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OM FORENINGEN 

1 § Naron, andamal och sate 
Foreningens namn ltr Bostadsrllttsfbreningen 
Svea Tom. 

FOreDingens andam!l ar att friimja medlemmamas 
ekonomiska intressen genom att i llireningens hus 
uppI4ta bosliider fOr permanent boende samt lok.ler At 
medlemmarna for nyttjande utan tidsbegliinsning. 
Medlems riitt i tllreningen pa gruod av sMan uppI4telse 
kallas bostadsrUtt. Medlem som inn.bar bostadsralt 
kallas bostadsliittshavare. 

Slyrelsen har sitt siite i Stockholm. kommun. 

2 § Medlemskap och overliitelse 
En oy innebavare tar utova bostadsratten ocb flytta in i 
lagenbeten endast om han eUer bon anlagits till 
medlem i fbreningen. Forvarvaren ska nnsoka om 
medIemskap i tllreoingen pA slilt styrelsen bestlimmer. 
Till medlernsansokan ska fogas styrkt kopia pa 
GverlAtelseiland1ing som ska vara underskriven av 
kapare och sliljare Dch inneMlla uppgift om den 
lagenhet som overIateIsen avser samt pris. 
Motsvarande galler vid byle Deb g4va. Om 
overIAlelsehandlingen inte uppfyller formkraven lir 
!iverliitelsen ogiltig. Vid upplAtelse echAlIs medlemskap 
samtidigt med upplAtelsen. 

Styrelsen ar skYIdig att senast inom en manad trnn det 
att ans<lkan om medlemskap kom in till foreningen, 
prova trAgan om medlemskap. FOreningen kan komma 
att begnra en kreditupplysning avseende sokanden. En 
medlem sam uppMr at! vara bostadsr'dttshavare ska 
anses ha uttrliU ur tllreningell, om inte styrelsen medger 
alt han eller bon fAr st! kvar som medlem. 

3 § Medlemskapsprovning - juridisk person 
luridisk person som flirvarvat bostadsriitt till en 
bostadslagenhel tar vagras intrade i tllreningeD aVeD 
om ned an angivna fOrutsattningar fOr medlemskap ar 
uppfyllda. En juridisk person som ar medlem i 
tllreningen Ilk inte utan samtycke av styrelsen genom 
overlAlelse forvarva ytterligare bostadsratt til! en 
bostadslagenhet. Kommun Deb landsting Ilk ej vligras 
medlemskap. 

4 § Medlemskapsprovning - fysisk person 
Medlemskap kan beviIjas fysisk person 80m overtar 
bostadsralt i fOreningens bus. Den sam en bostadSliilt 
har overgAtt till tar iote vagras medlemskap i 
tllreningen am foreningen skliligen bor godta 
illrvfirvaren som bostadsrattshavare. 

Medlemskap tar inte vagras pA grund av cas, hudfiirg, 
nationalitet eller etniskt ursprun& religion, overtygeJse 
ellersexuel! laggniog. 

En overldtelse ar ogiltig, om den som en bostadsralt 
overgatt til! vligras medlemskap i illreningen. Sarskilda 
regler galler vid ex.kutiv ftirs3ljning eller vid 
tvAngsftirsaljning. 

5 § Bosiittningslcrav 
Om det kan antas att ftirvlirvaren fOr egen del inte 
permanent ska boslitta sig i hostadsrfittslligenheten har 
flireningen rillt at! vi!gra medlemskap. 

6 § Andelsagande 
Den som har forvarvat en andel i bostadsriitt f3r vligras 
medlemskap i tllreningen am inte bostadsriitten efier 
flirvi!rvet innehas av makar, registrerade partner eller 
s4dana sambor pA vilka sambolagen tilllirnpas. 

7 § Insats, arsavgift och upplatelseavgift 
Insats, Arsavgift oeb i fllrekommande fall 
uppl~telseavgift fuststalls av styrel,en. Andnng av 
insatsen ska aUtid beslulas av fllreningsStlimma. 

8 § Arsavgiftens beriikniug 
Arsavgiftema fordelas pA bostadsriittsIagenheterna i 
f<irhal!ande till lagenbetemas andelsta!. Beslut om 
andring av grund fllr andelstalsberakning ska faltas av 
fllreningsstiimma. Om beslutet medf6r rubbning av det 
inbOrdes tllrballandet mellan andelstalen blir beslutet 
giltigt om minst Ire fjiirdedelar av de rOstande pA 
slamman galt med pA beslutel. 

