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Stadgar for Bostadsrittsfcireningen Ridjuret 2 4'.

F6reningens f i rma och andamil

1 S
FOreningens firma er bostadsrettsforeningen Radjuret 2, organisationsnum met 716417-7821.

2 S
Foreningen har till andamal att framla medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i foreninqens
hus upp-l6ta bostadslagenheter och iokaler under nyttjanderett och utan tidsb;gransning. Bostad'srett ar
den r6ti i foreningen sdm en medlem har p6 grund 

'av 
upplatelsen. Medlem soir inneha-r bostadsratr

kallas bostadsrattshavare.

Sarskilda bestdmmelser

3 S
Styrelsen ska ha sitt sete i Stockholms kommun, Stockholms lan.

4 S
Ordinarie foreningsstamma halls en gang om aret fore juni mAnads utgAng. Se vidare 175.

Rakenskapser

s s
Foreningens rakenskapsar omfattar tiden 111 - 31112.

Medlemskao

b a

Eriga om att anta en medlem avgors av styrelsen om annat inte fdlje r av 2 kap 1O S bostadsrattslagen
(1991:6'14). Styrelsen ska snarast, normalt inom en manad fran det att skriftlig ansokan om med-
lemskap kom in till foreningen, avgora fragan om medlemskap, Se vidare SS 22 - 25.

7 S
Medlem far inte uteslutas eller uftrada ur f6reningen, sa lenge han/hon innehar bostadsratt.

En medlem som upphor att vara bostadsrattshavare ska anses ha uttratt ur foreningen, om inte
styrelsen genom sarskilt beslut medgett att han/hon fAr stA kvar som medlem.

Medlem som inte innehar bostadsrett i fdreningen fer uteslutas ur foreningen om styrelsen finner skal
f0r sedant beslut.

Avgifter

8 S
F0r bostadsretten utgaende insats, andelstal och Srsavgift faststdlls av styrelsen. Andring av insats
och/eller andelstal slia dock alltid beslutas av forenlngsitamma i enlighethed de bestarimelser som
f6reskr ivs i9 kap.16 S p1 och p1a och 18a S bostadsratts lagen.

For bostadsratt ska erlaggas arsavgift till bestridande av f0reningens kostnader for den lopande
verksamheten, samt for de i 9 S angivna avsaftningarna. Arsavgiften fordelas efter bostadsrattens
andelstal, erlaggs manatligen ifdrskott och ska vara fdreningen tillhanda senast sista vardagen fore
manadsskifte. Styrelsen kan besluta att iSrsavgiften ing6ende ersdttning for varme. vatten. renhallnrng.
gas eller elekti-isk strom ska erleggas efter forbrukning eller yta. Derutover kan styrelsen besluta att i
ersavgiften ingiende kostnad, som innebar lika nyttighet for samtliga ldgenheter oavsett storlek, kan tas
ut med lika belopp per laigenhet.

Om inte arsavg iften beralas i ri,ft hd, utg6r drojsmalsrenta enligt rantelagen (1 975:6351 pa den obetatda
avgiften fran forfallodagen till dess full Setalning sker. Dessutoh utg6r p-Aminnelseavg ift enligt
forordningen (  1981:1057) om ersattning for in kassokostnader m.m..

U pplitelseavgift, overlatelseavgift och pantsettningsavgift kan tas ut efter beslut av styrelsen. For
arbete med overgang av bostadsratt far overlatelseavgrf( tas ut med oelopp som max.matt fer uppae till
2,5% av pr isbasoieloppet enl igt  lagen (1962:381) om a' j lman fOrsakr ing. Den medlem t i l l  v i lken en 

'

bostadsrett ovefqett. svarar normalt f0r att overlStelseavqiften betalas. For arbete vid oantsattnino av
bostadsratt f6r pintszittningsavgift tas ut med belopp sori maximalt f6r uppga till '1% dv prisbasb5loppet
enl igt  lagen (1962:381)om al lmdn forsakr ing. Pantsattningsavgif t  betalas av pantsattaren.
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Avgifter ska betalas pa det satt styrelsen bestdmmer. Betalning fer dock alltid ske genom postanvlsning,
n l r ' . . i r ^  a l l o r  h . n l " ^ i r ^

Avsattningar och anvandning av arsvinst

s s
Reservering av medel for foreningens fastighetsunderhall ska goras Sdigen med ett betopp
motsvarande minst 0,'1 % av taxeringsverdet.

