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OM FORENINGEN

1 $ Namn. siite och iindamil
F0ren ingens namn iir Bostadsriittsftireningen
Vedbiiraren 21. Sfyrelsen har sitt siite i Stockholms
kommun.

Fdreningens iindamil iir att frdmja medlemmarnas
ekonomiska intressen genom att i ftireningens hus
uppl6ta bostiider fbr permanent boende samt lokaler 6t
medlemmarna ftir nyttj ande utan tidsbegrtinsn ing.
Medlem som innehar bostadsriitt kallas
bostadsriittshavare.

2 $ Medlemskap och 6verl6telse
En ny innehavare ffir ut6va bostadsriitten och flytta in i

Iiigenheten endast om han eller hon antagits till
medlem i ftireningen. Fdrviirvaren ska ansiika om
medlemskap i foreningen pi siitt styrelsen bestiimmer.
Till medlemsansdkan ska fogas styrkt kopia pi
6verlitelsehandling som ska vara underskriven av
kdpare och siiljare och innehilla uppgift om den
liigenhet som dverlitelsen avser samt pris.
Motsvarande giiller vid byte och giva. Om
civerlitelsehandlingen inte uppfo ller formkraven iir
dverlitelsen ogiltig. Vid upplitelse erhills medlemskap
samtidigt med uppl6telsen.

Sqrrelsen ska sA snart som m6jligt frin det att ansdkan
om medlemskap kom in till ftreningen, pr6va frigan
om medlemskap.. En medlem sorn upphdr att vara
bostadsriittshavare ska anses ha uttratt ur foreningen,
om inte styrelsen medger att han eller hon ffir st6 kvar
som medlem.

3 $ Medlemskapsprdvning - juridisk person
Fdreningen till&ter intejuridisk person som
bostadsriittshavare.
Kommun och landsting fEr inte viigras medlemskap.

4 $ Medlemskapspr6vning - Srsisk person
Medlemskap kan beviljas fosisk person som Overtar
bostadsriitt i foreningens hus. Den som en bostadsriitt
har civergitt till fir inte viigras medlemskap i

loreningen om fiireningen skiiligen bdr godta
fi)rviirvaren som bostadsriittshavare.

Medlemskap ffir inte viigras pi grund av k6n,
k6nsciverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhririghet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder el ler sexuel I liiggning. Overlitelsen iir
ogiltig om medlemskap inte beviljas.

5 $ Bosiittningskrav
Om det kan antas att {tirviirvaren for egen del inte ska
bosiitta sig i bostadsriittsliigenheten har foreningen riitt
aft vdgra medlemskap,

6 $ Andelsiigande
Den som har forviirvat en andel i bostadsriitt fEr viigras
medlemskap i ltireningen om inte bostadsratten efter
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ftirvtirvet innehas av makar, registrerade partner eller
sidana sambor pi vilka sambolagen tilliimpas.

7 $ Insats, Arsavgift och upplitelseavgift
Insats, Arsavgift och i Itirekommande fall uppl6telse-
avgift faststiills av st5zrelsen. Andring av insatsen ska
alltid beslutas av ftireningsstamma.

8 $ Arsavgiftens beriikning
Arsavgift erna fdrdelas pi bostadsriittsliigenheterna i

ftirh6llande till liigenheternas andelstal. Beslut om
iindring av grund ftr andelstalsberiikning ska fattas av
Iiireningsstiimma. Om beslutet medfor rubbning av det
inbdrdes lorhillandet mellan andelstalen blir beslutet
giltigt om minst tre {?irdedelar av de rdstande pi
stamman gitt med pi beslutet.

Fdr liigenheter som efter upplAtelsen utrustats med
balkong fEr irsavgiften vara forhdjd med h6gst 2 o/o av
vi d varj e ti I lfiil le giil lande pri sbasbelopp, motsvarande
giiller ftir liigenhet med fransk balkong, altan pi mark
eller uteplats dock med ett pislag p6 hdgst I %.

