kallelse till extra roreningsstamma skall pa motsvarande satt ske tidigast fyra (4) veckor oeh
senast en (l) vecka fore stammen, varvid det eller de arenden for vilka stamman utlyses sleall
anges.

, § 24 MOTIONER

Medlem som onskar :favisst arende behandlat vid ordinarie foreningsstamma skall skriftligen
anmaIa arendet till styrelsen senast fyra (4) manader efter rtikenskapsarets utgang.

Styrelsen skall pa satt som anges i § 23 ovan Uimna meddelande om arenden som anmalts i
denna ordning.

§25 . ROSTRATT pA FORENINGSSTlMMA

Pa fOreningsstamma har varje medlem enrost Jnnehar flera medlemmar bostadsratt ge-
mensamt bar de dock endast en rOst tillsammans.

Rostliitt pi. roreningsstlitnInan har endast den medlem som fullgjort sina f6rpliktelser mot
fOreningen enligt dessa stadgar eller enligt lag.

Ombnd
En medlems ratt vid tOreningsstEimma.utovas av medlemmen personligen eller den sam ar
medlemmens stiillfiSretrlidare enligt lag eller genom ombud medskriftlig dagtecknad full-
makt. Fullmakten giiller hogst ett (1) ar:frAnutfcirdandet. Ingen rar som ombud roref'!:'adamer .
an en medlem.

Ombud :tar endast vara:
• annan medlem
• medlemmens make/registrerad partner
• samba
• niirstAendesom varaktigt sammanbor med med1emmen

Bitride
En medlem kan vid roreningsstamma medftlra h<Sgstett bitrlide.

Bitliide :tar endast vara:
• annan medlem
• medlemmens makelregistrerad partner
• sambo
• fdrlUdrar
• syskon
• bam
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§26 .BESLUT VID FORENINGSSTAM:MA. .

Foreningsstammans mening ar den 80m har tatt mer an halften av de avgivna. rosterna, eUer
vid lila rostetal den mening som stammoordf6randen bitrlider. Vid val anses den vald som
bar £attde fiesta rostema. Vid lika rostetal avgors valet genom lottning.

Forsta stycket galler inte for sad.ana besiut som ror sin giltighet naver sarskild majoritet
enligt dessa stadgar eUer enligt lag.

AlIa omIostningar vid roren.iD:gsstfumna sker oppet, om inte narvarande rostberattigad
medlem vid personval begar sluten omrostning.

For att ett·beslut i fraga som anges i denna paragraf skall vara giltigt kravs att det bar fattats
pa en fOreningsstiimma och atl fdljande bestlUnmelser har iakttagits:

~.§27 BE SLUT SO1\'I ALLTID SKALL FATTAS AV FORENINGSST.Al.\1:l\'L<\.
MED KVALIFICERAD MAJORITET

•
•

1. Om beslutet innebar §ndring av nAgoninsats och medfor rubbning av det inbordes
f6rhaIlandet meUan insatsema, skall samtliga bostadsrlittshavare som berots BV andringen ha
gat! med pa beslutet. Om enighet inte uppnas. blir beslutet fulda giltigt om minst tva
tredjedelar av de berorda bostadsriittshavarna har g~tt med pa bes1utet och det dessutom har
godkints av hyresnamnden. . .

1 a. Om beslutet innebar en okning BV samtliga insatser utan att f6rhilliandet meUan de
inbordes insatserna rubbas, skall aUabostadsrlittshavarna ha gatt med pA.beslutet. Om enighet
inte uppnfls, blir beslutet and! giltigt om minst tva tredjedelar av de r(jstande har gatt med pa
beslutet och det dessutom har godkants av hyresnAm:D.den.Hyresnamnden skaU godkihma
beslutet om detta inte framstar som otill~Orligtmot DAgonbostadsrattshavare. .

2. Om beslutet innebiir att en lligenhet som uppl~tits med bostadsrlW:kommer att fOdindras
eUer i sin helhet behova tas i anspdk av fOreningen med anlec1ning av en om- eller
tillbyggnad, skall bostadsrattsh8.varen ha gAt!med pi beslutet. Om bostadsrlittshavaren inte
ger sitt samtycke till fuldringen, blir beslutet fuldAgiltigt om minst tva tredjedelar av de
rOstande har gatt med pa beslutet och det dessutom har godldints av hyresnfunnden.