Styrelsen ska uppratta en underhallsplan fOr genomforandet av underhallet av foreningens hus och
Arligen budgetera samt genom beslut om 5rsavgiftens storlek tillse att erforderliga medel
Teserveras f6r att sakerstalla underhillet av foreningens hus. Styrelsen ska vara beslutande organ
f0r saviil iansprAktagande som reservering av yltre reparationsfondens medel.

Det resultat som uppstar pe foreningens verksamhet ska balanseras i ny rakning.

Styrelse och revisor

1 0  s
Styrelsen bestar av minst tre och hogst fem ledamoter samt minst en och h6gst fyra suppleanter.
Styrelsen valjs av foreningen pa ordinarie foreningsstamma. l\4andattiden forbrdinarie ledamoter ar
normalt fua ar och for suooleant eft ar. Omval kan ske

1 1 S
Styrelsen konstituerar sig sjalv och ar beslutsfor nar de vid sammantradet nervarandes antal 6verstiger
halften av hela antalet ledamoter. Fdr giltigheten av fattade beslut fordras, da f6r beslutsforhet minsta
antalet ledamOter ar nervarande. enighet om besluten.

1 2 S
F0reningens firma tecknas, f0rutom av styrelsen, av tve ordinarie styrelseledamOter i forening.

1 3 S
Styrelsen svarar for f0reningens organisation och forvaltningen av fdreningens angel6genheter.
Styrelsen ska ockse se till att organ-isationen betrdffande bo-kforing och foiraltningiav f-oreningens
medel innefattar erforderlig kontioll.

1 4 S
Utan fOreningsstammans bemyndigande far styrelsen eller flrmatecknare, inte avhanda foreninqen dess
fasta egendom eller tomtratt. Styrelsen far dock inteckna och belSna sAdan eoendom

1 5 S
Styrelsen aligger:
att avge redovisning for fOrvaltningen av foreningens angelagenheter genom att avlamna

arsredovisning som ska innehalla ber5ttelse om verksamheten under aret (f0rva ltn ing sberattelse )samt redogdrelse for fOrenlngens intdkter och kostnader under aret (resultarrdkning)-och for
stellningen vid rakenskapsarets urgang (balansrekning).

att upprafta budget for det kommande verksamhetsaret och faststella arsavgifter.
att minst vart tredje 6r, innan Arsredovisningen avges, besiktiga fdreningens hus samt jnventera dvriga

tlllgangar och I fOrvaltningsberettelsen redovisa datum f0r utford besiktning samt vid besiktningen
och Inventeringen gjorda iakttagelser av sdrskild betydelse,

att minst en menad fore den foreningsstamma, pa vilken ersredovisningen och revisionsberattelsen
ska framlaggas, till revisorerna lamna arsredovisningen fOr det forflultna rekenskapsaret samt

att senast en vecka f6re ordinarie foreningsstamma halla kopia av arsredovisningen och kopla av
revisionsberattelsen tillgzin glig for medlemmarna.

1 6 S
En revisor"och en suppleant valjs av ordinarje foreningsstemma for tiden intill dess nesta ordinarie
slamma na t ts.

Revisor aligger:
att verkstdlla revision av f0reningens ersredovisning jaTte rakenskaper och styrelsens forvalrninq samt
att senast tve veckor fore ordina-rie foren ingssrd"nm; framlagga reviiioniOeraiieise. 

- - - - ' '
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Ord'lnarie foreningsstdmma halls en gang om eret vid tidpunkt som framgar av 4 S. Extra stdmma halls
da styrelsen flnner skiil till det. Styrelsen ska aven utlysa en extra foreningsstamma da det hos
styreisen skriftligen begarts av en revisor eller av.minst en tiondel av_samtliga f0stberettigade

Fttren ingsstamma
'17

m'edlemmar. I bEgeran ska arende anges och kallelse ska ske inom lorton dagar fran den dag sadan

1 8
Medlem som onskar fa ett erende behandlat vid stamma ska skriftligen framstalla sin begaran hos

begaran inkom.

Kallelse till foreningsstamma och andra meddelanden till fdreningens medlemmar ska ske genom
anslag e leimpliga platser inom foreningens hus. Kallelse till stamma ska tydligt ange de drenden som
ska folekommap6 stamman. Skriftlig kallelse skall dock avsendas till varje medlem. vars postadress dr
kand for foreninden, om foreningen 6ka behandla arende som anges i 7 kap. 8 $ andra stycket lagen
om ekonomiska f0reningar.

Kallelse far utfardas tidigast fyra veckor fore stamma och ska utfardas senast tvA veckor fore ordinarie
stdmma och senast en vecka fore extra stemma.

styrelsen i sA god tid att erendet kan tas upp i kallelsen till stamman. Det aligger styrelsen att i god tid
foie stpmmanlnformera, genom anslag i l;impliga platser inom foreningens hus, nar motioner senast
ska vara styrelsen tillhanda.

1 s  s
Pi ordinarie foreningsstamma ska forekomma foljande erenden:
a) Uppraftande avTorteckning over narvarande medlemmar, ombud och bitraden (rdstl;,ngd).
b) Val av ordforande vid stamman.
ci Anmalan av orotokollskrivare.
d) Val av iusterinasman tillika rostreknare.
ef frAga 6m kallelse till stamman behdrigen skett.
0 Godkannande av dagordningen.
g) Foredragning av styrelsens arsredovisning.
h) Foredragning av revisionsberattelsen.
i) Faststallande av resultat- och balansrdkningen.
j) Friga om anvandande av uppkommet overskott eller teckande av underskott.
k) Fraga om ansvarsfrihet for styrelsens iedamoter.
l) Fraoa om arvoden.
m) Bes'iut om antal styrelseledamoter, suppleanter och ledamoter i valberedningen.
n) Val av styrelseledamoter och suppleanter.
o) Val av revisor och suppleant.
p) Val av valberedning.
q) Ovr iga arenden, v i lka angivi is ikal le lsen.

Pa extra stamma ska forekomma endast punkterna a - f samt de arenden, for vilka stdmman utlysts och
vi lka anqivi ts ikal le lsen t i l l  densamma.

Protokoll vid foreninqsstamma ska foras av den stammans ordforande utsett dartill. I frega om
orotokollets innehall aaller
i. att rostlangden s-ka tas in eller bilaggas protokollet,
2. att stemmans beslut ska foras in i protokollet samt
3. om omrostning har skett, att resultatet ska anges i protokollet.

Vid siemma fort piotokoll ska senast inom tre veckor vara hos styrelsen tillgangligt for medlemmarna.
Protokoll ska forvaras pa betryggande siltt.

21  S
Vid foreningsstamma har varje medlem som innehar en bostadsratt en rost. Om flera medlemmar har
en bostadsiatt gemensamt, har de dock tillsammans endast en rdst. Rostberattigad ar endast den
medlem som fullgjort sina forpliktelser mot fdreningen. Beslut fattas normalt med enkel majoritet av de
pa stamman rostberattigade. Beslut dar serskild rostovervikt erfordras behandlas i 9 kap.16,1 9 och 23
S$ i bostadsraittslagen.

Under pagaende ombildningsprocess fren hyresrat till bostadsrett har varje lagenhet ratt till en rost
oavsett om fler medlemmar finns som n!,ttjanderattshavare till l5genheten. Om samma medlemmar
innehar fler lagenheter kan dock aldrig detta ge mojlighet till fler an en rost

Bostadsrattshavare far utova sin rostratt genom befullmaktigat ombud som antingen ska vara medlem i
foreningen, akta make, sambo eller narstaende som varaktigt sammanbor med medlemmen. Ombud
ska forete skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten galler hogst ett ar fran uffardandet. Ingen far pa
grund av fJllmakt rosta for mer an en annan rostberdttigad.

20
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Fj^T:d_l9I kan vid forenirgsstdmma med'ora hogsr ert bitrade so-n an.ngen sKa vara med.em Irorenrngen. rnaKe. sambo e| |er nd'stdende som varakt igt  sammanbor med-medlemmen.

9lllo:ll]llS_ Yld Igreningsstamrna sker oppet. Pakallar narvarande roslberattigad sluten omrostning, skadetta alltrd acceoteras vid val och i dvrigt efter beslut av stdmman. Vid lika ro;tetal avgors va-t gJnonlottning, medan i andra fragor den mening gdller som bitrads av orororanoen.

Upplitelse och dverging av bostadsratt

2 2 S
q9^"F!-.Fl!lpqLals skriftligen oc-h far endast, upplAtas At medlem i forenrngen. UpptetetsehandlingensKa ange parternas namn. den.regenhet.uppratersen avser. andameret mei upptatetsen iami oe o",oppsom ska betalas som insats och Srsavgift. om uppl6telseaiigift ska uttas, ska'dven uen anoli. 

-

2 3 S
Har bostadsrett overgAtt till ny innehavare, f5r denne utova bostadsratten endast om han/hon ar ererantas till medlem i foieninoen'.

F.l^l-gl1:^lfl::t.:ql-t f:gt:il i foreninsen far inte utan samtycke av foreninsens styretse senomoverlatelse f0rvarva bostadsratt till en bostaldslagenhet.

Utan hinder av forsta stycket far dodsbo efter avliden bostadsraftshavare utova bostadsraften. Efter trear fran dodsfallet, f6r foieningen dock uppmana dodsboet itt-inom sex manader vrsa att bostadsrafteningitt i bodelning eller arvssliifte med anledning av bostaoirattshavarens dod e er att naqon, som rnte
l{_vagras intrade iforeningen, forvarvat bostadsraitten och sokt medtemit "p Or oJ-n t,o'ioirilngetts ianmantngen inte iakttas, fAr bostadsr6tten tvangsf6rsaljas fOr dddsboets reknjng.

E-n juridisk person som har forvarvat en bostadsrett till en bostadslagenhet far vagras intrdde iforeningen aven om de i24 S fdrsta stycket angivna fcirutslttningarn-a for medlemikap ar uppfy da.
Utan tlinder av forsta stycket far ocksA en juridisk person utova bostadsretten utan att vara medlem I
ld!9!lLg-"n,.,prf' den juridiska. personen hai forvarvit uostaosratten vid exekutiv forsetininq eiiei ;L
y-Tg:_lgl,T! nllg och da,hade pantrett i bostadsratten. Tre ar efter forvarver fer foreninoe-n uoominaoen Jun0rsKa personen att inom sex mSnader fran uppmaningen visa aqnagon som intE far \ijg;;sinkade i forening.en har fdrvarvat bostadsratten och sokt merj'lemskap om lppmaningen inte f6ljs, farbostadsratten tvengsforsaljas for den juridjska personens rekning.

2 4 S
Den som en bostadsraft overgatt till far jnte vagras intreide iforeningen om de villkor som foreskrivs istadgarna ar uppfyttda och foieningen sketigen-bor godt; tonomindnne som oostaosrattsnlvjie. 

'

y."gl"ltt1119p i forenlngen far,. vid forverv av andel i bostadsratt avseende bosFdstagenhet, vagras ombostadsrdtten efter forvarvet inte innehas av makar eller sadana sambor p6 vilka lalen om safrborsgemensamma hem ska fllampas.

Medlemskap i foreninqen far vagras om det kan antas att forvdrvaren fOr egen del tnte permanent skallbosetta sig i bostadsr5ttslagenhEten.

2 5 S
om en bostadsratt dvergaft genom bodelning. arv. testamente. bolagsskifte eller liknande forverv ocnfd-rvarvaren inte antagits-tiil riedlem, f6r foreningen uppmana innenavaren att rnom sex menader franan_maningen visa.ait negon som inte fAr vagrasinkzide i foreningen, forvdrvri bo;ta;;;att"n o"i ,,tttmedlemskap. lakttas inte tid som angetts ianmanirgen, fAr bosiadsraften tvangsioiili1as foif;rv-ar-varens rakning.

2 6 S
Ett.avtal om dverletelse av bostadsraft g-enom kop ska uppraftas skriftrigen och skrivas under avsalJaren och kdparen. I avtalet ska den Iagerrhet som overlAtelsen avsei samt kopesxillino!n anoes.Motsvarande ska s.illa vid byte elter ssvai eesty*t a"ii.iin i" ove'r-dters,i'r'iijrilili" iil]liXliJ.iVi;r.".
Avsagelse av bostadsratt

ostadsrattshavare fer avsdga sig bostadsratten tidjgast efter tve ar fran upplatelsen och ddriqenomfrin sina forptiktetser som iostidsrattshavar! Avs",igetiti" sia loras sr<iiftrrgen ho" iiv.r.En- 
" '

Vid avsagelse dverger bostadsratten till fdleningen vid det manadsskifte som intraffar narmast efter tremanader fran avsdgelsen eller vid det senare m-6nadsskifte som anqetts i denna.

2 7 S
E n b
bli fri
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Bostadsrattshavarens rattigheter och skyldigheter

2 8 S
Bostadsrettshavaren ska pA egen bekostnad till det inre halla iegenheten Jamte tillhdrande utrymmen
i gott skick. Detta geller even marken, om sAdan ingar i upplatelsen.

Bostadsrattshavaren ansvarar bl. a for
. rummens vdggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande skikt.
. inredning och utrustning i kok. badrum och ovriga utrymmen i lagenheten sSsom ledningar och

ovriga installationer for vatten. avlopp. varme, gas, ventjlation och el (inkl. proppskep) tili de delar
dessa befinner siq inne i laqenheten och inte ar en ledning som tjanar fler an en lagenhet,

. glas och bAgar i l5genheteris ytterfdnster, innanfonster oci pA eventuellt inglasad 6alkong

. lagenhetens ytter- och innerdorrar

. svagstrOmsanldggningar

. malning av vattenradiatorer, kall- och varmvattenledningar

For reparation pA grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrattshavaren endast
om skadan uppkommit genom
1 . hans/hennes egen verdsloshet eller forsummelse, eller
2. vardsloshet eller forsummelse av

a. nAgon som hdr t i l l  hans el ler hennes hushal l  e l ler  som besoker honom/henne som gast
b..  nAgon annan som han/hon har inrymt i  lagenheten el ler
c. nigon som for hans/hennes rakning utfor arbeten i lagenheten

For reparation pa grund av brandskada som uppkommit genom vardsloshet eller forsummelse av
nigon annan an bostadsrdttshavaren sjalv ar dock denne ansvarig endast om han/hon brustit i
omsorg eller tillsyn. Detta stycke galler i tillampliga delar om det flnns ohyra i lagenheten.

Bostadsrettshavaren ar skyldig att omgAende anmala fel och brister avseende sddant underhAll
som foreningen svarar for.

Bostadsrettsforeningen ansvarar bl. a for
. ventilationsdon
' vattenradiatorer med ventiler och termostat dock ei malninq
. malning av.yttersidor av ytterfonster och ytterdbrrai
. spnngvenurer
. ledningar som tjanar fler an en lagenhet och inte befinner sig inne i lagenhet

Foreningen kan genom beslut pA foreningsstamma ata sig att utfofa sadant underhall som
bostadsietthavaftn ska svara i6r enligt dEnna paragraf. E-tt sSdant beslut kan endast avse atgard
som foreningen avser att vidta i samband med storre underhall eller ombyggnad och beror
bostadsrettshavarens legenhet.

Om bostadsralttshavaren forsummar sitt ansvar fdr legenhetens skick i sAdan utstrdckning att
annans sekerhet dventyras eller det finns risk for omfattande skador pa annans egendom och inte
efter tillsagelse avhjalper bristen se snart som mojligt, far foreningen avhjalpa bristen pa
bostadsrdttshavarens bekostnad

2 e s
Bostadsrattshavaren far inte utan stvrelsens tillstand utfora Atqairder i laqenheten som inneiattar
1.  ingrepp ibarande konstrukt ion
2. dndring av beflntliga ledningar for avlopp, varme, gas, vatten, ventilation eller
3. annan vesentlig forandring av lagenheten

Styrelsen fer inte vegra att medge tillstiind till en atgdrd som avses iforsta stycket om inte atgarden ar
till pataglig skada eller olagenhet for foreningen.

3 0 s
Nair bostadsrettshavaren anvander lagenheten skall han/hon se till att de som bor jomgivningen inte
utsatts for storningar som i sadan grad kan vara skadliga for halsan eller annars fdrsamra deras
bostadsmil.io att de inte skaligen kan talas. Bostadsraftshavaren skall aven iovrigt vid sin anvandning
av lagenheten iaktta allt som fordras for att bevara sundhet, ordning och gott skjck inom eller utanfor
huset. Han/hon skall ratta sig efter de serskilda regler som foreningen i overensstammelse med oTtens
sed meddelar. Bostadsrettshavaren skall halla noggrann tillsyn over att dessa alatgganden iullgors
ocksa av dem som han/hon svarar for en|gt 28 $ 3 stycket.

Om det forekommer sidana storningar iboendet som avses i forsta stycket forsta meningen, skall
foreningen ge bostadsrettshavaren tillsagelse att se till att storningen omedelbart upphor.

Andra stycket galler inte om foreningen siiger upp bostadsrettshavaren med anledning av att stor-
ningarna ar sarskilt allvarliga med hansyn till deras art eller omfattning.