Styrelsen kan besluta att i Srsavgiften ingiende
ersiittning ftir taxebundna kostnader sisom,
renhillning, konsumtionsvatten, TV, bredband och
telefoni ska erliiggas efter ftirbrukning, area eller per
liigenhet.

Om en kostnad som hiinftir sig till uppviirmning eller
nedkylning av medlemmens l2igenhet eller dess

forseende med varmvatten eller elektrisk strdm kan
pifloras medlemmen efter individuell mdtning, ska
bertikningen av irsavgiften, till den del avgiften avser
ersiittning ftir s6dan kostnad, ta sin utgingspunkt i den
uppm atta ftirbrukn in gen.

9 $ Overlitelse- och pantsaftningsavgift samt
avgift f6r andrahandsupplitelse
OverlStelseavgift och pantsiittningsavgift ffir tas ut efter
beslut av styrelsen. Overlitelseavgiften f6r uppgi till
hdgst 2,5 %o och pantsiittningsavgiften till hdgst 1 %o av
giillande prisbasbelopp.

Overlitelseavgift betalas av flOrviirvaren och pant-
siittningsavgift betalas av pantsaftaren.

Avgift ltir andrahandsupplitelse ffir tas ut efter beslut
av styrelsen. Avgiften ffir irligen uppgS till hdgst l0%
av giillande prisbasbelopp. Om en liigenhet upplflts
under del av ett 6r. beriiknas den hcigsta tillitna
avgiften efter det antal kalenderminader som
liigenheten iir uppliten. Upplitelse under del av
kalenderminad riiknas som hel m6nad. Avgiften
betalas av bostadsriittshavare som upplfrter sin liigenhet
i andra hand.

10 $ Ovrigaavgifter
Pcireningen f6r i ovrigt inte ta ut siirskilda avgifter ftir
itgiirder som ftireningen ska vidta med anledning av
bostadsriittslagen eller annan forfattning.
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l1 $ Drcijsmil med betalning
Arsavgiften ska betalas pi det sett styrelsen beslutar.
Betalning fEr dock alltid ske genom postanvisning,
plusgiro eller bankgiro. Om inte irsavgiften eller
dvriga lorpliktelser betalas i rtitt tid ffir foreningen ta ut
drdjsmilsriinta enligt riintelagen pi det obetalda
beloppet frin ftirfallodagen till dess full betalning sker
samt p&minnelseavgift enligt ftirordningen om
ersiittning ftir inkassokostnader mm.

12 $ UnderhAllsplan
Styrelsen ska upprafta underh6llsplan {tir
genomfiirandet av underhillet av ftireningens fastighet
och 6rligen budgetera samt genom beslut om
irsavgift ens storlek siikerstiil Ia erforderl iga medel ftir
att try gga underhi I let av ftiren i ngens fasti ghet.
Styrelsen skall irligen lolja och uppdatera
underhillsplanen lor genomforande av underhillet av
Itireningens fastighet.

FORENINGSSTAMMA

13 $ Frireningsstiimma
Ordinarie ftireningsstZimma ska h6llas Srligen senast
lore juni minads utging.

14 $ Motioner
Medlem som dnskar ffi ett iirende behandlat vid
foreningsstiimma ska anmiila detta senast den I
februari eller inom den senare tidpunkt styrelsen kan
komma att besluta.

15 $ Extra fcireningsstdmma
Extra ftireningsstiimma ska hillas niir styrelsen finner
skal till det. Sidan ltireningsstiimma ska iiven hillas
niir det ftir uppgivet iindamil skriftligen begiirs av
revisor eller minst ll10 av samtliga rcistberiittigade.

16 $ Dagordning
Pi ordinarie foreni ngsstiimm a ska ftlrekomma:
1.Oppnande
2. Godkiinnande av dagordningen
3. Val av stiimmoordffirande
4. Anmiilan av sttimmoordftirandens val av

protokollftirare
5. Val av tvi justerare tillika rdstriiknare
6. Friga om stdmman blivit stadgeenligt utlyst
7. Faststiillande av rcistliingd
8. Fdredragning av styrelsens irsredovisning
9. F6redragning av revisorns beriittelse
10. Beslut om faststiillande av resultat- och

balansriikning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Beslut om ansvarsfrihet ltir styrelsen
13. Beslut om arvoden &t sryrelsen och revisorer fiir

niistkommande verksamhetsir
14. Val av styrelseledamdter och suppleanter
I 5. Val av revisorer och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen till stiimman hiinskjutna frigor samt av

ltireningsmedlem anmiilt iirende
18. Avslutande
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Pi extra Itireningsstiimma ska utciver punkt l-7 och 18

lorekomma de iirenden for vilken stiimman blivit
utlyst.

17 $ Kallelse
Styrelsen kallar till loreningsstiimma. Kallelse till
foreningsstiimma skall tydligt ange de iirenden som
skall ftirekomma pi stiimman.
Kallelse till lbreningsstamma skall ske genom anslag
pi l2impliga platser inom itireningens hus eller genom
brev. Medlem, som inte bor i ftireningens hus, skall
kallas genom brev under uppgiven eller eljest lor
stSzrelsen kand adress. Kallelse fir ocksi ske genom e-
post om samtycke givits av medlemmen.
Andra meddelanden till ftreningens medlemmar delges
genom anslag p6 liimplig plats inom ltireningens
fastighet, brev eller genom e-post.
Kallelse till ordinarie stamma ffir utf?irdas tidigast sex
veckor {tire stiimma och skall utf}irdas senast f,ra
veckor fore stiimman.
Kallelse till extra stemma ffir utllirdas sex veckor ltre
stemma och skall utfordas senast tve veckor fdre
stemman.
Om sttimman ska behandla stadgeiindring ska det
ful lstiindiga stadgeltirslaget hil las til lgiin gl igt fiir
medlemmarna i samband med att kallelsen skickas ut.

18 $ Rostriitt
Vid foreningsstamma har varje medlem en rdst. Om
flera medlemmar innehar bostadsriitt gemensamt har de
dock tillsammans endast en rdst. Medlem som innehar
flera liigenheter har ocksi endast en rdst. Rdst-
beriittigad iir endast den medlem som fullgiort sina
ft rpliktelser mot fiireningen.

19 $ Ombud och bitrade
Medlems rdstratt vid ftireningsstamman utdvas av
medlemmen personligen eller av den som iir
medlemmens stiillftiretriidare enligt lag eller genom
befullmiiktigat ombud som antingen skall vara
. medlem i floreningen,
. medlemmens make,
. registrerad partner,
. sambo,
. syskon,
. floriilder eller barn.
Ar medlemmen en juridisk person f6r denne ltiretriidas
av ombud som inte iir medlem. Ombud skall ftrete
skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten giiller hdgst
ett 6r fr6n utfiirdandet.
Ingen ffir p& grund av fullmakt rdsta tbr mer iin en ( I )
annan rOstberiittigad.
En medlem kan vid fiireningsstiimma medfcira hogst ett
bitrade som antingen skall vara medlem i ftireningen,
medlemmens make, registrerad partner, sambo,
foriilder, syskon eller barn.
Omr6stning vid ltireningsstiimma sker 6ppet om inte
niirvarande 16stberiittigad pikal lar sluten om16stning.
Vid lika rdstetal avgdrs val genom lottning, medan i

andra frigor den mening gZiller som bitriids av
ordfdranden.
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De fall - bland annat fr6ga om iindring av dessa stadgar
- diir siirskild rdstdvervikt erfordras ftr giltighet av
beslut behandlas i 9 kap 16 $ p l, p 3-4 och 23 $ i
bostadsrattslagen (l 991 :6 l4)
Om medlem har ltirvaltare foretriids medlemmen av
forvaltaren. Underirig medlem fdretriids av sin
ltirmyndare.

20 $ Rdstning
Fdreningsstiimmans beslut utgOrs av den mening som
ffitt mer tin hiilften av de avgivna rdsterna eller vid lika
rdstetal den mening som stiimmans ord{tirande bitriider.
Blankrost iir inte en avgiven riist.

Vid val anses den vald som har ffitt flest roster. Vid
lika rostetal avgdrs valet genom loftning om inte annat
beslutas av sttimman innan valet forriittas.

Stiimmoordforande el ler ftireningsstiimma kan besluta
att sluten omrdstning ska genom{tiras. Vid personval
ska dock sluten omrdstning alltid genomforas pi
begiiran av rostberiittigad.

Fdr vissa beslut kriivs siirskild majoritet enligt
bestiimmelser i bostadsriittslagen.

2l $ Jiiv
En medlem fEr inte sjiilv eller genom ombud rdsta i
friga om:
l. talan mot sig sjiilv
2. befrielse frin skadest6ndsansvar eller annan

liirpliktelse gentemot ftireningen
3. talan eller befrielse som avses i I eller 2 betrliffande

annan, om medlemmen i fr&ga har ett viisentligt
intresse som kan strida mot loreningens intresse

22 $ Resultatdisposition
Det 6ver- eller underskott som kan uppstfi i ftireningens
verksamhet ska balanseras i ny riikning.

23 $ Valberedning
Vid ordinarie foreningsstiimma ffir valberedning utses
for tiden fram till och med niista ordinarie forenings-
stAmma. Valberedningens uppgift iir att liimna ftrslag
till samtliga personval samt ltirslag till arvode.

24 $ Stiimmans protokoll
Vid ftireningsstamma ska protokoll fiiras av den som
stemmans ordftirande utsett. I friga om protokollets
innehill giiller:
1. att rdstliingden ska tas in i eller biliiggas protokollet
2. att stiimmans beslut ska Itjras in i protokollet
3. att om omrostning skett ska resultatet av denna

anges i protokollet
Protokollet ska senast inom tre veckor hillas
tillgiingligt ftir medlemmarna. Protokollet ska ftirvaras
pi betryggande siitt.

STYRELSE OCH REVISION

25 $ Styrelsens sammansiittning
Styrelsen bestir av minst tre och h6gst sju ledam6ter
med hOgst tre suppleanter.

Sida 4 ar, 8

Sfyrelsen viiljs av foreningsstiimman. Ledamot och
suppleant kan utses ltir en tid av ett eller tv& 8r.

Till ledamot eller suppleant kan ltirutom medlem 2iven

viiljas person som tillhdr medlemmens familjehushill
och som iir bosatt i fiireningens hus. Stiimma kan dock
viilja en (l) ledamot som inte uppfuller kraven i
foregiende mening.

26 $ Konstituering
Styrelsen utser inom sig ordftirande och andra
funktioniirer.

27 $ Styrelsens protokoll
Vid styrelsens sammantriiden ska fiiras protokoll som
justeras av ord{tiranden och den ytterligare ledamot
som styrelsen utser. Protokollen ska lorvaras pi
betryggande siitt och foras i nummerftljd. Styrelsens
protokoll 5r tillgdngliga endast for ledamdter,
suppleanter och revisorer.

28 $ Beslutfdrhet och rostning
Styrelsen iir beslutfiir niir antalet ndrvarande ledamdter
dverstiger hiilften av samtliga ledamdter. Som
styrelsens beslut giiller den mening for vilken mer iin
hiilften av de niirvarande rdstat eller vid lika rOstetal
den mening som ordforanden bitriider. Fcir giltigt beslut
kriivs enhiillighet niir fiir beslutftirhet minsta antalet
ledamdter iir ndrvarande. Ar styrelsen inte fulltalig ska
de som rdstar lor beslutet utgdra mer iin en tredjedel av
hela antalet styrelseledamdter. Suppleanter diinstgOr i

den ordning som ordforande bestiimmer om inte annat
besldmts av fiireningssEmma eller framgir av
arbetsordning (beslutad av styrelsen).

