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OM FORENINGEN
$ I Bostadsrattsf6reningens firma och site

Bostadsr:ittsf oreningens forma {ir HSB BostadsriittsR6rening Fjiirilen nr 2 iNynashamn. Styrelsen har kitt
spite iStockholms lain, Nyn£ishamns kointnun

$ 2 Bostadsrattsf6reningens indamil
Bostadsrattsf6reningen har tillindamilatt ibostadsrattsf6reningens hus upplata bostadsligenheter

f6r permanent boende och lokaler at medlemmarna tillnyttjande utan tidsbegransning och d3rmed
framja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har bostadsrattsf6reningen tilldndamdlatt
framja studie- och fritidsverksamhet mom bostadsrattsf6reningen samt f6r att st3rka gemenskapen
och tillgodose gemensamma intressen och behov, framja serviceverksamhet och tillganglighet med
anknytning tillboendet. Bostadsrattsf6reningen ska iallverksamhet verna om milj6n venom att verka
f6r en langsiktig hillbar utveckling

Bostadsritt it den ntt ibostadsrattsf6reningen, som en medlem har pa grund av upplatelsen
Medlem som har bostadsritt kallas bostadsrdttshavare.

$ 3 Samverkan
Bostadsrittsf6reningen ska vara medlem ien HSB-f6rening, idet f61jande kallad HSB. HSB ska vara

medlem ibostadsrattsf6reningen
Bostadsrattsf6reningens verksamhet ska bedrivas isamverkan med HSB.
Bostadsrattsf6reningen b6r genom ett sirskilt tecknat avtal uppdra it HSB att bitrida

bostadsrattsf6reningen ifdrvaltningen av dess angelagenheter och rakenskaper

6VEKGANG AV BOSTADSRATT OCH MEDLEMSKAP
$ 4 Formkrav vid dverlitelse

Ett avtal om 6verlitelse av bostadsritt genom k6p ska upprattas skriftligen och skrivas under av
saljaren och k6paren. K6pehandlingen ska innehilla uppgift om den lagenhet som 6verlitelsen avner
samt ett pris. Motsvarande Baller vid byte och gava.

Om 6verlitelseavtalet inte uppfyller formkraven it dverlitelsen ogiltig.

$ 5 Rau till medlemskap
Intrude ibostadsr5ttsf6reningen kan beviljas den som it medlem iHSB och
1. kommer att erhilla bostadsritt venom upplatelse ibostadsrattsf6reningens hus, eller
2. 6vertar bostadsritt ibostadsrattsf6reningens hus.
Om en bostadsritt har 6vergatt till bostadsrittshavarens make fir maken nekas medlemskap i

bostadsrattsf6reningen endast om maken ante it medlem iHSB. Vad som nu salts fir motsvarande
tillampning om bostadsritt tillbostadslagenhet 6vergatt tillannan nirstiende person som varaktigt
sammanbodde med bostadsrittshavaren

Den som en bostadsritt 6vergatt till fir inte nekas intrude ibostadsrattsf6reningen, om de villkor
f6r medlemskap som f6reskrivs idenna paragraf it uppfyllda och bostadsrattsf6reningen skaligen b6r
godta honom som bostadsrittshavare. Om det kan antas att f6rvirvaren ante avner att bositta sig
permanent ibostadslagenheten har bostadsrattsf6reningen ienlighet med bostadsrattf6reningens
3ndamilritt att neka medlemskap

Medlemskap fir inte nekas pa diskriminerande grund.

Juridiska personer
HSB ska beviljas medlemskap ibostadsrattsf6reningen.

Juridisk person som f6rv3rvat bostadsritt tilden bostadslagenhet som ante dr avsedd f6r fritidsiindami
fir nekas medlemskap. Kommun eller landsting som f6rv5rvat bostadsrdtt tillbostadslagenhet fir inte
nekas medlemskap.
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En juridisk person som Hr medlem ibostadsr5ttsf6reningen miste ha samtycke av
bostadsrattsf6reningens styrelse fdr att genom 6verlitelse f6rv3rva bostadsritt till en bostadslagenhet
som inte dr avsedd f6r fritidsdndamil. Samtycke beh6vs inte vid exekutiv f6rsaljning eller
tvangsf6rsaljning om den juridiska personen hade pantratt ibostaden eller vid f6rv3rv som g6rs av en
kommun eller ett landsting.