Om bostadsrattshavaren vet eller har anledning att mjsstanka att ett foremal :ir behaftat med ohyra f6r
detta inte tas in i lagenheten.
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31  S
Foretradare for bostadsrattsforeningen har ratt att fe komma in il.igenheten och tillhorande utrymmenndr det ̂behovs for tillsyn, for att utfora arbete som foreningen svar5r fcir eiterJor iunnrpino" 

'"i 
onrt

:llSj,.:_S-" ".]1:ty:[?1.l!al bostadsratten ska,tvang sfdrse Ijas eller nar bostadsretidhavaren avsagr siglagenneten, ar oostadsrattshavaren skyldig att lata legenheten visas pa IAmpliq tid. FOreninqen sk; se"till att bostadsrattshavaren inte drabbai av storre otadenhet dn nodvdndrgr.

3 2 S
Fl q?:!",q:f !:!1-v.?re far upplata sin l?lgenhet i andra hand till annan for sjeirvstendigt brukande endastom sryretsen gef sttt samtycke.

Samtycke behovs dock inte
1. om en bostadsratt har forvarvats vid exekutiv.forsaljning eller tv6ngsforsaljning av en juridrsk per son
- som hade pantratt i bostadsretten och som inte antbgits som mediem iforeniriqen ell6r.
z om lagenheten ar avsedd fbr permanentboende och bostadsrdtten till lagenhet-en innehas avkommun eller ett landsting.

Styrelsen ska genast underrettas om en upplatelse enligt andra stycket.

yig^:"I^tt{91::1-1t S_e_:itt !gr,ntlcke till en andrahandsupplAtelse fAr. bostadsrattshavaren anda upplatalagenneten I ,an0ra,hand,.  om hyresnamnden lamnart i l ls tend t i l l  upplatelsen. S6dantt i l ls tSnd skalamnas' om bostadsratts havaren .har beSktansvarda. skel for upplatelsen och foreningen inte har n6gonbefogad anledning att vagra samtycke. Ti stdnd sfatt begransai titi visi tid.

l?I ?g:F9:F-s:lh^eter s-om innehas,av.en iuridisk person kravs det for ti|stend endast att foreningenInre nar nagon betogad anledning att vegra samtycke. Tillstend kan beqransas till viss tid.

Ett tillstand till andrahandsuppletelse kan forenas med vi kor.

3 3 S
Bostadsrattshavaren far inte anvanda iegenheten for nagot annat andamal an det avsedda. Foreningen
9l.dg.j :l9l:!,{"ropa awiketse som 5r av avseverd bttydelse for io."n i"g"n llei n-al; "in";nmeorem I lorentnoen.

3 4 S
Bostadsrattshavaren far inte inrymma utomsteende personer i lagenheten, om det kan medfora men forforeningen el ler negon annan niedlem i foreningen.

3 5 S
llYttjanderatten till en legenhet som innehas med bostadsrett och som tilltretts ar forverkad ochrorenrngen satedes berattigad att sega upp bostadsrettshavaren till avflyttning:

1 . om bostadsrattshavaren drojer med att betala insats eller upplatelseavgift utover tva veckor fren oeratt foreningen efter f0rfallodagen anmanat honom/henne ati iullgdra sin" oetiininqiskvfulqheifrrer
om oostadsrattshavaren drojer med att betala arsavgift mer dn en vecka efter foifallo'daqln om oer

^ avser en bostadslagenhet eller mer an tva vardagar-efter forfallodagen om det avsei loi"al- 
-

z om Doslaosranshavaren utan,behOvligt samtycke^ eller tillstend uppleter legenheten i andra hand,3. om ldgenheten anvdnds i strid med 33 eller 34 SS,4. om bostadsrdttshavaren el ler den som l i igerheien upplet i ts t i l l  iandra hand, qenom vardsldshet ervellande till€tt det finns ohyra i legenhete-n eller om bbstadsrtittsnavaren qen"om "tt i"i" ,iiJ"' 
'

osKallgt drojsmal underratta styrelsen om att det finns ohyra i ldgenheten 
-oidrar 

till att ohyran spridslnuse t .
5 om legenheten pa annat satt vanvardas eller om bostadsrattshavaren asidosafter sina skvldiqheterenligt 30 $,vid anvandnjngen"av j;igenheten eller om den som lagenneien uppuiit j liiii-"n'oir'nano