3. Om beslutet innebar utvidgning aV'foreningens verksamhet, skall minst tva tredjedelar av
de rostande ha gatt med pa beslutet.

4. Om beslutet innebar overl!telse av ett hus som tlllhor fOreningen, ivilket det finns en eller
flera lagenheter som ar upplAtna med bostadsrlitt, ska11beslutet ha fattats pa del satt sam
galler fOr beslut om lik:vidation enligt 11 kap 1 § lageJ!. (1987:667) om ekonomiska
foreningar. Minst tva. tredjedelar av bostadsrlittshavama i det hus som ska1! overlAtas skall
dock alltid ha gAttmed pl beslutet.

Foreningen skill genast underratla den som bar pant i bostadsratten oeb som a.r kand for
f6renmgen oni ett beslut enligt fOrm stycket 2 eUer4.
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§28 ANDRING AV DESSA STADGAR

Ett besIut om andring av bostadsditlsfflreningens stadgar ar giltigt om samtliga rostberlltti-
gade ar ense om det. Beslutet 1ir aven giltigt, om det fattas av' tva pa varandra foljande
foreningsstfunmor ogh rninst 213 av de r5stande pi den senare stamman gatt med pa beslutet.

,Om beslutet avser andring av de gnmder enligt viIka arsavgifter skall beraknas fordras dock
att minst 31.4 av de rostande pa den senare sUi.mmangatt moo pa beslutet.

Om beslutet innebar art en medlems ratt till fOreningens behAlIna tillglingar vid dess UPPM
Iosning inskrlinks, fordras att samtliga rOstandepa den senare stl!mman gltt med pl beslutet.

Ett besiut som innebar att en medlems ratt att Over1~tasin bostadsratt inskranks ar giltigt
endast om samtliga bostadsdittshavare vars riitt berors av 1bldringeng:\tt med pa.beslutet.

Utover vad som kravs enligt ovan galler for att beslutet skall vara giltigt att Riksbyggen skall .
godkanna detsamma enligt §46 nedan.

§ 29 REGISTRERING AV STADGEANDRING

Ett beslut om.andring av stadgama skall genast anmaIas for registrering hos Bolagsverket.

§30 BOSTADSRA'ITSHA VARENS RATTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Bostadsr1\ttsha.varenskat! pa egen bekostnad hMla Uigenhetenmoo tillhoriga utrymmen igott
skick. Med ansvaret fOljer savaJ.underhalls- som reparationsskyldighet Bostadsrlittshavaren
at' skyldig att fOljade anvisningar som fdreningen Himnarbetraffande installationer avseende
avlopp, varme, gas, elektricitet, vatten och ventilation i Uigenheten samt art tillse att dessa
instaUationer utfOrs fackma:nn.am.assigt.Bostadsrattshavarens ansvar avser aven mark, om
sMan ing!r i upplltelsen. Han fir ocksa sky!dig aU llilja de anvisningar som meddelats
rorande skotseln av marken. Foreningen svarar iOvrigt ror att fastigheten ar val underbillen
oeh hAllsigott skiek.

Bostadsrattshavarens ansvar fOr fOljande utrustningffunktioner i Higenheten omfattar bl a
foljande:

• inredning oeh utrustmng ik(Sk,badrum Dchovriga utrymmen tillhorande Uigenheten,
• ytskikten samt underliggande skikt som ktiivs filr att anbiinga ytbelaggningen pa. ett

fackmamiamassigt satt pa rummens vaggar, golv oeh tak samt undertak
• Iedningar tor avlopp, gas, vatten, elektrieitet oeh ventilation som foreningen forsett

Uigenheten med Dch som endast tjanar bostadsrlittshavarens lagenhet till de delar som
dessa befinner sig i lagenheten oeh ar synliga

• ytterdfuren med tillhorande karm sftvaI inre som yttre
• till ytterdorren horande handtag, ringldocka, brevinkast, tatningslister, lasatlordningar
• lister, foder, socklar, ronsterkarmar oeh stuckaturer
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• Higenhetens innerdorrar med tilfuorande karIn oeh sakethetsgrindar
• radiatorer (betraffande vattenfyllda radiatorer svarar bostadsrattshavaren endast fdr

mAlning)
• varmvattenberedare
• sakringsskap oeh darifrlm.utgaende synliga elledningar i lagenheten, Strombrytare, eluttag

oeh armaturer
• brandvarnare
• glas i fonster, dorrar oeh inglasningspartier, tillhorande beslag oeh handtag, vadringsfilter

oeh tatningslister. Motsvarande gau~ for balkong- ~eh altandorrar.