$ 6 Andelsfdrvirv
Den som f6rvirvat andes ibostadsritt till bostadslagenhet ska beviljas medlemskap om bostadsrdtten

efter f6rvirvet innehas av makar, sambor eller andre med varandra varaktigt sammanboende
ndrstiende personer.

$ 7 Familjerattsliga f6rvirv
Om en bostadsr3tt 6vergatt genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande f6rvdrv och

f6rvdrvaren inte antagits till medlem, fir bostadsrattsf6reningen uppmana f6rvirvaren att mom sex
minader fran uppmaningen visa att nagon, som inte fir nekas medlemskap ibostadsrattsf6reningen har
f6rvdrvat bostadsrdtten och s6kt medlemskap. Om uppmaningen inte f61js, fir bostadsr3tten
tvangsf6rsaljas enlist bostadsrattslagen f6r f6rvirvarens rakning.

$ 8 Rau att utdva bostadsritten
Nir en bostadsr3tt 6vergatt till ny innehavare, fir denne ut6va bostadsrdtten endast om han eller

hon it medlem eller beviljas medlemskap ibostadsrattsf6reningen
Ett d6dsbo efter en avliden bostadsrittshavare fir ut6va bostadsritten trots att d6dsboet ante it

medlem ibostadsrattsf6reningen. Tre it efter d6dsfallet fir bostadsrattsf6reningen uppmana
d6dsboet att mom sex minader fran uppmaningen visa att bostadsritten har ingatt ibodelning eller
arvskifte eller att nagon, som ante fir nekas medlemskap ibostadsrattsf6reningen, har f6rvirvat
bostadsritten och s6kt medlemskap. Om uppmaningen ante f61js, fir bostadsritten tvangsf6rsaljas f6r
d6dsboets rikning enlist bostadsrattslagen

En juridisk person som har pantratt ibostadsritten och f6rvirvet skett genom tvangsf6rsiljning
eller vid exekutiv f6rsaljning, kan tre it efter f6rvdrvet uppmanas att mom sex minader visa att
nagon, som inte fir nekas medlemskap ibostadsrattsf6reningen, har f6rvirvat bostadsritten och s6kt
medlemskap.

$ 9 Pr6vning av medlemskap
Fraga om att anta en medlem avg6rs av styrelsen.
Styrelsen it skyldig att avg6ra fragan om medlemskap mom en monad fran det att skriftlig och

fullstandig ans6kan om medlemskap tagits empt av bostadsrattsf6reningen
F6r att pr6va fragan om medlemskap kan bostadsrattsf6reningen komma att begara

kreditupplysning avseende s6kanden

$ 10 Nekat medlemskap
En 6verlitelse dr ogiltig om den som bostadsritten 6vergatt tillnekas medlemskap

bostadsrattsf6reningen.
Enligt bostadsrattslagen geller s5rskilda regler vid exekutiv f6rsaljning och tvangsf6rsaljning

AVGIFTER TILL BOSTADSRATTSFORENINGEN
$ 1l tnsats och arsavgift

Arsavgiften f6rdelas mellan bostadsrattslagenheterna if6rhillande tilllagenheternas insatser
Arsavgiften ska ticka bostadsrattsf6reningens 16pande verksamhet. Arsavgiftens storlek ska medge att
reservering f6r underhill av bostadsrattsf6reningens fastighet kan ske enlist upprattad underhallsplan
Om inre fond finns ingar riven fondering fdr inre underhill

Insats f6r lagenhet beslutas av styrelsen
Beslut om andring av insats ska alltid beslutas av f6reningsstamma. