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Bostadsrättsföreningen VOLONTÄREN 9 I STOCKHOLM

INLEDANDE BESTÄMMELSER

Föreningens finna och ändamål

§l

som överlåtelsen avser samt köpeskillingen. Motsvarande skall gälla vid byte
och gåva. En överlåtelse som inte uppfyller dessa fOreskrifter är ogiltiga.

Vid vägrat me~emskap är överlåtelsen ogiltig m.m.

§9
Föreningens finna är BostadsrättstOreningen Volontären 9 i Stockholm.
Föreningen har till ändamål att I föreningens hus upplåta bostadslägenhet för
pennanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan
tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intresse.
Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av
upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrätthavare.

Föreningens säte

8 §2

Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.

En överlåtelse är ogiltig om den som bostadsrätten övergått till vägras

medlemskap i föreningen.

Detta gäller inte vid exekutiv försäljning eller vid försäljning genom offentlig
aktion enligt bostadsrättslag~ Har i dessa fall förvärvaren inte antagits som
medlem skall föreningen rösa bostadsrätten mot skälig ersättning. En juridisk
person som är medlem i bostadsrättsföreningen rar inte utan samtycke av

föreningens styrelse genom överlåtelse förvärva bostadsrätt till en
bostadslägenhet

FÖRENINGSFRAOORAllmänna bestämmelser om medlemskap iröreningen

Föreningens organisatio~t- §3

§lOInträde i fOreningen kan beviljas den som kommer att erhålla bostadsrätt
genom upplåtelse i fOreningens hus eller övertar bostadsrätt i f"oreningens hus

Föreningens organisation består av:

§4

Frågan om att anta en medlem avgörs av styrelsen.

Rätt till medlemskap vid övergång av bostadsrätt

Föreningsstämma
Styrelse
Revisor
Valberedning

Räkenskapsår och årsredovisning
§5

§11Den som en bostadsrätt övergått till f'ar inte vägras inträde i föreningen, om de
villkor fOr medlemskap som fOreskrivs i §3 är uppfyllda och föreningen
skäligen bör godta honom som bostadsrättshavare. För att den som förvärvat
andel i bostadsrätt till bostadslägenhet skall beviljas medlemskap gäller att
bostadsrätten efter fOrvärvet innehas av makar, sambor eller andra med
varandra varaktigt sammanboende närstående personer.

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 01-01-12-31
Före majmånads utgång vaJje år skall styrelsen till revisorerna avlämna
årsredovisning. Denna består av resultaträkning, balansräkning och
förvaltningsberätte)se .

Föreningsstänuna
§6

§12

Ordinarie föreningsstännria skall hållas årligen före juni månads utgång.
Extra stämma skall hållas när styrelsen flllner skäl till det Sådan stämma skall
också hållas om det skriftligen begärn av en revisor eller av minst en tiondel av
samtliga röstberättigade. I begäran anges vilket ärende som skall behandlas.

Kallelse till stämma

~r-pmeil bostad!lrätt övergått genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller
~l;jiknande förvärv och förvärvaren inte antagits till medlem, får föreningen

anmana förvärvaren att inom sex månader från anmaningen visa att någon, som
inte får vägras inträde I föreningen, förvärvat bostadsrätten och sökt
medlemskap. Iakttas inte den tid som angetts I anmaningen, får bostadsrätten
säljas på offentlig auktion för förvärvarens räkning. -

Q!&ätt.att utöva bostadsrätten

§13
§7

Om en bostadsrätt överlåtits till ny innehavare, tar denne utöva bostadsrätten
endast om han är eller antas till medlem i tOreningen.
Ett dödsbo efter en avliden bostadsrättshavare rar utöva bostadsrätt trots att
dödsboet inte är medlem i tOreningen. Efter tre år &ån dödsfallet, tar tOreningen
dock anmana dödsboet att inom sex månader från anmaningen visa att
bostadsrätten ingått i bodelning eller arvskifte med anledning av
bostadsrättshavarens död eller att någon, som inte rar vägras inträde i
tOreningen, tOrvärvat bostadsrätten och sökt medlenlSkap. Om den tid som
angetts i anmaningen inte iakttas, tar bostadsrätten säljas på offentlig auktion
fOr dödsboets räkning.

Fonnkrav vid överlåtelse

§8

Ett avtal om överlåtelse av bostad'irätt genom köp skall upprättas skriftligen
och skrivas under av säljaren och köparen. I avtalet skall anges den lägenhet

Styrelsen kallar till föreningsstämma.
Kallelse till stämma skall iID1ehålla uppgifter om de ärenden som skall
förekomma på stAmman.
Kallelse får utfärdas tidigast rym veckor före stännnan och skall utfårdas senast
två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra stämma. Kallelse
utfärdas genom anslag på lämplig plats inom föreningens fastighet. Skriftlig
kallelse skall dock alltid avsändas till varje medlem vars postadress är känd för
föreningen om
1. ordinårie föreningsstämma skall hållas på annan tid än som

föreskrivs i stadgarna, eller
2. föreningsstärmna skall behandla ftåga om

a) föreningens fö~de i likvidation eller
b) föreningens uppgående i annan förening genom

fusion.
Andra meddelanden till medlemmarna delges genom fasta anslag på lämplig
plats inom föreningens fastighet eller genom brev.

Motionsrätt



§14

§20
Medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie fijreningsstämma,
skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen f"ore april månads utgång.

Dagording

Vid ordinarie föreningsstämma utses valberedning för tiden intill dess nästa
ordinarie föreningsstämma hållits. En ledamot utses till sammankallande i
valberedningen. Valberedningen skall föreslå kandidater till de
förtroendeuppdrag till vilka val skall fölTåttas på fOreningsstämman.

§lS
Protokoll

På ordinarie stämma skall förekomma:

l.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

810.
Il.
12.
13.
14.

_15.
.16.

Ordföranden skall sörja fIIr att det fIIrs protokoll vid fIIrenin~ I fi'åga
om protokollets innehåll gäller
I. att röstlängden skall tas in i eller biläggas
2. att stämmans beslut skall flIras in, samt
3. om omröstning har skett, att resultatet skall anges.
Senast tre veckor efter föreningsstänunan skall det justerade protokollet hållas
tillgängligt hos flIreningen fIIr medlemmarna.
Vid styrelsens sammanträde skall det flIras protokoll, som justeras av
ordföranden och den ytterligare ledamot, som styrelsen utser.
Protokoll skall flIrvaras betryggande. Protokoll ftån styrelsemöte skall föras i
nummerföljd

val av ordfOrande vid stämma
anmälan av ordförandens val av protokollförare
godkännande av röstlängd
fastställande av dagordning
val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
fråga om kallelse behörigen skett
styrelsens årsredovisning
revisorernas berättelse
beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den
faststållda balansräkningen
beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
fråga om arvoden
val av styrelseledamöter och suppleanter
val av revisor och suppleant
val av valberedning
övriga amnälda ärenden

Styrelse

§22

Dagordningen vid extra föreningJlStärnma skall bestå av punkterna l -6 ovan,
samt dessutom de ärenden som angivits i kallelsen. Beslut får inte fattas i andra
ärenden än de som angetts i kallelsen.

Röstning

Styrelsen består av lä~ tre och hö~ elva ledamöter me~~ hö~

fyra suppleanter.
Ledamöter och suppleanter väljs på. f6reningsstAmma. Styrelseledamöter och
suppleanter väljs för hö~ två. år. Ledamot och suppleant kan väljas om. Om
helt ny styrelse väljs på. för~gsstämma skall mandattiden för hälften, eller vid
udda tal nännast högre antal, vara ett år.
Utöver vad som ovan sagts får, om så. krävs för att maximalt statligt bostadsstöd
skall erhållas, kommunen utse en styrelseledamot och en suppleant för denne.
Denne ledamot eller suppleant behöver inte vara medlem ifOreningen.

§16

På förenin~ har valje medlem en röst. Innehar fler medlemmar
bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. Röstberättigad
är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.

Konstituering och finnateckning

Ombud och biträde
§ 23

Styrelsen utser inom sig ordförande och sekreterare. Styrelsen utser !)Ta
personer, varav minst två styrelseledamöter, att två i fOrening teckna
föreningens firma.

Beslutfiirhet

§17

§24

Styrelsen är beslutför när fler än hälften an hela antalet styrelseledamöter är
närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening de flesta röstande fOrenar
sig om och vid lika röstetal den mening som ordf"oranden biträder. När minsta
antalet ledamöter är närvarande krävs enhällighet fOr giltigt beslut

En medlems rätt vid förenin~ utövas av medlemmen personligen eller
den som är medlemmens stå\lf(jretrådare enligt lag eller genom ombud. Ombud
skall rorete skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år ftån

~Dutf'Jrdandet. Ombud rar bara företräda en medlem.
\J Medlem får på fö~ medföra högst ett biträde.

Endast amtan medlem eller medlemmens make, sambo, föräldrar, syskon eller
barn får vara biträde eller ombud.

Beslut vid stämma

8 §18
Avyttring, tiII- eller ombyggnad m m.

Förenin~ beslut utgörs av den mening som har t1tt mer än hålften av
de avgivna rösterna eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder.
Vid val anges den vald som har fätt de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs
valet genom lottning om inte annat beslutas av stämman innan valet förrättas.
Första stycket gäller inte för beslut enligt § 20-21 eller för sådana beslut som
för sin giltighet kräver särskild majoritet enligt 9 kap, § 16 P 1, P 3-4 eller § 23

bostadsrätts lagen (1991:614)

§25

Styrelsen eller fmnatecknare får inte utan föreningsstämmans bemyndigande
avhända föreningens dess fasta egendom eller tomträtt. Den Iar inte heller riva
eller besluta om väsentliga förändringar eller till- och ombyggnad av sådan

egendom.
Styrelsen eller fmnatecknare får ansöka om inteckning eller annan imkrivning i

föreningens fasta egendom eller tomträtt.
§19

Revisorer

§26

Revisorn skall vara en. Revisorn och suppleanten väljs av ordinarie
fIIreningsstäIIUna för tiden intiI1 dess nästa ordinarie ståmma hållits. Revisorn
skall bedriva sitt arbete så, att revisionen är avslutad och revisionsberättelse

avgiven senast den 31 maj.

Om ett beslut som fattas på förenin~ innebär att en lägenhet som
upplåtits med b~ kommer att förändras eller i sin helhet behövas tas i
anspråk av föreningen med anledning av en om -eller tillbyggnad skall
bostadsrättshavaren ha gått med på beslutet. Om bostJidsråttshavaren inte ger
sitt samtycke till ändringen, blir beslutet ändå giltigt om minst två tredjedelar
av de röstande har gått med på beslutet och det dessutom har godkänts av

hyresnänmden.

Valberedning



Styrelsen skall avge skriftlig förklaring till ordinarie stämma över av revisorn

gjorda anmärkningar.
Styrelsen redovisnin~dlingar, revisionsberättelse och styrelsens förklaring
över av revisorerna gjorda anmärkningar skall hållas tillgängliga för
medlenunarna minst en vecka före den föreningsstämma, på vilken de skall
behandlas.
Utöver vad som ovan sagts f'ar, om så krävs för maximal statlig bostadsstöd
skall erhållas, kommunen utse en revisor och en suppleant ror denne.

Avgifter till röreningen

Bostadsrättshavare har rätt att på begäran få utdrag ur lägenhetsrorteckningen
beträffande lägenhet som han innehar med bostadsrätt. Utdraget skall ange
dagen fOr utfardandet samt

l. lägenhetens beteckning, belägenhet, rumsanta1 och övriga utrynnnen,
2. dagen ror länsstyrelsens registrering av den ekonomiska plan som ligger till

grund ror upplåtelsen,
3 .bostadsrättshavarens namn

4 .insatsen fOr bostadsrätten samt
vad som finns antecknat rörande pantsättning av bostadsrätten.

§27

Bostadsrätishavarens rättigheter och skyldigheterInsats och årsavgift för lägenhet fastställs av styrelsen. Ändring av insats skall
dock alltid beslutas av föreningsstämma.

§32

Årsavgiften avvägs så att den i förhållande till lägenhetens insats konuner att
motsvara vad som belöper på lägenheten av föreningens kostnader, samt
amorteringar och avsättning till fonder. Årsavgiften betalas månadsvis senast'
sista vardagen tOre varje kalendermånads böljan om inte styrelsen beslutat
amtat Om inte årsavgiften betalas i rätt tid utgår dröjsmålsränta enigt

räntelagen ( 1975:635) på den obetalda avgiften från fOrfallodagen till dess full
betalning sker. 1 årsavgiften ingående ersättning fOr värme och varmvatten,
elektrisk ström, renhållning eller konsumtionsvatten kan beräknas efter

fOrbrukning.

§28

Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift kan tas ut efter
beslut av styrelsen. För arbete vid övergång av bostadsrätt f"ar
bostadsrättshavaren uttas överlåtelseavgift med belopp motsvarande högst 2,5%
av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. För arbete vid
pantsättning av bostadsrätt får bostadsrättsinnehavaren uttas pantsättningsavgift
med högst 1 % av basbeloppet. Föreningen får i övrigt inte ta ut ~kilda
avgifter fOr åtgärder som roreningen skall vidta men anledning av lag eller

fOrfattning.

UnderhåUsplan m .m

§29

Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad till det inre hålla lägenheten med
tillhörande övriga UtI)'Inm~ i gott skick. Med ansvaret roljer såväl underhålls
som reparationsskyldigilet. Bostadsråttshavaren är också skyldig att rolja de
anvisningar som styrelsen meddelar rörande skötsel av uteplatser. Föreningen
svarar i övrigt ror att fastiliheten är väl underhållen och hålls i rorntklassigt
skick.

Till det inre räknas: rummens väggar, golv och tak; inredning i kök, badrum
och i övriga uti}1mnen tillhörande lägenheten; glas i rooster och dörrar;
lägenhetens ytter- och innerdörrar.
Bostadsrättshavaren svarar för målning av insidor av ronstrens bågar och

kanD, men inte ror målning av utftån synliga delar av yttersidorna av
ytterdörrar och ytterfOoster och inte heller ror annat underhåll än målning av
radiatorer och vattenarmaturer eller de anordningar för värme, gas, elektricitet,
ventilation och vatten som f"oreningen f"orsett lägenheten med.

Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av de starnIedningar ror
avlopp, värme, gas, elektricitet, ventilation och vatten som roreningen fOrsett
lägenheten med. För reparationer pga. brand- och vattenle~da svarar
bostadsrättshavaren endast om skadan uppkommit genom eget vållande eller
genom vårdslöshet eller rorsummande av någon som han inrymt i lägenheten
eller som utför arbete ror. hans råkning. l fråga om brandskada som
bostadsrättshavaren själv inte vållat gäller vad som sagts nu endast om
bostadsrättshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iaktta.
Fjärde stycket andra meningen gäller i tillämpliga delar om det fmns ohyra i

lägenheten.
Bostadsrättsföreningen lar åta sig att utföra sådan underhålIsåtgärd, som
enligt vad ovan sagts bostadsrättshavaren skall svara för. Beslut härom skall
fattas på roreningsstämma och lar endast avse åtgärder som roretas i samband
med omfattande underhåll eller ombyggnad av roreningens hus, som berör
Bostadsrättshavarens lägenhet.

Styrelsen ska upprätta underhållsplan fOr genomförande av underhållet av
fOreningens hus och årligen budgetera samt genom beslut om årsavgiftens
storlek säk~la erforderliga medel fOr att 1Iygga underhållet av fOreningens
hus
Styrelsen ska varje år besiktiga fOreningens egendom.

§33

Fonder
Bostadsrättshavaren får inte göra någon väsentlig fOrändring i lägenheten

utan tillstånd av styrelsen. Styrelsen skall godkäIUla begäran om ändring om
denna inte medför skada.på fOreningens hus eller men för annan medlem.§30

mom fOreningen skall bildas fOljande fonder:
§34

Fond fOr yttre underhåll
Fond fOr inre underhåll

Dispositionsfond

Bostadsråttshavaren är skyldig att när han använder lägenheten iaktta allt som
fodras ror att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Han skall
rätta sig efter de särskilda föreskrifter som föreningen i överensstänunelse med
ortens
sed utfärdar.
Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn över detta också iakttas av

dem som han svarar enligt §32 fjärde stycket.
Gods som enligt vad bostadsrättshavaren vet eller med skäl kan misstänkas

vara behäftat men ohyra får inte föras in i lägenheten.

§35

Avsättning till fonder fOr yttre underhåll skall ske i enlighet med antagen

underhållsplan enligt §29.
Avsättning till fonder f"or inre underhåll bestäms av styrelsen.

Bostadsrättshavare till bostadslägenhet får fOr att bekosta inre underhåll
använda sig av på lägenheten belöpande del av fonden. Storleken av på
bostadsrättslägenhet belöpande del av fonden skall härvid beståmmas efter
fOrl1å1lande mellan insatsen fOr lägenheten och de sammanlagda insatserna fOr
samtliga bostadsrättslägenheter med avdrag fOr gjorda uttag.

Det överskott som kan uppstå på föreningens verksamhet skall avsåttas till

dispositionsfonden.
Företrädare fOr bostadsrättsfOreningen har rätt att komma in i lägenheten när

det behövs fOr tillsyn eller för att utföra arbete som fOreningen svarar fOr.
Om bostadsrättshavaren inte lämnar fOreningen tillträde till lägenheten när

fOreningen har rätt till det, rar kronofogdemyndigheten meddela beslut om
särskild handräckning.

BOSTADSRÄTTSFRAGOR

Utdrag ur lägenhetstörteckning

§36
§31

En bostadsrättshavare rar upplåta hela sin lägenhet i andra hand endast om
styrelsen ger sitt samtycke.
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§37

-
§38

§43
Bostadsrättshavaren rar inte använda lägenheten fOr något annan ändamål än

det avsedda.

Föreningen tar dock endast åberopa avvikelse som är av avsevärd betydelse för
({fOreningen eller någon medlem i f"oreningen.

Är nyttjanderätten förverkad på grund av förhållande som avses i § 40 P 1-3
eller 5-7 men sker rättelse innan föreningen gjort bruk av sin rätt till
uppsägning, kan bostadsrättshavaren inte därefter skiljas &ån lägenheten på den
grunden.
Detsamma gäller om föreningen inte har sagt upp bostadsrättshavaren till
avflyttning inom tre månader från den dag då f6reningen fick reda på
förhållande som avses i § 40 P 4 eller 7 eller inte inom två månader &ån det den
fick reda på f"orhållande som avses i § 40 P 2 sagt till bostadsrättshavaren att
vidta rättelse.

Avsägelse av bostadsrätt

§44

§39

En bosta~rättshavare får avsäga sig bostadsrätten tidigast efter två år flin

upplåtelsen och därigenom bli &i flin sina tOipIiktelser som bostadsrättshavare.
Avsägelsen ska göras skrift1igen hos styrelsen.
Vid avsägelse, övergår bostadsrätten till fOreningen vid det månadsskifte som

inträffar nännast tre månader efter avsägelsen eller vid det senare ~e,
som angetts i denna.

En bostadsrättshavare kan skiljas &ån lägenheten på grund av förhållande som
avses i §40 p 8 endast om föreningen har sagt upp bostadsrättshavaren
tillavflyttning inom två månader &ån det att f"oreningen fick reda på
förhållandet.

Om den brottsliga verksamheten har angetts till åtal eller förundersökning har
inletts inom samma tid, har föreningen dock kvar sin rätt till uppsägning intill
dess två månader har gått &ån det att domeni brottmålet vuIUlit laga kraft eller
det rättsliga förfarandet avslutats på något annat sätt.

F Ö rv erkandeanledningar

§40 §45

Är nyttjanderätten enligt § 40 P l förverkad på grund av dröjsmål med
betalning av årsavgift och har tOreningen med anledning därav sagt upp
bostadsrättshavaren till avfl}.ttnmg, tar denne på grund av dröjsmålet inte
skiljas från lägenheten, Om avgiften betalas senast tolfte vardagen från

uppsägningen.
l väntan på att bostadsrättshavaren visar sig ha fullgjort vad som fodras fOr att

fl tillbaka nyttjanderätten tar, beslut om avhysning inte meddelas fi;!Tän efter
fjorton vardagar från den dag då bostadsrättshavaren sades upp.

§46

Sägs bostadsrättshavaren upp till avflyttning av någon orsak som anges i §40
p 1,4-6 eller 8, är han skyldig att flytta genast, om inte annat fOljer av §45.
Sägs bostadsrättshavaren upp av någon annan i §40 angiven On!ak, iar han bo
kvar till det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader ftån
uppsägningen, om inte r~en ålägger honom att flytta tidigare.

Vissa övriga meddelanden

§47

Är sådant meddelande från tOreningen som avses i §§7 och 8 samt 40 P l och
44, avsänt i rekommenderat brev under mottagarens vanliga adress skall
föreningen anses ha fullgjort vad som ankommer den.

Offentlig auktion

Nyttjanderätten till lägenheten som itmehas med bostadsrätt och som tillträtts
är fOrverkad och fOreningen således berättigad att säga upp bostadsrättshavaren

s.,till avflyttning;
~. om bostadsrättshavaren dröjer med att betala insats eller upplåtelseavgift ut

över två veckor från det att fOreningen efter förfallodagen anammat honom
att fullgöra sin betaIningsskyldighet eller som bostadsrättshavaren dröjer
med att betala årsavgift utöver två vardagar efter fOrfallodagen,

2. om bostadsrättshavaren utan behövligt samtycke eller tillstånq ~pplåter
...lägenheten i andra hand,

~. o,m lägenheten används i strid med §37 eller §38
4. om bostadsrättshavaren eller den, som lägenheten upplåtits i andra hand,

genom vårdslöshet är vållande till att det fmns ohyra i lägenheten, eller om
bostadsrättshavaren genom att inte utan oskäligt dröjsmål underrätta
styrelsen om att det fmns ohyra i lägenheten bidrar till att ohyran sprids i

fastigheten,
5. lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om bostadsrättshavaren eller den,

som lägenheten upplåtits till i andra hand, åsidosätter något av det som
skall iakttas enligt §34 vid lägenhetens begagnande eller brister i den
tillsyn som enligt nämnda paragraf åligger bostadsrättshavare,

6. om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten enligt §35 och
han inte kan visa en giltig ursäkt för detta,

7. om bostadsrättshavaren inte fullgör skyldighet som går utöver det han
skall göra enligt bostadsrättslagen och det måste anses vara av synnerlig
vikt fOr fOreningen att skyldigheten fullgörs, samt

8. om lägenheten helt eller till väsentlig del används får näringsverksarnhet
eller därmed likartad verksamhet, vilken utgör eller i vilken till en inte
oväsentlig del ingår brottsligt fOrfarande eller om lägenheten används för
tilliaIliga sexuella förbindelser mot ersättning.

§48



Har bostadsråttshavaren blivit skild från lägenheten till fOljd av uppsägning i
fall som avses i § 40, skall bostad'Irätten säljas på offentlig auktion så snart det
kan ske, om inte fOreningen, bostadsrättshavaren och de kända borgenärer vars
rätt berörs av f"orsä1jningen kommer överens om något annat. Försäljningen får
dock anstå till dess att brister som bostadsrättshavaren ansvarar för blivit

åtgärdade.
Offentlig auktion skall hållas av god man som på fOreningen begäran

fOrordnas av tingsrätten. I fråga om köpeskilling mm finn bestJinunelser i

bostadsrättslagen ( 1991:614).

Avslutande bestämmelser

Upplösning
§49

Om föreningen upplöses skall behållna tillgångar tillfalla medlemmarna i
föreningen i förhållande till lägenheternas insatser.