yl_il,"_a_l$f-S9f av denna asidosater de skyldigheter som enligt samma paragraf itigger enoostaosransnavare,
6. om bostadsrettshavaren inte lamnar tilltrede till lagenheten enligt 31 S och han/hon inte kan visa engiltig ursekt for detta,
7. om bostadsrattshavaren inte fullgor annan honom/henne Avilande skyldighet och det maste anses
^ vara av synnerlig vikt for foreningen att skyldigheten fullgors,
6 om.ragenneten hel t  e l ler  t l l l  vasent l ig del  anvdnds for ner ingsverksamhet el ler  d6rmed l ikanadverksamhet, vilken utgdr eller i vilken till inte ovesentlig del-inger brottsligt forfarande,-ej]ei ioitillfalliga sexuella fOrbindelser mot ersattning.

Nyttjanderatten ar inte forverkad, om det som ligger bostadsraftshavaren till last er av ringa betydelse.
uppsagning pe grund.av forhallande som avses iforsta stycket 2, 3 erJer s-7 far sKe endast omoosra0sransnavaren tater bil att efter tillsagelse vidta rattetse uran drojsmal.
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l f rega om en bostadslagenhet fer uppsagning pa gruno av forhai lande som avses ;forsra srvcket 2 inteheller ske om bostadsrittshavaren eher irttsa-gbtsd uran orolinlai "n.orr!. or tirLtan-o iti,i,'6rdiul."noch far ansokan beviljad.

Om foreningen sager upp bostadsrettshavaren till avflyttning, har foreningen rett till ersattnjng for skada.
3 6 S
Ar nyttjanderatten enl'gt s 35 forverkad pa grund av drojsmal med betalning av grsavgift och harforeningen med anledning av detta sagt upp bostadsrattliravaren tilt avftyttiing ta, Jeinl i"ie pagfund av drctjsmalet skiljas fran legenheten
1 om avgiften - nar det ar fraga om en bostadsregenhet - betalas inom tre veckor fran det attbostadsrdttshavaren har detgetts underraftelse lnrig t 7 kap 27 och zB ss i ooriaosiattJat"n

om mojligheten att fa ti baka lagenheten genom att betala arsavgiften in-om denna tio, JiEi2. om avgitten - ner det air fraga om rokar - betaras inom tva veckoi fran det att bostads-
rdtts_havaren har delgetts underrattelse enligt 7 kap 27 och 2g gg i bostadsrettslagen om
mojligheten aft fa ti baka ragenheten genom att bdtara arsavgiften inom denna tidl

Ar det fraga om.en bostadsiegenhet fAr en bostadsrettshavare inte heller skiljas fren lagenheten
om han/hon varit forhindrad att betata arsavgiften lnom den tid som anges iibrsta styct<it t fagrund av sjukdom eller liknande oforutsedd omstandjghet och arsavgift!n har betalais se snan delvar mojligt, dock senast nar fuisten om avhysning avgbrs ifOrsta instans.

vad.som sags i fof_sta stycket geller inte om bostadsrattshavaren, genom att vid upprepade tillfelleninte betala arsavgiften inom den.tid s-om anges i3sg 1, ha isidosait sina forptikte'tseii; dg ;;att han/hon skaligen inte bOr fer behella lagenheten .

Beslut om avhvsnino far meddelas tidigast tredje vardagen efter urgAngen av den tid som anges itorstastycket 1 eller 2.

Ovriga bestimmelser

37S
For fdreninoen qellande ordninosregler uffardas av styrelsen och galler fren och med den tidpunkt narde distribueratsl entighet med iao jom ilgJi iis il; ;i:- 

--' '

3 8 S
vid foreninqens upprosnino ska forfaras,enrigt 9 kap 29 s bostadsraftsragen (1991:614). Behifinatillgengar ska forderas mer-ran bostadsrettsha-varna 

'erterlagL;[eGrnas 
Insa!ser.

3 9 S
utover dessa stadoar oafler for foreningens verksamhet vad som stadgas i bostadsraftsragen(1991:614), andra iilairptiga tagarsam"tom "ao;;; fi;;i 1;[-ni'ngens oronrngsregter.

undertecknade stvrelseredamoter intygar att ovanstaende stadgar blivit antagna av foreningensmedlemmar pa foieningsstamma

2A?.y''. och pa foreningsstemma den

'SS 
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