Styrelsen kan besluta air i Arsavgiften ingAende 
ers3ttning tbe taxebundna kostnader si1som vtirme, 
varmvalten, renMllning, kODsumtionsvatten, elektrisk 
strom, TV, bredband och telefoni ska erUiggas efter 
fllrbrukning, area eller per lagenbet. 

9 § Overliitelse- och pantslittoingsavgift 
Dverlillelseavgift och pantsiittningsavgift tar las ul efter 
beslu! av styrelseD. DverlAtelseavgiften ffir uppgil till 
hogst 2,5 % och pantsfittningsavgitren till Mgst I % av 
giillande prisbasbelopp. 

OverlAtelscavgift bet.1as av fllrvlirvareD ocb 
pantsiittningsavgift betalas av pantsiittaren. 

10 § Ovriga avgifter 
Foreningen tar i Qvrigt inle ta ut siirskilda avgifter ror 
Atgiirder som fdreningen ska vidta med anIedoing av 
bostadsrlittslagen eller annan tllrfattning. 

11 § DrojsmM med betalning 
Arsavgiften ska betalas pa det siitt styrolsen beslutar. 
Betalning tar dock a!Itid ske genom postanvisning, 
plusgiro ener bankgiro. Om inte arsavgiften eller 
ovriga tllrpliktelser bet3las i rillt tid f3r tllreningen ta ul 
drOjsmAlsriinta enligt rlintelagen pA det obetald. hI. 
bcloppet frAn rorfullodagen till dess full betalning sker I ' r
samt paminnelseavgift enligt fllrordningen om 
ersattning filr inkassokostnader mm. ~ A 

fotllkoplllns 6Yerensst4mmelse 
mid orIgln,let Intygas: . 
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FOREN[NGSST~ 

12 § Foreningsstiimma 
Ordinarie filreningsstfunma ska hiillas Arligen tidigast 
den I mars oeh senast filre juni m~nads utg~ng. 

13 § Motioner 
Medlem som Onskar flI elt arende behandlat vid 
foreuingssl§mma ska .nmal. delta senast den I 
februari ener inom den senare tidpunkt slyrelsen 
beslutal. 

14 § Extra f6reningsstiimma 
Extra fOreningsstiimma ska h&lIas nar styrelsen finner 
sklil till det. SAdan filreningsstamma ska ilven Milas 
nilr det filr uppgivel andamal skriftligcn begars a v 
revisor eller minst 1110 av samtliga rostoemltigade. 

15 § Dagordning 
pa ordinarie filreningsstiimma ska filrekomma: 
I. Oppnande 
2. Godkannande av dagordningen 
3. Val av stammoordfOrande 
4. Anmiil.n av sliimmoordforandens val av 

protokollforare 
5. Val av tyAjusterare tillika rOstriiknare 
6. Frog. om stamman blivit stadgeenligt utlyst 
7. Faststallande ay rostlangd 
8. Foredragning ay slyrelsens Arsredovisning 
9. Foredragning ay revisoros bernltelse 
10. Beslut om faststallande av resultat- och 

balansr'dkning 
II. Beslut om resultatdisposition 
12. FrAga om ansvarsfrihet filr styrelselednm6tcma 
13. Beslut om arvoden lit styrelseledamOter oeh 

revisorer fOr nastkommande verksamhetsAr 
14. Val av styrelseledamoter och suppleanter 
15. Val av revisorer oeh revisorssuppleant . 
16. Val av valberedning 
17. Av styrelsen till stiimman hanskjutna fragor samt av 

tbreniegsmedlem anntiilt liTende 
18. A vslutande 

PA extra filreningsstiimma ska utOver punkt 1-7 oeh 18 
fOrekomma de arenden for vilken stamman blivit 
utlyst 

16 § Kallelse 
Kallels. till filreningsstiimma ska inneMlla uppgift om 
vilka arenden 80m ska behaodlas pa stamman. Beslut 
ffir iete fattos i andra arenden an de som angivits i 
kallelsen. 

Senast tvA veckor fOre ordinarie stiimma ncb en vecka 
tbre extra stamma ska kallelsen utfiirdas, dock tidigast 
lYra veckor fBre st§mman. Kallelsen ska utflirdas till 
samtliga medlemmar genom utdeloing. Om medlem 
uppgivit annan odress ska kallelsen istiillet skickas till 
mediemmen. Kallelsen ska dessutom an5m. p& liimplig 
plats inom filreningens bus ener publiceras pit hemsida. 

17 § Roslratt 
Vid filreningsstamma bar vaJje medlem en rost. Om 
flera medlemmar innehar bostadsrntt gemensamt har de 
dock tillsammans endast cn Tfist. Mediem som innehar 
f1era lagenheter bar ocks~ endast en rost. Rostrlitt har 
endast den medlem som har fullgjort sina ekonomiska 
f6rpliktelseT mot fBreningen enligt dessa sladgar ener 
enligtlag. 

18 § Ombud och bitriide 
Medlem ffir utOva sin rostriitt genom ombud. Ombudet 
ska visa upp en skriftlig dagtecknad fulbnakt. 
FuUmakten ska uppvisas i original och gliller hOgst ett 
Ar frAn utfllrdaadel. Ombud tar inte fOretrada mer lin 
tvA (2) medlemmar. p" filreningsstamma flIr medlem 
medfora hOgst ett bitrade. Bitriidets uppgift ar alt vara 
medlemmen behjalplig. 
Ombud och bitriide rar endast Yarn: 
• annan medlem 
• medlemmens make/maka, registrerad partner eller 

sambo 
• fOriildrar 
• syskon 

• barn 
• annan nlirstAende som varaktigt sammanbor med 

medlemmen i 'ffireningeos hus 
• godman 

Ar medlem enjuridisk person fOr denne fdretradas av 
legal sUilIfilretrlidare. 

19 § Rosining 
Foreningsstiimmans beslut utgOrs av den mening som 
talt mer an hiilften ay de avgivna rOsterna ener vid lika 
Tostetal den mening som stammaus ordfilrande bitrilder. 
Blankrost iir inte en avgiven rost 

Vid val anses den vald som har flIlt f1est rMler. Vid 
Iika mstetal avgors valet genom lottning om inte annat 
beslutas av stiirnman innan valet fbrrlittas. 

Stiimmoordforande eller filreningsstiimma kan besluta 
att sluten omrostning ska gcnomfilras. Vid personval 
ska dock sluten omrostning aUtid gcnomfilras pit 
begaran ay rostbernltigad. 

For yissa beslul kravs siirskild majoritetenligt 
bestiimmelser i bostadsrattslagen. 

20 § Jav 
En medlem tar inte sjalv eller genom ombud msta i 
fragaom: 
I. talan mot sig sjalv 
2. befrielse frAn skadestandsansvar eller annan 

fOrpliktelse gentemot foreningen 
3. talan eller befiielse som avses i I eller 2 betriiffimde 

annan, om medlemmen i IH\ga har ett viisenlligt 
intresse som kao strid. mot filreningens 

fotokopllns 6verensstAmmeise 
mid orIlI'n.'et Intygas: 
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21 § Over- och underskott 
Del liver- eller undersknll som kan uppsIA i foreningens 
verksambet ska balanseras i oy rlIkning. Om illreoings
stiiouoan beslutar all uppkommen vinst ska delas ut ska 
vinsten fordelas mellan medleromarna i farMHande till 
Uigenhetemas ftrs.vgifter for det senaste rlIkensk.ps
aret. 

22 § Valberedning 
Vid ardinarie fureningsstllmma tar valberedning ulSes 
fur tiden fram till oeh med nilsta ardinarie furenings
stamma. Valberedningens uppgift Or all Wmna forslag 
till samtliga persanval samt arvode. 

23 § Stiimmans protokol! 
Vid fureningsstamma ska protokoll illras av den som 
stHmmans ordforande dHrtill utsell. I friig' om 
protokolielS innehall galler: 
1. all rostlfiogden ska tas in i eller biliiggas protokollet 
2. alt stAmmans beslut ska furds in i protokollet 
3. all om omrostniog skett ska rcsultatet av denna 

anges i protokollet 
Protokollet ska seoast inom tre veckor hallas 
tillgangligt fur medlemmarna. Protokollet ska flIrvaras 
pa betIyggande sall. 

STYRELSE OCH REVISION 

24 § Styrelsens sammansattning 
Styrelsen bestAr av minst Ire ocb hOgst sju ledamOter 
med hOgst lre suppleanter. 

Styrelsen vJUs av 10rcuingsstllmman 10r tiden &am till 
och med nasta ordinarie flIreningsstllmma 

TilIledamot eller suppleant kan illrutom medlem !lven 
valjas person som tillhor medlerumens familjebushilll 
oeh som ar bosat! i fureningens hus. Stiiouoa kan dock 
volja en (I) ledamot som inte uppfyller kraven i 
f6regaende meniog. 

25 § Konstituering 
Styrelsen ulser inom sig ordfllraode nch andra 
funktionarcr om inte f6reningsstamma beslntat 
annorlunda. 

26 § Styrelsens protokol! 
Vid styreJsens sammantrliden ska protokoll foras som 
justeras av ordforanden oeb den ylterligare ledamot 
som styrelsen utser. Protokollen ska torvaras po 
betryggande salt oeh 10ms i nummerfOljd. Styrelsens 
protokoll iir tillgfiogliga endast fur ledamOter, 
suppleanter oeh revisorer. 

minsta antalet ledamoter Or niirvarande. Suppleanter 
tjl!nstgor i den ardning som ordlOrande bestllmmer om 
inte annat best'dmts 8\1 foreningsstHmma el1er framgar 
av arbetsordning (beslutad av styrelsen). 

28 § Beslut i vissa fragor 
Beslut som innebar vasentlig flirHndring av 10reningens 
hus eller mark sk. alltid fattas av fureningsstllmma. 
Om en ny-, till- eller ombyggnad innebar alt medIems 
bostadsrlill f6rl1ndras ska samtycke frAn medlem 
inhamtas. Om bostadsrllltshavaren inte ger sill 
samtyeke till !lndringeD, blir beslutet anda giltigt om 
minst tvA tredjedelar av de rOSlande har gat! med pii 
heslutet oeh det dessutom har godklints av hyres
Damndeo. 

29 § Firmateckning 
Foreuingeos firma teelmas - flirutom av slyrelsen - av 
minst tva styrclseledamoter i furening. 

30 § Styrelsens !ligganden 
Bland annat aligger det styrel.en: 
• all svara for 10reningens organisation oeh 

filrvaltning av dess angelagenbeter 
• att avge redovisning fOr rorvaltning av foreniugens 

angelogenheter genom all avlamna arsredovisning 
som ska inneMlla berallelse om verksambeten 
under are! (f<irvaltningsberiillelse) saml redogora 
flIr fljreningeos intllkter ocb kostnader under aret 
(resultalralming) och flir dess stlillning vid 
rakenskapsOrets utgang (balansriikning) 

• att senast en manad IDre ordinarie ffirenings
stamma till revisorema avUimna drsredovisningen 

• att senast en vecka f6re ordinaric foreningssfJmma 
haIla arsredovisningen ncb revi.ionsberallelsen 
tillgilnglig 

• alt fora medlems- oeh liigenhetsf6rteelming; 
fureningen har rall all behandla i 10rteckningarna 
ingAende personuppgifter pa satt som avses i 
personuppgifislagen 

31 § Utdrag ur lagenhetsf6rteckning 
Bostadsrall.havare har riitt all pa begllran tli utdrag ur 
lagenhets'fflrteckningen avseende sin bostadsratt. 

32 § Rakenskapsi'tr 
Foreningens rlIkenskapsftr ar kalonderiir. 

33 § Revisoremas sammansiittning 
Foreningsstllmma ska v§lja minst en ncb hOgsl tva 
revisorer med hogst tva suppleanter. Revisorer och 
revisorssuppleanter vlIljs fur tideo Wu ordinarie 
flIreningsstllmma fram till oeh med nlista ordinarie 
rorcningsslamma. Revisorer bellOver inte vara 

27 § Beslutf6rhet och rostning medlemmar i foreningen oeb behover inte heller vara 
Styrelsen ar beslutfor uiir antalet niirvamnde ledamoter anktoriserade eller godkanda. r IV\. 
vid sammanlr'ddet overstiger Mlften av s.mlliga I -
ledamOter. Som styrelsens beslut gailer den mening for 34 § Avgivande av revisionsberiittelse 
vilken mer an Mlften av de niirvarande rostat eller vid Revisorerna ska avge revisionsberllttelse till styrelsen N 
lika rostetal den meuing som ordlOranden bilriider. For senast tva veckor f6reflireningsstiimmnn \ ~ 
giltigt beslut krfivs enhallighet nar illr beslutfllrhct . . ':\~ ~ 

Fotokoplans Overensstammeise 'f> ~ 11r..jJ 
medorl~intyga5: U eL J-L' 
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BOSTADSRATTSHAVARENS 
RATTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 

35 § Bostadsrattshavarens ansvar 
Bostadsrattshavaren ska pa egen bekostnad bollia det 
inre av Uigenbeten i gott skick. Detta galler aven mark, 
fdrrM, garage och andra IHgenhetskomplement som 
kan lnga i upplAtelsen. 
Bostadsrattshavaren svarar salunda fOr underhilll oeh 
reparationer av bland annat 
• ytbeliiggning pa rummens all. vaggar, golv och tak 

jamte underliggande ytbehandling, som kravs fOr 
alt anbringa ytbelliggningen pA elt fackrnanna
massigt satl 

• icke barande illl1ervaggar 
• glas och hAgar i Uigenhetens ytter- oeh ionerfdnster 

med tillbOrande beslag, handtag, IAsanordning, 
viidringsfilter och liitningslister samt all maIning 
fdrutom utvandig mlluing och kittning 

• till ytterdorr hOrande beslag, gAogjfim, glas, 
handtag, ringklocka, brevinkast och las lnklus;ve 
nycklar; bostadsriittshavare svarar iiven fOr all 
maloing med undamag fdr mOlning av ytterd5rreos 
utsida; motsvarade galler rur balkong- eller 
altandorr 

• innerdorrar oeh sakerhetsgrindar 
• lister, foder oeh stuckaturer 
• c!radiatorcr; i trag. om vatteni)'J1da radiatorer 

svarar bostadsrlittshavaren endast for mAlning 
• elektri8k golvvarme, som b08radsrattshavaren 

fdrsett lagenheten med 
• eldstader, dock inte tillhorande rokgAogar 
• varmvattenberedare 
• ledning.r fOr vatten och a vlopp till de del.r dessa ar 

iltkomliga inne i lagenheten och be\iiinar endas! 
bostadsriittshavarens lagenhet 

• undereenttal (sakriogssMp) oeh darifrim utgaende 
el- och informationsledningar (telefon, kabel-tv, 
data med mera) i lageoheten, kanalisationer, 
brytare, eluttag oeh fusta armaturer 

• ventiler och lufrioslapp, dock endas! millning 
• brnndvamare 
I badrum, duschrum eller annat vattum samt i we 
svarar bostadsriittshavaren damtover bland annat aven 
fdr: 
• till vagg eller golv hOrande fuktisolerande skikt 
• inredning Deh beJysningsannaturer 
• vitvaror oeb sanitetsporslin 
• golvbrunn mcd tillhorande kliimring till den del det 

ar iltkomligt frAn lagenheten 
• rensning .v golvbrunn och vattenJas 
• tvattmaskin inldusive ledningar oeh 

anslutningskopplingar pa vatteniedning 
• kranar och avstiingningsventiler 
• ventilationsflakt 
• elektrisk handdukstork 

I kllk eller mOlsvarande utrymme svarar bostadsratts
bavaren fOr all inredning och utrustning sasom bland 
annat; 

• vitvaror 
• koksflakt 
• rensning av vattenlas 
• diskmaskin inldusive ledningar och 

anslutningskopplingar pa vattenledning 
• kranar och avsUingoingsventiler; I frAga om 

gasledningar svarar bostadsrfittshavaren eodast ft)r 
mAlning. 

36 § Ytterligare installationer 
Bostadsrattshavaren svarar aven fOr aUa installationer j 
lagenheten som installerats av bostadsriittshavaren eller 
tidigare ionehavare av bostadsratten. 

37 § Brand- och vattenledningsskador 
Fllr reparationer pii grund av brand- eller 
vattenledningsskada svarar bostadsrattshavaren endast i 
begransad ommttning i eniighet med bestllmmelsema i 
bostadsrausl_gen. 

38 § Felanrniilan 
Bostadsriittsbav.ren fir skyldig att till foreningen 
aomala tel och brister i sadan lagenhetsuttustning som 
fOreningen svarar rur 1 enlighet med bostadsriittslagen 
och dessa stadgar. 

39 § Gemensam upprustning 
Foreningssmmma kan i sarnband rued gemensam 
underhAllsatgiird i huset beslut. om reparation och byte 
.v inredoing och utrustning avseende de delar av 
lagenheten som medlemmen svarar Illr. 

40 § Vanvard 
Om bostadsrattshavaren fdrsummar sitt ansvar for 
Higenhetens skick i sAdan utstrliekning att annans 
sakerhet aventyras ener att det finos risk for omfattande 
skador pA annans egendom har llireningen, efter 
rattelseanmaning, ratt att aVhj51pa bristen pa 
bostadsrattshavarens bekostnad. 

41 § Tillbyggnad 
Anordningar sasom m.rkiser, balkonginglasning, 
belysningsarmaturer, solskydd, parabolantenner etc. flIr. 
ej uppmonteras. 

42 § Ombyggnad 
Bostadsriittshavaren Iiir fOreta toriindringar i 
lagenheten. Fiiljande atgarder Iiir dock inte foretas utan 
styrelsens tiIIstand: 
I. ingrepp i barande konstrnktion, 
2. andring av befmtlig ledoing fOr avlopp, viinne 

eller vatten, ener ventilation. 
3. annan vasentlig farHndring av ]§genhelen r I A 

Styrelsen Iiir eodast vagea tiIlstAod om Atgarden iir till J" . 
pataglig skada eller olagcnhct for fdreningen eller ~ ! 
annan medJem. Bostadsdittshavaren svarar fOT att If V 
erforderJig. myndighetstillstand erhilUs. Forandringar 
sk. alltid utftlras pa ett fuckmann.mlissigt satt. ~ 

Fotoltoplans Overensstammelse ~ 
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ANY ANDNING AV BOSTADSRA'ITEN 

43 § Anviindning av bostadsriitten 
Bostadsrattshavaren filr inte anvanda lagenneten ror 
nagot annat andamAI fin det avsedda Foreningen ilk 
dock endast Aberopa avvikelser som lir av avsevard. 
betydelse lor foreDingen eller nAgon annan medlem i 
fdreningen. 

44 § Sundhet, ordning oeh gott skiek 
BostadsrHttshavaren fir skyldig iaktta alit som fordras 
fdr at! bevard sundnet, ordning oeh got! skick inom 
eller utom huset samt riitta sig efter llireningens 
ordningsregler. Detta giiller aven ror den som hor till 
hushAllet, gastar bostadsrattshavaren eller som utf6r 
arbete for bostadsrattshavarens riikning. 

H6r till Uigenheten mark, fOrrAd, garage eLler annat 
liigeobetskomplemenl ska bostadsrattshavaren iaktta 
sundhel, ordning oeh got! skiek liven i friiga om siidanl 
uttymme. 

Ohyra tilr inte foras in i lagenneten. 

45 § Tilltrlidesriitt 
Foretrlidare ror fOrerungen har ran all fA konuna in i 
lligenheten nar det behovs ror tillsyn eller for att utfdra 
arbete som fOreningen svarar for eller har rlit! at! utfdra. 

Om bostadsrnttshavaren inte IlIlnnar foreningen 
tilltr'Jde tilll_genheten, nar roreningen har ratt till det, 
kan styrelsen ansoka om slirskild handrtickning hos 
kronofogdemyndigheten. 

46 § Andrahandsuthyrning 
En bostadsrnttshavare tar uppll\ta sin IMgenhet i andra 
hand till annan ror sjiilvstlindigt brukaode endasl om 
styrelsen ger sit! skriftliga samtycke. Bostadsrans
h.vare ska skriftligen hos styrelsen ansok. om 
samtycke till upplAlelsen. I ansOkan sk. skalet till 
uppl.telsen anges, vilken tid den ska pAgA samt till vem 
Jagenheten ska upplotas. Tillstiind skn liimnas om 
bostadsrlit!shavaren har beaktansvarda skill for 
uppla!elsen oeh IOreningen inte har nagon befugad 
aoledoing att vagra samtycke. Styrelsens beslut kan 
overprovos av hyresn.mnden. 

47 § Inneboende 
Bostadsrattsllavare far inte inrymma utomstAende 
personer i lagenheten, om det kan medf6ra men f'6r 
f6reningen eller annan medlem. 

