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civerg6ng av bostadsriitten

1 $ Namn, sdte och

iindamil

till

dodsbo samt liknande

forviirv.

F<ireningens namn dr B ostadsriittsforeningen
Rovfigeln. Styrelsen har sitt sdte i Hdgersten,

5 $ BosZittningskrav

Stockholms kommun.

Om det kan antas att ftirvdrvaren fiir egen del inte ska
permanent bosiitta sig i bostadsriittsliigenheten har
ftireningen rdtt att viigra medlemskap.

Foreningens iindamil dr att frdmja medlemmarnas
ekonomiska intressen genom att i foreningens hus
upplita bostiider ltir permanent boende samt lokaler At
medlemmarna ftir nyttj ande utan tidsbegriinsning.
Upplitelse fir dven omfatta mark som ligger i
anslutning till frireningens hus om marken ska
anvdndas som komplement till bostadsliigenhet eller
lokal. Medlem som innehar bostadsriitt kallas
bostadsriittshavare.

6 $ Andelsiigande
Den som har fiirviirvat en andel i bostadsriitt f6r vdgras
medlemskap i frireningen om inte bostadsriitten efter
ftirviirvet innehas av makar, registrerade partner eller
sidana sambor pi vilka sambolagen tilliimpas.
7 $ Insats, irsavgift och upplatelseavgift
Insats, drsavgift och i fiirekommande fall upplitelseavgift faststiills av styrelsen. Andring av insatsen ska
alltid beslutas av ftireningsstdmma.

2 $ Medlemskap och overlitelse
En ny innehavare f6r utriva bostadsriitten och flytta in i
ldgenheten endast om han eller hon antagits till
medlem i floreningen. Frirvdrvaren ska skriftligen
ansdka om medlemskap i ftireningen pi sdtt styrelsen
bestiimmer. Till medlemsans<ikan ska fogas styrkt
kopia pi <iverlitelsehandling som ska vara
underskiven av kcipare och siiljare och innehilla
uppgift om den kigenhet som dverlfltelsen avser samt
pris, Motsvarande giiller vid byte och gAva. Om
dverlitelsehandlingen inte uppSrller formkraven dr
civerlitelsen ogiltig. Vid uppl6telse erhills medlemskap
samtidigt med upplitelsen.

8 g Arsavgiftens beriikning
Arsavgiftema ftirdelas pi bostadsrrittsliigenhetema i
forhAllande till liigenheternas andelstal. Arsav giften fiir
en ldgenhet beriiknas si att den kommer att biira sin del
av fiireningens lopande utgifter, samt amorteringar och
avsiittning ti11 fonder.
Beslut om iindring av grund ftir andelstalsberiikning
ska fattas av fcireningsstdmma. Om beslutet medldr

rubbning av det inbijrdes ftirhillandet mellan
andelstalen blir beslutet giltigt om minst tre fiiirdedelar

Sfyrelsen ska s6 snart som mojligt frin det att ansclkan
om medlemskap kom in till fiireningen, prova frigan
om medlemskap. Foreningen kan komma att begiira en
kreditupplysning avseende s<ikanden. En medlem som
upphdr aIt v ar a bostadsriittshavare ska anses ha uft rett
ur floreningen, om inte styrelsen medger att han eller
hon fdr sti kvar som medlem.

av de riistande

pi

stiimman

gitt

med

pi

beslutet,

Frir liigenheter med balkong fir Arsavgiften vara
forhiijd med en balkongavgift per balkong.
Balkongavgiften ska tiicka fi'amtida underhdllsbehov.
Fcir liigenheter som utrustats med fungerande eldstiider
fir drsavgiften vara lorhcijd med h6gst 2 Yo av vid varje

3 g Medlemskapsprovning - juridisk person
Juridisk person som frirv2irvat bostadsriitt till en
bostadskigenhet fir vdgras intriide i ftireningen dven
om nedan angivna fiirutstittningar ftir medlemskap iir
uppfyllda. En juridisk person sofn iir medlem i
foreningen f6r inte utan samtydke av styrelsen genom
iiverlitelse ftirviirva ytterligare bostadsriitt till en
bostadsliigenhet. Kommun och landsting fir inte viigras

tillfiille giillande

prisbasbelopp

Styrelsen kan besluta att

i irsavgiften ingiende

ersiittning for taxebundna kostnader sisom,
renh6llning, konsumtionsvatten, TV, bredband och
telefoni ska erliiggas efter forbrukning, area eller per
liigenhet.

medlemskap.

Om en kostnad som hiinfrir sig till uppviirmning eller
nedkylning av medlemmens liigenhet eller dess
forseende med vatmvatten eller elektrisk strom kan
pdfciras medlemmen efter individuell miitning, ska
beriikningen av irsavgiften, till den del avgiften avser
ersdttning fcir sidan kostnad, ta sin utgdngspunkt i den
uppmiitta fcirbrukningen.

4 $ Medlemskapsprcivning - fysisk person
Medlemskap kan beviljas fusisk person som rivertar
bostadsriitt i ftireningens hus eller som foreningen
uppliter bostadsriitt till. Den som en bostadsriitt har
civergitt till fbr inte viigras medlemskap i ftireningen
om fdreningen skdligen b<ir godta fiirvdrvaren som

9 $ Overlitelse- och pantsdttningsavgift samt
avgift for andrahandsupplitels e

bostadsriittshavare.

Medlemskap fAr inte viigras pA grund av kon,
k<ins<iverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhdrighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder eller sexuell liiggning. Overl6telsen iir
ogiltig om medlemskap inte beviljas. Srirskilda regler
giiller vid exekutiv fiirsiiljning, tvingsf<irsiiljning,

Overlitelseavgift och pantsiittningsavgift f6r tas ut efter
beslut av styelsen. Overlitelseavgiften fAr uppgi till
hdgst 2,5 7o och pantsiittningsavgiften till hiigst I Yo av
9611ande prisbasbelopp.

Overlitelseavgift betalas av ftirvdrvaren och pantsiittningsavgift betalas av pantsiittaren.
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Avgift for andrahandsupplitelse fir tas ut efter beslut

14.

av styrelsen. Avgiften f6r Arligen uppgi till hdgst 10 %
av giillande prisbasbelopp. Om en liigenhet upplits
under del av ett ir, berdknas den h6gsta tilldtna
avgiften efter det antal kalenderminader som
ldgenheten dr upplAten. Uppl6telse under del av
kalenderminad riiknas som hel m6nad. Avgiften
betalas av bostadsriittshavare som uppliter sin liigenhet
i andra hand.

15.

foreningsmedlem anmiilt rirende
Avslutande
PA extra ftireningsstiimma ska utriver punkt l-7 och 18
ftirekomma de iirenden for vilken stiimman blivit
utlyst.

Frireningen

10 g Ovriga avgifter
fir i ovrigt inte ta ut siirskilda avgifter ftir

16 $ Kallelse
ltullelse till ftireningsstiimma

dLtgiirder som ftireningen ska vidta med anledning av

vilka iirenden som ska behandlas

bostadsriittslagen eller annan ftirfattning.

fir

Val av styrelseledam<jter och suppleanter
Val av revisorer och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17.

Av styrelsen till sttimman hiinskjutna frigor samt av

18.

ska

innehilla uppgift om

pi

stiimman. Beslut
inte fattas i andra iirenden dn de som tagits upp i
kallelsen.
Kallelse till ordinarie och extra stdmma ska utflirdas
tidigast sex veckor och senast tvi veckor fdre stiimman.
Kallelsen ska utfiirdas genom utdelning eller via e-post
fiirutsatt att giillande regler enligt lag om ekonomiska
foreningar uppfylls.
Om kallelse ska utfdrdas genom utdelning och medlem
uppgivit annan adress ska kallelsen istiillet skickas till

11 $ Drojsmfll med betalning

Arsavgiften ska betalas pi det siitt styrelsen beslutar.
Betalning fir dock alltid ske genom plusgiro eller
bankgiro. Om inte drsavgiften eller <ivriga ftirpliktelser
betalas i riitt tid fir ftreningen ta ut drrijsmilsriinta
enligt riintelagen pi det obetalda beloppet frin
forfallodagen till dess full betalning sker samt
pdLminnelseavgift enligt ftlrordningen om ersiittning for
inkassokostnader mm.

medlemmen.