Bostadsrattshavaren svarar fOr m!lning av fOnstrens bAgar oeh karmar, men inte for malning
av utifran synliga delar av yttersidoma av ytterdorrat oeh ytterfonster. Detsamma galler for
balkong- och altandorrar samt inglasningspartier .

Balkong, altan, takterrass
Om lag~et~n ar utrustad med balkong, a1tan eller uteplats svarar bostadsrattshavaren for
renhallning oeh snoskottning.· Om Ul.genheten ar utrustad 'med takterrass ska
bostadsrattshavaren aven se till att avrinning for dagvatten inte hindras. Vidare svarar
bostadsrattshavaren for balkonggolvens ytskikt oeh insidan av sidopartier, fronter samt tak.

Vatutrymmen oeh kiik
. Betriiffande vatutrymmen oeh kok galler utover vad som ovan sagts att bostadsrattshavaren
. svarar fOrall inrOOningoeh utrustning sasom bi a:

• ytskikt samt underliggande tatskikt (fuktisolerande. skikt) pa golv oeh vliggar samt
kUimring runt golvbrunn

• inredning oeh belysningsarmaturer
• vitvaror oeh sanitetsporslin ,
• rensning av golvbrunn, sil oeh vattenlfls
• tvatt- oeh diskmaskin inklusive ledningar oeh ansiutningskopplingar pa vattenledningen
• kranar inklusive kranbrl>st,blandare oeh ~vsti1ngningsventi1er.
• vitvaror
• koksfHikt oeh ventilationsdon (om fllikten ingAr i husets ventilationssystem svarar

bostadsrattshavaren for armaturer oeh str6mbrytare samt fOrrengoring oeh byte av filter)

Bostadsrattsfdreningens ansvar
Bostadsrattsforeningen svarar fijr reparationer av de Iedningar fOr avlopp, varme, gas,
elektrieitet, vatten oeh ventilationskanaler om foreningen forsett lligenheten med ledningama
och dessa tjanar mer an en Higenhet. FGreningen bar underhMlsansvaret fOr ledningar fOr
aviopp, gas, el oeh vatten samt ventilationskana1er som foreningen forsett Iagenheten med
oeh som inte ar synliga i lagenheten. Darut6ver har foreningen underhallsansvaret for
vattenfyllda radiatorer oeh varmeledningar som fOreningen forsett lagenheten med,
bostadsrattshavaren s"arar dock for malning.

Bostadsrattshavarens skyldighef att anniila brister
Bostadsrattsha"aren ar skyldig att utan drojsmal till foreningen anmala fel oeh brister i sMan
lagenhetsutrustning som fOreningen sVarar for enIigt ovan.
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Reparationer p g a bralld- eller vattenledningsskada
For reparationer pi grund av brand- eller vatten1edningsskada svarar bostadsriitlshavaren
endast om skadan uppkommit genom;
1. egen vardsloshet eiler forsummelse, eUer

2. vardsloshet eller forsummelse av
a) nagon sam hor till husbAllet elier sam bes6ker detsamma sam gfu)t,
b) nagon annan sam ar inrymd i lagenheten, eller
e) DagOnsom utf6r arbete i lagenheten for bostadsdittshavarens rmming:

For reparation pa grund.av brandskada som uppkommit genom vardsloshet eiler fOrsummelse
av nagon annan an bostadsrattshavaren sjalv iiI dock bostadsrllttshavaren ansvarig endast am
han elier hon brustit iomsorg oeh tillsyn .

Bostadsrattsforeningen :tar ata Bigatt utfOra sMan underhallsatgtird sam enIigt vad ovan sagts
bostadsdittshavaren skall ansvara fOr. Beslut harom skall fatlas pa fOrenmgsstamma oeh bOT
endast avse atg1irder sam foretas i samband moo omfattande underhall elier ombyggnad av
fOreningens hus som ber<5rbostadsrattshavarens lagenhet.