FORVERKANDE 

48 § Forverkandegrunder 
Nyt!jaoderiitten till en lagenhet som innehas mod 

I. bostadsriittshavaren drlSjer med at! bet.l. hsavgift 
2. lagenheten ulan sarntycke uppH\ts i andra hand 
3. bostadsrittshavaren inrymmer utomstAende 

personer till men fOr fdrening eller annan medlem 
4. lagenhelen anVlinds fOr annat findamal an vad den 

ilr avsedd for och avvikelscn iir av vlIsentlig 
betydelse rur rureningen eller nagon medJem 

5. bostadsrattshavaren eller den, som lagenbeten 
uppliitits tIll i andra hand, genom viirdslOshet ilr 
vAllande till at! de! finns ohyra i lagenheten eller 
om bostadsrlittshavaren, genom att inte utan 
oskaIigt drojsm31underrlitta styrolsen om at! det 
finns ohyra i lagenbeten, bidrar till at! ohyran sprid. 
i huset 

6. bostadsrnttshavaren inte iakttar sundhet, ordoing 
och gott skick eller r~ttar sig efier de slirskilda 
ordningsregler som roreningen meddelar 

7. bostadsrllttsbavaren inte laornor tiUlriide till 
lageobeten och inte kan visa giltig u..akt ror detta 

8. bostadsriinshavaren inte fullgOr annan skyldighet 
och de! maste anses vara av synnerlig vikt ror 
roreDingen att skyldigheten fuUgors 

9. lagenheten helt eller till viisentIig del anvlinds mr 
nilringsverksamhet eller d§rmed likartad 
verksambet, vilken till en inte ovDsentlig del ingAr i 
brottsligt fOtfarande eller rurtillflilliga sexuella 
fdrbindelser mot ersattning 

49 § Hinder for forverkande 
Nyttjanderatten ilr inte IOrverkad om det som ligger 
bostadsrattshavaren till last iir av liten bctydelse. I 
enligbot med bostadsrtittslagen regler ska foreningen i 
vissa fall uppmano bostadsr'dttshovaren att vidta rattelse 
innaD IOreDingen bar rlitt sliga npp bostadsrat!en. Sker 
rattelse kan bostadsrlittshavaren inte s!dljos friin 
bostadsriitten. 

50 § Ersiittning vid uppsilgning 
Om foreningen sager upp bostadsrlittshavaren till 
avfiyttning har roreningen rlit! till skadestiind. 

51 § Tv:'lngsforsaIjning 
Har bostadsrat!shavaren blivit skild friin IUgenheten till 
mljd av uppsligning kan bostadsratten komma att 
tvangsforsiiljas enligt regloma i bostadsrlittslagen. 

OVRIGT 

52 § Meddelanden 
MeddelaDden. delges genom aoslag i roreningens hus 
eller pa hemsida eller genom .-post eU.r utdelning. 

bostadsr!itt kan rorverkas oeh roreningen sMedes bli Ise 
berHt!igad att saga upp bostadsrattshavaren till rensst&mme 

avflyttning i bland annat fOljande faU: ."Koplan\ ~~nt'/'ilaS". 
fO.... rV.lflal". tiled Of.. "JIL. ........ . 
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53 § Framtida underhAll 
Inom rureDingen skan bildas fond rur yttre underhillL 
Avsattning till denna fond gors enligt upprlittad 
underMllsplan. 

54 § Uppllisning, likvidation nun. 
Om foreningen upploses ska beMllna tillgangar tillfaUa 
medlemmarna i flirMllande tillliigenbeternas insatser. 

55 § Tolkning 
For fh\gor som inte regleras i dessa stadgar galler 
bostadsrlittslagen, lagen om ekonomiska flireningar ocb 
arman lagstiftning. Foreningen bar ntfiirdat 
ordningsregler flir flirtydligande av dessa stadgar. 

56 § Stadgeandring 
Flireningens stadgar kan andras om samtliga 
rostberlittigade lir ense om det. Beslnret iir aven giltigt 
om det fattats av tva pa varandra :fl!ijande :fl!renings
stammor nch minst balften av de rilstandc pA :fl!rsta 
stamman giitt med pll beslntet, respektive minst tvll 
tredjedelar pa den andra stamman. Bostadsrlittslagen 
kan i vissa .itnationer foreskriva hogre majoritetskrav. 

Ovanstiiende stadgat har antagits vid tva pa varandra foljande stiinImor 

den n maj 2013 och den 3 juni 2013 

, Stockholm den 3 juni 2013 

UM"""""",,dlW0i3 

." .. ... mJ.W .................. . 
aile Wahlund 

BostadsriittsIDreningen Svea Tom 

Undertecknat den 3 juni 2013 

~~IQ 
OUe Wahlund 
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Elin Overrno 

~ .............. .. ~ ....... . LZ:0;,n 
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LarsOke 

Fotokopians overensstammelse 
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