17 $ Rostriitt

Vid ftireningsstdmma har varje medlem

en rcist. Om
flera medlemmar innehar bostadsriitt gemensamt har de
dock tillsammans endast en rdst. Medlem som innehar
flera liigenheter har ocksi endast en r<ist.

FORENINGSSTAMMA
12 $ F<ireningsstAmma
Ordinarie foreningsstiimma ska hillas drligen senast
frire juni minads utging.

18 $ Ombud och bitrede

fir ut<iva sin rcistriitt genom ombud. Ombudet
ska visa upp en giltig fullmakt. Fullmakten ska
Medlem

13 $ Motioner
Medlem som rinskar fi ett iirende behandlat vid
ftireningsstdmma ska anmAla detta senast den I
februari eller inom den senare tidpunkt styrelsen kan
komma att besluta.

uppvisas i original och giiller hrigst ett 6r

14 $ Extra fiireningsstdmma
Extra ftireningsstdmma ska hillas ndr styrelsen finner
skiil till det. S6dan frireningsstiimma ska iiven h6llas
ntir det frir uppgivet iindamil slqiftligen begrirs av
revisor eller minst 1ll0 av sarqt.liga rristberiittigade.

o
'r
.

15 $ Dagordning
Pfl ordinarie ltireningsstimma ska forekomma:
1. Oppnande
2. Godkiinnande av dagordningen
3. Val av stdmmoordftirande
4. Anmdlan av stdmmoordfiirandens val av

5.
6.
7.
8.
9,

r

sambo

ftiriildrar
syskon

myndigt bam
annan niirst6ende som varaktigt sammanbor med
medlemmen i fiirenineens hus
god man

Om medlem har ftirvaltare foretriids medlemmen av
f<irvaltaren. Underirig medlem fiiretriids av sin
ftirmyndare.

protokollfiirare
Val av tvi justerare tillika rristriiknare

Frhga om stiimman blivit stadgeenligt utlyst
Faststrillande av rcistliingd
Fciredragning av styrelsens irsredovisning
Fciredragning av revisoms berdttelse
10. Beslut om faststrillande av resultat- och

en juridisk person f6r denne ftiretriidas av
legal sttillftiretriidare, mot uppvisande av ett
registreringsbevis som iir hcigst ett 6r gammalt.

Ar medlem

Fdreningsstiimman fir besluta att den som inte iir
medlem ska ha rZitt attndrvara eller pi annat siitt fdlja
forhandlingarna vid fiireningsstdmman.

balansrdkning
I l. Beslut om resultatdisposition
12. Beslut om ansvarsfrihet fiir styrelsen
13. Beslut om aryoden 6t styrelsen och revisorer
ntistkommande verksamhetsir

frin

utflirdandet. Ombud fbr ftiretriida h<igst tv6 (2)
medlemmar. P6 ftireningsstamma fir medlem medfcira
hdgst ett bitrede. Bitriidets uppgift dr att vara
medlemmen behj iilplig. Bitriide har yttranderdtt.
Ombud och bitriide fir endast vara:
. annan medlem
. medlemmens make/maka, registrelad partner eller

fiir
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19 $ Rostning

viilja en (1) ledamot som inte uppffller kraven i

Foreningsstiimmans beslut utg6rs av den mening som
fitt mer iin hiilften av de avgivna rdstema eller vid lika
r<istetal den mening som stdmmans ordfrirande bitriider.
Blankr<ist iir inte en avgiven r<ist.

25 $ Konstituering

ft)regiende mening.

Styrelsen utser inom sig ordfiirande och andra

funktioniirer.

Vid val

anses den vald som har

fitt

flest r6ster. Vid

26 $ Styrelsens protokoll

lika rdstetal avgcirs valet genom lottning om inte annat

Vid styrelsens sammantrdden ska foras protokoll som

beslutas av stdmman innan valet forriittas.

justeras av ordft)randen och den ytterligare ledamot
som styrelsen utser. Protokollen ska forvaras pi
betryggande siitt och ftiras i nummerfoljd. Styrelsens
protokoll iir tillgiingliga endast ftir ledamciter,
suppleanter och revisorer,

Stiimmoordforande eller ft)reningsstiimma kan b esluta
att sluten omrostning ska genomforas.
Fcir vissa beslut kriivs siirskild majoritet enligt
bestiimmelser i bostadsriittslasen.

27 $ Beslutsforhet och rostning

20 $ Jiiv

Styrelsen iir beslutfor ndr antalet ndrvarande ledamciter
<iverstiger hiilften av samtliga ledamciter. Som
styrelsens beslut giiller den mening for vilken mer dn
hdlften av de ndrvarande rcistat eller vid lika rristetal
den mening som ordftiranden bihiider. For giltigt beslut
kriivs enhiillighet nir ftir beslutfiirhet minsta antalet
ledamciter dr ndrvarande. Ar styrelsen inte fulltalig ska
de som r<istar fiir beslutet utg<ira mer iin en tredjedel av
hela antalet styrelseledamdter. Suppleanter tjiinstg<il i
den ordning som ordftirande bestlmmer om inte annat
bestiimts av foreningsstiimma eller framg6r av
arbetsordning (beslutad av styrelsen).

En medlem fir inte sjiilv eller genom ombud rcista i
friga om:
1. talan mot sig sjiilv
2. befrielse frin skadestindsansvar eller annan
fdrpliktelse gentemot ftireningen
3. talan eller befrielse som avses i I eller 2 betriiffande
annan, om medlemmen i frSga har ett viisentligt
intresse som khn strida mot ftireningens intresse

2l

$ Resultatdisposition

Det civer- eller underskott som kan uppsti i fiireningens
vetksamhet ska balanseras i ny riikning.

28 $ Beslut i vissa frigor

22 $ Valberedning
Vid ordinarie ftireningsstdmma f6r valberedning

Beslut som innebiir viisentlig foriindring av fiireningens
hus eller mark ska alltid fattas av ftireningsstdmma.
Om ett beslut avseende om- eller tillbyggnad innebdr
att medlems liigenhet foriindras ska medlemmens
samtycke inhiimtas. Om bostadsrdttshavaren inte ger
sitt samtycke till iindringen, blir beslutet iindi giltigt
om minst tv6 hedjedelar av de rostande pi stdmman
har gitt med pi beslutet och det dessutom har godkiints

utses

till och med niista ordinarie ftlreningsstdmma. Valberedningens uppgift dr att liimna ftirslag
till samtliga personval samt ftirslag till arvode.
f,dr tiden fram

23 $ Stiimmans protokoll
Vid f<ireningsstdmma ska protokoll ftiras av den som
stdmmans ordfiirande utsett. I friga om protokollets

av byresndmnden.

innehAll giiller:

1.

2.
3.

att rcistliingden ska tas in i eller biliiggas protokollet
att stdmmans beslut ska foras in i protokollet
att om omrristning skett ska resultatet av denna

29 $ Firmateckning
Fdreningens firma tecknas - fiirutom av styrelsen - av
tvi ledam<iter tillsammans.

minst

anges i protokollet
f
Protokollet ska senast inom tre veckor hillas
tillgiingligt fiir medlemmama. Protokollet ska lorvaras
pi betryggande siitt.

30 $ Styrelsens iligganden
Bland annat Sligger det styrelsen:

r

o

STYRELSE OCH REVISION
24 $ Styrelsens sammansdttning

Till ledamot eller

suppleant kan lorutom medlem iiven
vtiljas person som tillhdr medlemmens familjehushflll
och som iir bosatt i {tireninsens hus. Stiimma kan dock

.

.

under iret (florvaltningsberzittelse) samt redogora
ftir fiireningens intiikter och kostnader under Aret
(resultatriikning) och for dess stiillning vid
riikenskapsdrets utging (balansriikning)
att senast sex veckor fore ordinarie floreningsstiimma till revisorem a avldmna irsredovisningen
att senast tvi veckor ftire ordinarie
ftireningsstiimma hfllla irsredovisningen och
rev isionsberiittelsen till giinglig

.

Stadgar

situation
att svara frir fiireningens organisation och
ftirvaltning av dess angeliigenheter
att avge redovisning fiir ftirvaltning av fiireningens
angeliigenheter genom att avldmna irsredovisning
som ska innehilla beriittelse om verksamheten

Styrelsen bestir av minst tre och hogst sju ledamciter
med hcigst tre suppleanter.
Styrelsen vdljs av ftireningsstdmman. Ledamot och
suppleant kan utses for en tid av ett eller tvi 6r. Omval
av ledamciter kan ske.

att fortl<ipande bed6ma f<ireningens ekonomiska
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.

att ftira medlems- och liigenhetsflorteckning;
Itireningen har riitt att behandla i fldrteckningama
ingiende personuppgifter pi siitt som avses i
giillande lag for personuppgiftshantering.
om ftireningsstdmman ska ta stiillning till ett frirslag
om iindring av stadgama, miste det fullstiindiga
ftirslaget hillas tillgiingligt hos fcireningen frin

.

tidpunkten fiir kallelsen fram till foreningsstiimman.
Om medlem uppgivit annan adress ska det
fullstiindiga ftirslaget istiillet skickas till
medlemmen

31 $ Utdrag ur ldgenhetsforteckning

Bostadsriittshavare har rdit att pit begiiran fi utdrag ur
liigenhetsftirteckningen avseende sin bostadsriitt.

Fdteningens riikenskaps6r iir kalenderir,

33 $ Revisor
Fcireningsstiimma ska vdlja minst en och hdgst WA
revisorer med hcigst tv6 suppleanter. Revisorer och

revisorssuppleanter viiljs for tiden frrin ordinarie
frireningsstiimma fram till och med niista ordinarie
ftireningsstiimma. Revisorer beh6ver inte vara
medlemmar i fdreningen och behover inte heller vara
auktoriserade eller godkdnda.

34 $ Revisionsberdttelse
Revisorema ska avge revisionsberdttelse till styrelsen
senast tre veckor fore foreninssstdmman.

BOSTADSRATTSHAVARENS
RATTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
35 $ BostadsrAttshavarens ansvar

Bostadsrrittshavaren ska pi egen bekostnad hilla det
inre av ldgenheten i gott skick. Detta giiller dven mark,
ftinid, garage och andra liigenhetskomplement som

kan ingd i upplitelsen.
Bostadsriittshavaren svarar sfilunda ftir underhill och

reparationer av bland annat:
. fbeHggning pi rummens alla viiggar, golv och tak
jiimte underliggande ytbehandling, som kravs ftir
att anbringa ytbeliiggningen p6 ett fackmannamiissigt siitt
. icke biirande innerviiggar
e till ftinster hrirande viidringsfilter och tiitningslister
samt all mdlning fdrutom utvdndig m6lning och
kittning av lbnster
e till ytterdrin h<irande 16s inklusive nycklar; all

milning med undantag for milning av ytterdcirrens

o
r
o
r

eldstiider, dock inte tillhrirande r6kgingar
varmvattenberedare

ledningar ftir vatten och avlopp

till

de delar dessa iir

itkomliga inne i liigenheten och betj6nar endast

o
o
.

bostadsriittshavarens liigenhet
undercentral (siikringsskAp) och diirifrin utgAende
el- och informationsledningar (telefon, kabel-tv,
data med mera) i liigenheten, kanalisationer,
brytare, eluttag och fasta amaturer
ventiler och luftinsliipp, dock endast mfllning
brandvarnare

I badrum, duschrum eller annat vitrum samt i WC
svarar bostadsrdttshavaren ddrut6ver bland annat iiven

ftir:

o
r
.
o
.
r

32 $ Riikenskapsir

utsida; motsvarande giiller for balkong- eller

o
.
o

o
o
.

fuktisolerande skikt
inredningochbelysningsarmaturer
vitvaror och sanitetsporslin
golvbrunn inklusive kliimring
rensning av golvbrunn och vattenlis
tviittmaskin inklusive ledningar och
anslutningskopplingar pi vattenledning

kranarochavstiingningsventiler
ventilationsfliikt
elektrisk handdukstork

I kcik eller motsvarande utrymme svarar bostadsriittshavaren ftir all inredning och utrustning sflsom bland
annat:

.
r

.
r
o

vltvaror
kriksfliikt, ventilationsdon
rensning av vattenlAs
diskmaskin inklusive ledningar och
anslutningskopplingar pi vattenledning
kranar och avstiingningsventiler; I friga om
gasledningar svarar bostadsriittshavaren endast lor
mAlning.

36 $ Ytterligare installationer
Bostadsriittshavaren svarar iiven ftir alla installationer i
ldgenheten som installerats av bostadsriittshavaren eller
tidigare innehavare av bostadsriitten.

37 $ Brand- och vattenledningsskador
Fdr reparationer pi grund av brand- eller
vattenledningsskada svarar bostadsriittshavaren endast i
begriinsad omfattning i enlighet med bestiimmelsema i
bostadsriittslagen.

38 $ Balkong, altan och takterrass
Om ldgenheten iir utrustad med balkong, altan eller
takterrass svarar bostadsrdttshavaren endast for
renhdllning och sn6skottning samt ska se till att
avledning frir dagvatten inte hindras.

altandcirr

innerddrraroch srikerhetsgrindar

39 $ Felanmiilan

lister, foder och stuckaturer
elradiatorer; i friga om vattenfiillda radiatorer

Bostadsriittshavaren 2ir skyldig att till loreningen
anmiila fel och brister i sidan ldgenhetsuhustning som
ftireningen svarar fiir i enlighet med bostadsriittslagen
och dessa stadsar.

svarar bostadsrdttshavaren endast for milning

golvvdrme, sombostadsriittshavaren lcirsett
ldsenheten med

Stadgar Brf Rovfigeln
Sida 5 av 7

Ohyra

40 $ Gemensam upprustning
Frireningsstrimma kan i samband med gemensam
underhillsitgtird i huset besluta om reparation och byte
av inredning och utrustning avseende de delar av
liigenheten som medlemmen svarar fiir.

F<iretriidare frir ftireningen har riitt att fi komma in i
ldgenheten niir det behcivs ftir tillsyn eller ftir att utfiira
arbete som fiireningen svarar fiir eller har riitt att utftira.

Om bostadsrrittshavaren inte liimnar fijreningen

Om bostadsrdttshavaren fiirsummar sitt ansvar for
liigenhetens skick i sidan utstriickning att annans
siikerhet dventyras eller att det finns risk ftir omfattande
skador pi annans egendom har foreningen, efter
rdttelseanmaning, riitt att avhjiilpa bristen pi

tiltrade till liigenheten, niir foreningen har riitt till det,
kan styrelsen anscika om siirskild handrdckning hos
kronofogdemyndigheten.

47 $ Andrahandsupplitelse

bostadsriittshavarens bekostnad.

En bostadsriittshavare f6r upplAta sin lzigenhet i andra
hand till annan fbr sjiilvstiindigt brukande endast om
styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Bostadsriittshavare ska skriftligen hos styrelsen anscika om
samtycke till upplStelsen. I ans<ikan ska skdlet till
upplitelsen anges, vilken tid den ska pAg6 samt till vem
liigenheten ska upplitas. Tillst6nd ska ldmnas om
bostadsriittshavaren har skiil for upplitelsen och
fiireningen inte har nigon befogad anledning attvdgra
samtycke. Styrelsens beslut kan civerprcivas av
hyresniimnden.

42 $ Ovriga anordningar
Anordningar sisom luftviirmepumpar, markiser,
balkonginglasning, belysningsarmaturer, solskydd,
parabolantenner etc. fir siittas upp endast efter
styrelsens skriftliga godkdnnande. Bostadsrdttshavaren
svarar ftir sk<itsel och underhill av s6dana anordninsar.
Om det behrivs lor husets underhAll eller ftir att
fullgcira myndighetsbeslut iir bostadsrdttshavaren
skyldig att, efter uppmaning frin styrelsen, demontera
s6dana anordninlar pA egen bekostnad.

48 $ Inneboende

43 $ Foriindring i liigenhet

Bostadsriittshavare f6r inrymma utomstiende personer i
ldgenheten, om det inte medfor men ftir foreningen
eller annan medlem.

ostadsriittshavaren fir ftireta ftiriindringar i
liigenlreten. Foljande ifigarder far dock inte ftiretas utan
styrelsens skrift liga tillstind:
f . ingrepp i biirande konstruktion,
2. iindring av befintlig ledning fiir avlopp, vdrme, gas
B
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eller vatten, eller
3. anaan viisentlig fciriindring av liigenheten

ftr

endast vdgra

tillstind om atgdrden

inte loras in i liigenheten.

46 $ Tilltriidesriitt

41 $ Vanvird

Styrelsen

fir

49 $ Forverkandegrunder

ar

Nyttjanderiitten till en liigenhet som innehas med
bostadsriitt kan ftirverkas och ftireningen kan siiga upp
bostadsriittshavaren till avflyttning i bland annat

till

pAtaglig skada eller oliigenhet Itir foreningen eller
annan medlem. Bostadsriittshavaren svarar ftir att
erforderliga myndighetstillstind erhAlls. Fciriindringar
ska alltid utloras pi ett fackmannamiissigt siitt.

fiiljande fall:

o

upplStelseavgift, 6rsavgift eller avgift lor

o
o

ANVANDNTNG AV B9-STADSnArrnN
44 $ Anviindning av bostadsrdtten
Bostadsriittshavaren fir inte anviinda liigenheten for
nigot annat rindam6l iin det avsedda. F<ireningen

flr

dock endast iberopa awikelser som dr av avsevdrd
betydelse for fiireningen eller n6gon annan medlem

bostadsrdttshavaren drojer med att betala insats,

i

fcireningen.

45 $ Sundhet, ordning och gott skick
Bostadsriittshavaren dr skyldig.iaktta allt som fordras
fiir att bevara sundhet, ordning och gott skick inom
eller utom huset samt riitta sig efter ftireningens
ordningsregler. Detta giiller iiven for den som h<ir till
hush6llet, giistar bostadsrdttshavaren eller som utltir
arbete for bostadsriittshavarens riikning.

till liigenlreten mark, fiirrid, garage eIler annal
liigenhetskomplement ska bostadsriittshavaren iaktta
sundhet, ordning och gott skick iiven i fr6ga om sidant
utrymme.
H<jr
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andrahandsupplAtelse
liigenheten utan samtycke upplits i andra hand
bostadsriittshavaren inrymmer utomstdende
personer till men for ftirening eller annan medlem
liigenheten anviinds {iir annat iindamAl iin vad den
iir avsedd fbr och avvikelsen iir av viisentlig
betydelse ftir ftireningen eller nigon medlem
bostadsriittshavaren eller den, som liigenheten
upplAtits till i andra hand, genom virdsloshet iir
villande till att det finns ohyra i liigenheten eller
om bostadsrdttshavaren, genom att inte utan
oskiiligt drdjsmAl undeniitta styrelsen om att det
finns ohyra i liigenheten, bidrar till att ohyran sprids
i huset
bostadsriittshavaren inte iakttar sundhet, ordning
och gott skick eller riittar sig efter de sdrskilda
ordningsregler som fiireningen meddelar
bostadsriittshavaren inte liimnar tillhZide till
liigenheten och inte kan visa giltig ursiikt for detta
bostadsriittshavaren inte fullgdr annan skyldighet
och det miste anses yara av synnerlig vikt fiir
ftireningen att skyldigheten fullg<irs
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liigenheten helt eller till visentlig del anvdnds tiir
niiringsverksamhet eller dtirmed likartad
verksamhet, vilken till en inte ovdsentlig del ing6r i
brottsligt fcirfarande eller frir tillfiilliga sexuella
fdrbindelser mot ersdttning