Erslittnmg fOr intriiffad skada
Om fOreningen vid intraffad skada blir erslittningsskyldig gentemot bostadsrattshavare for
Uigenhetsutrustning eller personligt losOre skall ersattningen beraknas med hansyn till den
skadade egendomens yarde omedelbart f()re skadetillfiillet.

§31 FORENINGENS RATI- ATT AVBJALPA BRIST pA BOSTADSRATTS-
HA VARENS BEKOSTNAD

Om bostadsriittshavaren ffirsummar sitt ansvar fOr Uigenheteris skiek -enligt § 30 i sMan
utstraekning att annans sakerhet llventyras eller det finns risk fOr omfattande skador pa
annans egendom ooh inooefter uppmamng avhjiUperbristen ~lagenhetens skick sa snarl som

• mOjligt, :tar rorenmgen avhjlUpabristen pa bostadsmU:shavarens bekostnad.

•
§32 ANDRING AV LAGENHET

Bostadsr~ttshavaren :tarinte utan styrelsens tillsthId iUigenhetenutrora Atgardsom innefattar;
1. ingrepp i en barande konstruktion.
2. andring av befintliga ledningar for avlopp, varme, gas eller vatten, eIler
3. annan vasentlig forandring av lligenheten.

Styrelsen f'ar inte vagra att mOOgetillstlmd till en atgArd som avses i f6rsta stycket om inte
atg3rden iiI till pataglig skada eUer oliigenhet fOr fOreningen. Forfuldringar iUigenheten ska
a11tidutfdras fackmannamassigt.
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§ 33 LAGENHETENS ANVANDNING

BostadsriittsUigenheten far endast anviindas fdr det avsedda andamalet
Bostadsrlittshavaren tar inte anvanda Higenheten :llir nagot annat iindamaJ. an det avsedda.
Foreningen tar dock endast aberopa avvikelse som ar av avseviird betydelse fOr foreningen
eUer nagon annan medlem i foreningeri.. Det avsedda andamaIet med en bostadsHigenhet i
foreningen iir art den skall vara en permanentbostad for bostadsrattshavaren savida inte annat
sarskilt anges iupplatelseavtalet.

Om en bostadsUigenhet som lir avsedd fOr permanentboende innehas med bostadsditt av en
juridisk person tar Uigenheten endast anvandas fOr att i sin helhet. uppHitas i andra hand som
permanentbostad, om inte nagot annat bar avtalats.

Om ingen annan 6verenskommelse tdiffats svarar bostadsrattshavaren for;
• kostnader for lagenhetens iordningsUlllande for annat an avsett andamAl
• kostnader for iindringar i lagenheten som pAfordrasav berorda myndigheter
• kostnader fOrde okade kostnader fOrfOreningen som kan fOljaav en iindrad anvandning av

lagenheten
• kostnader fOrlagenhetens aterstii1landei ursprungligt skick

Sundhet, ordning och skick
Nar bostadsrattshavaren anvander'lagenheten skall han eUer hon 5e tiU att de som bor i
omgivningen inte utsatts for storningar som i sldan grad kan vara skadliga for hiilsan eUer
annars fOrsiimra deras bostadsmiljo atl de inte skiiligen bor Was. Bostadsdittshavaren skall
aven i 6vrigt vid sin anvandning av Higenheten iaktta allt som fordras fOr att bevara sundhet,
ordning oeh gott skick mom eUerutanf(Srhuset. Han eIler hon skall ratta sig efter de sarskilda
regier som foreningen i overensstammelse moo ortens sed meddelar. Bostadsrattshavaren
ska}].hAllanoggrann tillsyn oyer att dessa Migganden fullgors ocksAav dem som han eller hon
syarar fOrenligt bostadsmttslagen.

Om det ro:(ekommer sadana stomingar i boendet skall fOreningen
1. ge bostadsratishavaren tillsagelse att se till att sUSmingamaomedelbart upphor, oeh
2. om det iir fraga om en bostadslagenhet, underditta soeialnfunnden i den kommun dar

lagenheten at belagen om storningama .

Vid storningar som iir sfu-skilt allvarliga med hiinsyn till deras art eller omfattning har
:llireningenrlitt att s1igaupp bostadsrattshavaren utan tillsagelse.

Om bostadsr1ittshavaren vet eUer har anledning att misstlinka att ett :lliremaI ar be~aftat med
ohyra tar detta inte tas in i Higenheten.

§34 FORENINGENS RATT TILL TILLTRADE I LAGENHET

Foretradare for bostadsrattsfOreningen har ratt atl ta komma in i lagenheten niir det behovs fOr
tillsyn eller for att utIora arbete som fOreningen svarar fOreller bar mtt att utfOra enligt § 31.
Nar bostadsrattshavaren har avsagt sig bostadsratten elier' nar bostadsratten skall
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tvangsforsaljas ar bostadsrattshavaren skyldig att lata Higenheten visas pa lilmplig tid. Fore-
ningen skall se till att bostadsratlshavaren int~ drabbas av storre oHigenhet an n5dvandigt.

Bostadsrlittshavaren ar skyldig att tMa sadana inskrankningar i nyttjanderatlen som f6ranleds
av nodvandiga atgarder for att utrota ohyra i huset eUer pa markeD.,aven om hans Uigenhet
inte besvaras av ohyra.

Om bostadsrattshavaren inte Himnar tilltrade till Uigenheten nar roreningen bar ratt till det :tar
kronofogdemyndigheten besluta om sarskild handrll.ckning.

§35 UPPLATELSE AV LAGENHET I ANDRA HAND

En bostadsrlittshavare f"ar upplata sin lagenhet i andra hand till annan for sjaIvstiindigt
brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke.

Styrelsens samtycke kdl.vsdock inte,
1 om en bostadsratt bar fOrvarvats vid exekuii.v fOrsaljning eller tvAngsfdrsaljning enligt 8

kap bostadsrattslagen av en jurldisk person sam hade pan1ratt i bostadsratten och som inte
antagits till mOOlemi fOreningen, eiler

2 om Uigenheten ar avsedd for permanentboende och bostadsratten tilliagenheten innehas av
en kommun ~l1erett landsting.

Styrelsen skall dock genast underrattas om upp~atelsen.

Vagrar styrelsen att ge sitt samtycke till en andrahandsupplMelse far bostadsrattshavaren linda
upplata sin Iagenhet i andra hand, om hyresnamnden Uimnar tillstand till upplfltelsen.
Tillstand skall Ui111nas,om bostadsrattshavaren har beaktansvarda skID for upp13telsen oeh
flrreningen inte har n!gon befogad anledning att vagra samtycke. 'fillstAndet skall begrlinsas
till viss tid.

I fr!ga om en bostadsUigenhet sam iImehas av en juridisk person kravs det for tillstand endast
att foreningen inte har n!gon befogad anledning att vligra samtycke. TiUstandet lean.begransas
till viss tid.

Ett tillstAndtill andrahandsupplfltelse kan fOrenasmoo villkor .

§36 INNEBOENDE
Bostadsrattshavaren far irlte inrymma utomstflende personer i Ui.genheten,om det kan medfora
men for fOreningen elle! n!gon annan medlem i fCSreningen.

§37 AVSAGELSE AV BOSTADSAATT

En bostadsrattshavare f!r avsaga sig bostadsrlitten tidigast efter tva (2) AI- fran upplatelsen oeb
darigenom bli fri fran sina forpliktelser som bostadsrlittshavare. Avsagelse skall goras
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skriftligen hos styrelsen. Vid avs§.gelse bor av Riksbyggen sarskilt tillhandahAllet fonnuliir
anvandas.

Vid en avsagelse overgar bostadsr§.tten utan ersattning till fOreningen vid det manadsskifte
som intraffar narmast efter tre (3) mAnader fran avsagelsen eller vid det senare manadsskifte
som angetls i denna. <

§ 38 HAVNINGAVUPPLATELSEAVTALET

Om bostadsratlshavaren inte i ratl tid betalar insats eller upplatelseavgift som skall betaIas
innan Higenheten :fartilltradas oeh sker inte heller ratlelse inom en manad fran anmaning, f'ar
foreningen hava upplAtelseavtalet. Detta galler inte om l§.genheten ti11tratts med styrelsens
medgivande.

Om avtalet hays, har fOreningen ratt till ersa.ttning fOrskada.

§39 FORENINGENSLEGALAPANTRArr

•

Foreningen bar pantr§.tt i bostadsratten for sin fordran pl obeta1da avgifter i fonn av insats,
arsavgift, upplatelse-, overlatelse- oeh pantsa.ttningsavgift. Vid utm§tning eller konkurs
jamstalls sMan pantratt med handpantratt.