29 $ Beslut i vissa frigor
Beslut som innebiir viisentlig fbriindring av fiireningens
hus eller mark ska alltid fattas av fiireningsstamma.
Om ett beslut avseende om- eller tillbyggnad innebiir
att medlems lSgenhet foriindras ska medlemmens
samtycke inhAmtas. Om bostadsriittshavaren inte ger
sitt samtycke till iindringen, blir beslutet iindi giltigt
om minst tvi tredjedelar av de rostande pi stiimman
har g6tt med p5 beslutet och det dessutom har godkiints
av hyresndmnden.

30 $ Firmateckning
F0reningens firma tecknas - ftirutom av styrelsen - av
minst tvi ledamdter tillsammans.
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31 $ Styrelsens 6ligganden
Bland annat Sligger det styrelsen:
. att svara for foreningens organisation och

ftirvaltning av dess angeliigenheter
. att avge redovisning for lorvaltningen av

fiireningens angeliigenheter genom att avlamna
irsredovisning som skall innehilla beriittelse om
verksamheten under 6ret (ft rvaltningsberiittelse)
samt redogdrelse fiir ltireningens intiikter och
kostnader under 6ret (resultatriikning) och lor
stiillningen vid riikenskapsirets utgang
(balansriikning),

. att uppraffa budget och faststiilla &rsavgifter for det
kommande riikenskapsiret,

. att minst en ging irligen, innan Arsredovisningen
avges, besiktiga ftireningens hus samt inventera
6vriga tillglngar och i ftirvaltningsberiittelsen
redovisa vid besiktningen och inventeringen glorda
iakttagelser av siirskild betydelse,

. att minst en mSnad {tire den {tireningsstiimma, pi
vilken 6rsredovisningen och revisionsberiittelsen
skall framliiggas, till revisorerna liimna
6rsredovisn in gen ftir det fiirfl utna riikenskapsiret
samt

. att senast tv6 veckor innan ordinarie
foreningsstiimm a til lstiil la m edlemmarna kopia av
6rsredovisningen och revisionsbertittelsen.

. att Ibra medlems- och liigenhetsflorteckning;
fiireningen har riitt att behandla i forteckningarna
ingiende personuppgifter pi siitt som avses i

personuppgiftslagen

32 $ Utdrag ur lAgenhetsfdrteckning
Bostadsriittshavare har riitt att pi begiiran fE utdrag ur
liigenhets{tirteckningen avseende sin bostadsr[tt.

33 $ Rakenskapsir
Fcireningens riikenskapsir iir kalenderir.

34 $ Revisor
Fdreningsstiimma ska viilja minst en och hdgst tvi
revisorer med hdgst tv6 suppleanter. Revisorer och

revisorssuppleanter viiljs lor tiden frin ordinarie
foreningsstiimma fram till och med niista ordinarie
foreningsstiimma. Revisorer behdver inte vara
medlemmar i ftireningen och behdver inte heller vara
auktoriserade eller godkiinda.

35 $ Revisionsberiittelse
Revisorerna ska avge revisionsberiittelse till styrelsen
senast tvi veckor ftire loreningsstiimman.

BOSTADSRATTSHNVRRENS
RATTIGHETER OCH SKYLDIGH ETER

36 $ Bostadsriittshavarens ansvar
Bostadsriittshavaren ska pi egen bekostnad hilla det
inre av liigenheten i gott skick. Detta giiller Sven mark,
ftirrid, garage och andra liigenhetskomplement som

kan ingi i upplitelsen.
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Bostadsrdttshavaren svarar silunda ftir underhill och
reparationer av bland annat:
. ytbelaggning pi rummens alla viiggar. golv och tak

jiimte underliggande ytbehandling, som kriivs ltir
att anbringa ytbeliiggningen p6 ett fackmanna-
massigt saft

. icke birande innerviiggar

. till ftinster hdrande viidringsfilter och tiitningslister
samt all milning forutom utviindig milning och
kittning av fonster

o ftinster- och d0rrglas och till ftinster och ddrrar
hiirande beslag och handtag