55 $ Utdelning, upplosning och likvidation
Om lcireningsstamman beslutar att uppkommen vinst
ska delas ut ska vinsten fordelas mellan medlemmama
i ftirhillande till liigenhetemas irsavgifter for det
senaste riikenskapsiret.

Om itireningen upplcises eller likvideras ska beh6llna
tillgingar tillfalla medlemmarna i forhillande till

50 $ Hinder for forverkande
Nyttjanderiitten iir inte ftirverkad om det som ligger
bostadsriittshavaren till last iir av liten betydelse. I
enlighet med bostadsrdttslagens regler ska foreningen
normalt uppmana bostadsriittshavaren att vidta riittelse
innan ftireningen har riitt siiga upp bostadsriitten. Sker
rettelse kan bostadsriittshavaren inte skilias frin

ldgenhetemas insatser.

56 $ Tolkning
For frigor som inte regleras i dessa stadgar gdller
bostadsriittslagen, lagen om ekonomiska fiireningar och
6vrig lagstiftning, Foreningen kan ha utfiirdat
ordningsregler fdr fortydligande av innehillet i dessa

bostadsriitten.

stadgar.

51 $ Ersiittning vid uppsagning
Om ftireningen sdger upp bostadsriittshavaren
avflyttning har ftireningen riitt till skadestAnd.

till

57 $ Stadgeiindring

52 $ Tv6ngsforsiiljning

till

Har bostadsriittshavaren blivit skild frin ldgenheten
foljd av uppsiigning kan bostadsriitten komma att
tvingsfiirsiiljas av kronofogden enligt reglema i
bostadsriittslagen.

Ovmcr
53 $ Meddelanden
Meddelanden anslAs i ftireningens hus, pi ftireningens
webbplats, genom e-post eller utdelning.

Foreningens stadgar kan iindras om samtliga
rristberdttigade dr ense om det. Beslutet iir dven giltigt
om det fattas av tvi pi varandra fiiljande
ftireningsstiimmor. Den ftirsta stdmmans beslut utg<irs
av den mening som har f6tt mer iin hiilften av de
avgivna r<isterna eller, vid lika rcistetal, den mening
som ordftiranden bitriider. Pi den andra stiimman kriivs
att minst tvi tredjedelar av de rcistande har gAtt med p6
beslutet. Bostadsriittslagen kan ftir vissa beslut
foreskriva hd gre maj oritetskrav.

58 $ Siirskilt for foreningar som inte dger hus
Avhills fiireningsstiimma f<ire det att floreningen
ftirviirvat och tilltriitt huset kan iiven niirstiende som

54 $ Framtida underhill

inte sammanbor med medlemmen vara ombud.
Ombudet fir vid sidan fiireningsstrimma ftiretrdda ett

Inom ftireningen ska bildas fond for yttre underhill.

obegriinsat antal medlemmar,

Till fonden

ska

irligen avsdttas ett belopp enligt

upprdttad underh6llsplan. Om foreningen saknar
underh6llsplan ska istiillet avsiittning ske motsvarande
minst 0.3% av fastighetens taxeringsvdrde.

Ovanstflende stadgar har 4ntagits vid tv& pA varandra foljande stdmmor

den 2ot8'
Hiisersten den

0
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och

den 20 /8
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