SMan pantr§.tt som avses i fdrsta styeket bar fOretrade framfOr en parttratt som bar upplA.tits
av en innehavare av bostadsratten om inte annat fOljer av 7 kap § 31 bostadsrattslagen.. '

§40 FORVERKANDE AV NYTTJANDERATTEN

Nyttjanderatten till, en lagenhet som innehas med bostadstiift oeh som tilltratts ax, moo de
begransningar som fOljer av nast sista oeh sista stycket i denna paragraf samt § 42 nedan,
forverkad oeh fOreningen saIedes berattigad att saga upp bostadsrattshavaren till av:flyttning,

1 om bostadsratlshavaren drojer med att betaIa insats eller upplatelseavgift utover tva
veckor fran det att fOreningen efter fdrfallodagen 'anmanat honom eller henne att fullgora
sin betalnirigsskyldighet, ,

1.a. om bostadsrattshavaren 'drojer med att betala Arsavgift, nar det galler en bostadslagenhet,
mer an en veeka efter fOrfallodagen eller, niiI' det ganer en lokal, mer an tva vardagar efter
fdrfallodagen.,

2 om bostadsrattshavaren utan behavligt samtycke eller tillstand upplater lagenheten i andra
hand,

3 om lagenheten anvants i strid med 33 eller 36 §§,

4 .om bostadsrattshavaren eller den som lagenheten upplatits till i andra hand, genom
vardsloshet iiI'vMlande till att det finns ohyra i Iagenheten eller om bostadsrattshavare
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genom att inte utan oskaligt drtijsma! underratta styrelsen om att det finDs ohyra iUigen-
heten bidrar till att ohyran sprids ih~set,

5 om lagenheten pa annat satt vanvardas eller om bostaclsdittshavaren asidosatter sina
skyldi.gheter enligt 33 § vid anvandnmg av Uigenheten eller om den som Uigenheten

. upplAtits till i andra hand vid anvltrldning av denna Asidosatler de skyldigheter som enligt
samma paragraf aIigger en bostadsrattshavare,

6 om bostadsrattshavaren inte Hinmar tilltrade tilliagenheten enligt.34 § och han inte kan
visa en giltig ursiikt ror detta,

·7 om bostadsriitishavaren inte fullg{)r skyldighet som gar utaver det han skall gara enligt
bostadsrattslagen, och det maste anses vara av synnerlig vikt fOr foreningen att skyldig-
heten fullgors, samt

8 am Higenheten helt eUer till ·vasentlig del anvlinds fdr nanngsverksamhet eller cUirmed
likartad verksamhet, vilken utgor eUer i vilken till en inte ovasentlig del ingar brottsligt
fOrfarande, eller:rur til1fiilliga sexuella forbindelser mot ersiittning.

Nytljand.eriitten ar inte forverkad, om det sam ligger bostadsriittshavaren till last ar av ringa
betyde!se. IDte heller ar nyttjanderatten till en bostadsH1genhet forverkad pa grund av att en
skyldighet som avses i punkt 7 ovan inte ful1g<:>fS,om bostadsrlittshavaren ar en kommun eUer
ett landsting och skyldigheten inte kan fu1lgaras av en kommun eller ett landsting.

En skyldighet for bostad.sr~ttshavaren att inneha 8.!lStallningi ett visst roretag eller nagon
liknande skyldighet far inte Uiggas till grund fOr :ffirvelkande.

§41 M()JLIGHET ATT EFI'ER ANMODAN VnrrAGA RATTELSE M 1\11

Uppsagning pa grund av fOrhMlandesom avses i 40 § punkterna 2,3 eUer 5-7 fArske endast
om bostadsdittshavaren later bli att efter tins~lse vidta riitte1seutan drojsmM.

I fr3.gaom en bostadsUigenhet fAruppsligning pa grund av ilirh!1lande som avses i40· § punkt
2 inte heller ske om bostadsrattshavaren efter tiUsagelse utan drojsmM ansoker om tillstand
till upplAtelsen oeh far ans6ka.ilbeviJjad.

Uppsagning pa grund av storningar i boendet enligt 40 § 5 "far om" det iir fraga om en
bostadsUl.genhet, inte ske fOrran socialnfunnden har underr~ttats enligt 33 § 5 stycket punkten
2 .

Ax det Wga om sfu:skiltallvarliga stomingar iboendet galler vad som sAgsi 40 § 5 Avenom
nagqn tillsagelse om rittelse inte bar skett. Vid sMana stOrningar rar uppsligning sam giiller
en bostadsUigenhet ske utan f6regaende underrlittelse till socialnamnden. En kopia ay
upps~gningen skall dock skickas till socialnamnden. Detta ganer dock inte om stomingarna
intraffat under tid dAlagenheten varit upplaten i andra hand pa stitt som anges i§ 35.

Ax nyttjanderl1tten rorverkad pa gnmd av fOrhlliande, som avses i 40 §punkterna 1-3 eller.5-
7 ovan men sker ratielse innan fOreningen har sagt upp bostadsriittshavaren till avflyttning, tar
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han eller hon inte darefter skiljas fran H!.genhetenpa. den grunden. Detia gaIler dock inte om
nyttjanderatien ar forverkad pa grund av sMana smIdlt allvarliga storningar iboendet som
avses i § 33sjatte stycket.

Bostadsrattshavaren fir inte heller skiljas ftin liigenheten om f6renmgen inte bar sagt upp
bostadsrattshavaren till avflyttning mom tre manacler fran den dag da roreningen fick reda pa
forhaIlande som avses i 40 § 4 eller 7 ell~ mte mom tva (2) mAnader fran den dag da
fdreningen fick reda pa fdrhallande som avses i40 § 2 sagt till bostadsraj;tshavaren att vidta
rattelse.

En bostadsratishavare kan skiljas fran. lagenheten pa grund av fOrhallanden som avses i40 §
punkt 8 endast om foreningen har sagt upp bostadsrattshavaren till avflyttning inom tva (2)
manacler fran det att roreningen fick reda pa f6rbMlandet. Om den brottsliga verksamheten

~ • har angetts till atal eller om fOrundersokning har inletts inom samma tid, har fOreningen dock
. kvar sin rlitt till uppsagning intill dess art tva (2) mAnader bar gatt fran det art domen i

brotimMet har vunnit laga kraft eUer det rattsliga fOrfarandet har avsIutats pa nagot annat satt.~.
§42 ATERVINNING VID FORSENAD ARsAVGIFrSBETALNING

•

oAr nyttjanderlitten enligt 40 § 1 a :llirverkadpa grund av drojsmaI med -betalning av arsavgift,
oeb har fOreningen med anledn4tg av detta sagt upp bostadsratlshavaren till avtlyttning, :tar
denne pa grund av drojsmMet inte skiljas fran lligenheten
1. om avgiften - nar det ar ftiga om en bostadsUigenhet - betalas mom tre veckor frAndet

a) att bostadsrlittshavaren pa sMant satt som" anges i 7 kap 27 oeb 28 §§
bostadsrattslagen bar delgetts underrattelse am mojIigheten att fa tillbaka Iagenheten
genom att betala arsavgiften mom denna tid, oeh

b) meddelande om uppsagningen och anledningen till denna har libnnats till
° socialnamnden iden kommun cUir lligenheten ar belligen, eUer

2. om avgiften - nlr det ar frA.gaam en lokal - betalas mom tva veckor frAn det att
bostadsrattshavaren pi sMant satt som anges i 7 kap 27 och 28 §§ bostadsrattslagen bar
delgetts underrattelse am rnojIiglieten att :fa tillbaka Higenheten genom att betala lu:savgiften
inom denna tid.

AI det ftaga om en bostadsIlgenhet filr en bostadsrattshavare inte heller skiljas fr8.n
Uigenheten om han eller han bar varit forhindrad att. betala fu'savgiften inom den tid 80m
anges i rorsta stycket 1 pa grund av sjukdom eUer liknande ofOrutsedd omstiindighet och
arsavgiften har betalats sa snart det Va! mojligt, dock senast nar tvisten om avhysning avgors i
fiSrsta instans.

Vad som sags i f6rsta stycket giiller inte am bostadsrattshavaren, genom· att vid upprepade
tillfa11en inte betala arsavgiften inom den tid som anges i40 § 1 'a, bar llsidosatt sina
fOrpliktelser i sa hog grad att han eller hon skilligen inte 1XSrfibehAlla lagenheten.

Beslut om avhysning flr meddelas tidigast tredje vardagen efter utgangen av den tid sam
anges i rorsta stycket 1 eller 2.
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§43 SKYLDIGHETATI AVFLYTTA

sngs bostadsrlttshavaren upp till avflyttning av nagon orsak. sam anges i40 § 1.4-6 eller 8,
fu" han eller han skyldig att flytta genast.

Sags bostadsratf:shavaren upp av n8.gonorsak som anges i40 § 2, 3 eller 7, tar han eller hon
bo kvar till d~t manadsskifte sam intmffar narmast efter tre manader fran uppsagningen, am
inte ratten aUl.ggerhanom eller heIme att flytta tidigare. Detsamma ganer om uppsiigningen
sker av orsak sam anges i40 § 1 a oeh bestammelsema i42 § tredje stycket at tillilmpliga.

Vid upps~gning i anara fall av orsak som anges i 40 § 1 a tillampas ovriga bestammelseI i 42
§

Om fdreningen sager upp bostadsrattshavaren till avflyttning, har fOreningen rntt till
ersattning for skada.

En uppsagning skall vara skriftlig.

§ 44 TVA.NGSFORSA1..JNING

Har bostadsrattshavaren b1ivit skild fr3n Uigenbetentill fl:>ljdav uppsigning i fall sam avses i
40 § ovan, skall bostadsriitten tvingsfOrsaljas en.1igt8 kap bostadsritttsiagen sa snarl som
moj1igt, am inte ilireningen, bostadsra.ttshavaren oeh de kanda borgenarer vars ratt berors av
forsiljningen kommer overens am nigot aIDlat.Forsaljningen far dock skjutas upp till dess att
brister som bostadsrattshavaren svarar for blivit atgardade.

Tvangsforsaljning genomfdrs av kronofogdemyndigheteu efter ansokan av bostad~ttsfOr-
eningen.

• §45 SARsKILDA BESTAMMELSER

•
For. medlemskap i Riksbyggen ekonomisk fOrenfug krD-vs art bostadsrattstoreningen ar
medlem . i intressefOreningen f()r Riksbyggens bostadsIiitlsfOreningar diir
bastadsrattsfOreningen bar sin verksamhet oeh via denna ar andelsagare i Riksbyggen
ekonomisk fdreriing.

BesInt 80m innebar art f6reningen begar sitt uttrtide ur Riksbyggen ekonamisk fOrening blir
giltigt am sarntliga.rostberattigade ar ense am det. Beslutet ar iiveD. giltigt, om det har fattats

..pa tva pa varandra fOljande fdreningsstammor och miDst 2/3 av de rostande pa den senare
stiimman gAttmoo pa beslutet.

§46 SARsKILT KRAV FORANDRING AV DESSA STADGAR

For andring av dessa stadgar erfordras go~annande av Riksbyggen
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§47 MEDDELANDENTILL MEDLEMMARNA

Om inte annat anges idessa stadgar eller lag skall meddelanden till medlemmama ske genom
anslag pa. val synlig plats i roreningens hus eller genom utdelning i medlemmarnas
brevinkastl-lador.

§ 48 FORENINGENS UPPLOSNING

UpplOses foreningen skall,. sedan verksamheten lagligen ayveeklats, uppkommet overskott
tillfalla bostadsrl1ttshavama oeh fordelas i forhBllande till insatsema.

I alltsom ror foreningens verksamhet gilller utOver dessa ·stadgar~ bostadsrattslagen, lagen om
ekonomiska fOreningar, liksom annan lag 80m beror foreningens verksamhet. Om be-
stiimmelser i dessa stadgar fram.ledes skulle K:omma att sti i strid med tvingande lagstiftning
skalliagens bestlimmelser gana.

Att ovanst8ende stadgar blivit antagna av Riksbyggens BostadsrattsfOrening Arstaterras~en

vid Q5.Q..L63: stlhnma oeb vid .Q~.g.2.Q.3 stamma intygas harmedk ...A,.~..~_.20~·~/~#L
/' 7 .\ .----1
Lo~ .SALt/ESE A.J ·Cf/'-c.dn'k Sk.aoLu~c.{

~.§49 ANNAN LAGSTIFfNING

•
OvanstRende stadgar bar godkants av Riksbyggen.

Stockholm 2djB-Qf.-.\L
Riksbyggen ekonomisk fOrening

:.1Ur.n~~..tlc;.~~~~~
enIigt fullmakt:f'"
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