. till ytterddrr h6rande 16s inklusive nycklar: all
milning med undantag for m6lning av ytterdcirrens
utsida; motsvarande giiller lbr balkong- eller
altanddrr

. innerdorrarochsiikerhetsgrindar

. lister, foder och stuckaturer

. elradiatorer; i friga om vattenfullda radiatorer
svarar bostad sr2ittshavaren en dast lor miln in o

. golwtirme, som bostadsriittshavaren lorsett
liigenheten med

. eldstiider, dock inte tillhdrande rdkgingar

. varmvattenberedare

. ledningar ftir vaften och avlopp till de delar dessa iir
6tkomliga inne i l2igenheten och betjiinar endast
bostadsriittshavarens l2igenhet

. undercentral (siikringsskip) och diirifrin utgiende
el- och informationsledningar (telefon, kabel-tv,
data med mera) i liigenheten, kanalisationer,
brytare, eluttag och fasta armaturer

. ventiler och luftinsliipp, dock endast m&lning

. brandvarnare

I badrum, duschrum eller annat vitrum samt i WC
svarar bostadsriittshavaren ddrutdver bland annat iiven
Ior:
. fuktisolerande skikt
. inredningoch belysningsarmaturer
. vitvaror och sanitetsporslin
. kliimring till golvbrunn
. rensning av golvbrunn och vattenlis

' tvaftmaskin inklusive ledningar och
anslutningskoppl ingar pi vattenledning

. kranar och avstiingningsventiler

. ventilationsfliikt

. elektriskhanddukstork

I k6k eller motsvarande utrymme svarar bostadsriitts-
havaren ftir all inredning och utrustning sisom bland
annat:
. vitvaror
. kdksfliikt
. rensning av vattenlis
. diskmaskin inklusive ledningar och

anslutningskopplingar pi vattenledning
. kranar och avstiingningsventiler; I friga om

gasledningar svarar bostadsriittshavaren endast ftir
milning.
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37 $ Ytterligare installationer
Bostadsriittshavaren svarar dven for alla installationer i

liigenheten som installerats av bostadsrzittshavaren eller
tidigare innehavare av bostadsriitten.

38 $ Brand- och vattenledningsskador
Fdr reparationer pi grund av brand- eller
vattenledn ingsskada svarar bostadsriittshavaren endast i
begriinsad omfattning i enlighet med bestiimmelserna i
bostadsriittslagen.

39 $ Balkong, altan och takterrass
Om liigenheten dr utrustad med balkong, altan eller
takterrass svarar bostadsriittshavaren endast for
renhillning och snOskottning samt ska se till att
avledning {tir dagvatten inte hindras.

40 $ Felanmdlan
Bostadsriittshavaren iir skyldig att till ftireningen
anmlila fel och brister i sidan liigenhetsutrustning som
ftireningen svarar frr i enlighet med bostadsriittslagen
och dessa stadgar.

41 $ Gemensam upprustning
Fdreningsstiimma kan i samband med gemensam
underhills6tgiird i huset besluta om reparation och byte
av inredning och utrustning avseende de delar av
liigenheten som medlemmen svarar {tir.

42 $ Vanvird
Om bostadsrdttshavaren ltirsummar sitt ansvar for
liigenhetens skick i sidan utstrilckning att annans
siikerhet iiventyras eller att det finns risk ftir
omfattande skador pi annans egendom har floreningen,
efter riittelseanmaning. riitt att avhjiilpa bristen pi
bostadsriittshavarens bekostnad.

43 $ Ovriga anordningar
Anordningar sisom luftviirmepumpar, markiser,
balkonginglasning, belysningsarmaturer, solskydd,
parabolantenner etc. ffir slittas upp endast efter
styrelsens skrift liga godkiinnande. Bostadsriittshavaren
svarar ftir skdtsel och underhSll av sidana anordningar.
Om det behdvs lor husets underhill eller ftir att
fullgOra mynd ighetsbeslut iir bostadsriittshavaren
skyldig att, efter uppmaning frin styrelsen, demontera
sidana anordningar pfl egen bekostnad.

44 $ Ombyggnad, Fririindring i liigenhet
Bostadsriittshavaren ffir foreta ftriindringar i
liigenheten. Foljande Stgiirder ffir dock inte fiiretas utan
styrelsens tillstind:
l. ingrepp i biirande konstruktion,
2. iindring av befintlig ledning {tir avlopp, vdrme, gas

eller vaften, eller
3. annan viisentlig ftriindring av liigenheten

Sryrelsen ffir endast viigra tillstind om itgarden iir till
pitaglig skada eller oliigenhet for ftireningen eller
annan medlenr. Bostadsriittshavaren svarar fiir att
erforderliga myndighetstillstind erhills. Fdriindringar
ska alltid ut{iiras pi ett fackmannamiissigt siitt.
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45 $ Anviindning av bostadsriitten
Bostadsriittshavaren f6r inte anviinda liigenheten for
nigot annat iindamil iin det avsedda. Fdreningen f6r
dock endast Sberopa avvikelser som iir av avseviird
betydelse ftr ltireningen eller nigon annan medlem i
ltireningen.

46 $ Sundhet, ordning och gott skick
Bostadsriittshavaren 2ir skyldig iaktta allt som fordras
ftir att bevara sundhet, ordning och gott skick inom
eller utom huset samt riitta sig efter ftireningens
ordningsregler. Detta giiller iiven ftr den som hdr till
hushtllet, giistar bostadsriittshavaren eller som utftir
arbete ftjr bostadsriittshavarens riikning.

Hdr till liigenheten mark, forr6d. garage eller annat
liigenhetskom pl ement ska bostadsriittshavaren iaktta
sundhet, ordning och gott skick iiven i friga om sidant
utrymme.

Ohyra ffir inte ltiras in i liigenheten.

47 $ Tilltradesrtitt
Fdretriidare for fcireningen har riitt att ffi komma in i
liigenheten niir det behdvs ftir tillsyn eller ftir att utlora
arbete som foreningen svarar fijr eller har riitt att utltira.

Om bostadsriittshavaren inte liimnar fcireningen
tilltrede till liigenheten, niir ftireningen har riitt till det,
kan styrelsen ansdka om siirskild handriickning hos
kronofogdemyndi gheten.

48 $ Andrahandsupplitelse
En bostadsriittshavare ffir upplita sin liigenhet i andra
hand till annan fcjr sjiilvstiindigt brukande endast om
styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Bostadsriitts-
havare ska skriftligen hos styrelsen ansdka om
samtycke till upplitelsen. I ansdkan ska skiilet till
upplStelsen anges, vilken tid den ska pAgi samt till vem
liigenheten ska upplitas. Tillstind ska liimnas om
bostadsriittshavaren har skiil lor upplitelsen och
fdreningen inte har nAgon befogad anledning attvAgra
samtycke. Styrelsens beslut kan Overprdvas av
hyresn?imnden.

49 $ Inneboende
Bostadsriittshavare ffir inrymma utomstiende personer i
liigenheten, om det inte medfiir men fiir ltireningen
eller annan medlem.
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FORVERKANDE

50 $ Forverkandegrunder
Nyttjanderlitten till en liigenhet som innehas med
bostadsrtitt kan ftirverkas och fiireningen kan siiga upp
bostadsriittshavaren till avflyttning i bland annat
foljande fall:
. bostadsriittshavaren drdjer med att betala insats,

upplitelseavgift irsavgift eller avgift for
andrahandsuppl6telse

. liigenheten utan samtycke upplits i andra hand

. bostadsriittshavaren inrymmer utomstiende
personer till men for lorening eller annan medlem

' l2igenheten anviinds lor annat iindamil 2in vad den
iir avsedd lor och avvikelsen iir av viisentlig
betydelse lor loreningen eller nigon medlem

. bostadsriittshavaren eller den, som liigenheten
upplitits till i andra hand, genom virdsldshet iir
villande till att det finns ohyra i liigenheten eller
om bostadsriittshavaren, genom att inte utan
oskiiligt drdjsmil underriitta styrelsen om att det
finns ohyra i lZigenheten, bidrar till att ohyran sprids
i huset

. bostadsriittshavaren inte iakttar sundhet, ordning
och gott skick eller riittar sig efter de siirskilda
ordningsregler som ltreningen meddelar

. bostadsriittshavaren inte liimnar tilltriide till
liigenheten och inte kan visa giltig ursiikt fiir detta

. bostadsriittshavaren inte ful196r annan skyldighet
och det mtste anses vara av synnerlig vikt ftr
foreningen att skyldigheten fullgdrs

. liigenheten helt eller till viisentlig del anviinds lor
niiringsverksamhet el ler diirmed likartad
verksamhet. vilken till en inte oviisentlig del ing&r i

brottsligt ftirfarande eller ftir tillftilliga sexuella
forbindelser mot ersiittning

5l $ Hinder fcir ftirverkande
Nyttjanderiitten iir inte ftirverkad om det som ligger
bostadsriittshavaren till last iir av liten berydelse. I
enlighet med bostadsriittslagens regler ska ltireningen
normalt uppmana bostadsriittshavaren att vidta riittelse
innan foreningen har ratt saga upp bostadsriitten. Sker
riittelse kan bostadsriittshavaren inte skiljas frin
bostadsriitten.

52 $ Erstittning vid uppsagning
Om ftireningen siiger upp bostadsriittshavaren till
avflyttning har loreningen riitt till skadest6nd.

53 $ Tvingsfiirsiiljning
Har bostadsrzittshavaren blivit skild frin liigenheten till
ftiljd av uppsiigning kan bostadsriitten komma att
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tvingsforsiiljas av kronofogden enligt reglerna i
bostadsriittslagen.

Ovrucr

54 $ Meddelanden
Meddelanden anslis i loreningens hus, pi {tireningens
webbplats, genom e-post eller utdelning.

55 $ Framtida underhill
Inom foreningen ska bildas fond for yttre underh6ll.

Till fonden ska irligen avsiiffas ett belopp motsvarande
minst 0.3% av fastighetens taxeringsviirde. Om
fiireningen har en underhillsplan kan istiillet avsiiffning
till fonden gdras enligt planen.

56 $ Utdelning, upplosning och likvidation
Om Itireningsstamman beslutar att uppkommen vinst
ska delas ut ska vinsten fiirdelas mellan medlemmarna
i ftrhillande till liigenheternas irsavgifter ftir det
senaste riikenskapsiret.
Om ftreningen uppl6ses eller likvideras ska behillna
tillgingar tillfalla medlemmarna i ftirhillande till
lZigenheternas insatser.

57 $ Tolkning
Fdr frigor som inte regleras i dessa stadgar giiller
bostadsriittslagen, lagen om ekonomiska loreningar och
6vrig lagstiftning. Frireningen kan ha utflirdat
ordningsregler lor fdrrydligande av inneh6llet i dessa
stadgar.

58 $ Stadgetindring
Fdreningens stadgar kan iindras om samtliga
rdstberiittigade iir ense om det. Beslutet iir iiven giltigt
om det fattas av wi p& varandra fbljande
fiireningsstiimmor. Den ftirsta stiimmans beslut utgdrs
av den mening som har f6tt mer iin hiilften av de
avgivna rdsterna eller, vid lika rcistetal, den mening
som ordfiiranden bitriider. Pi den andra stiimman kriivs
att minst tvi tredjedelar av de rdstande har g6tt med pi
beslutet. Bostadsriittslagen kan for vissa beslut
ftireskriva hrigre majoritetskrav.

59 $ Siirskilt fdr foreningar som inte ziger hus
Avhills fiireningsstiimma fore det att fiireningen
fdrviirvat och tilltratt huset kan iiven niirstiende som
inte sammanbor med medlemmen vara ombud.
Ombudet ftr vid sidan fiireningsstiimma {iiretriida ett
obegriinsat antal medlemmar.
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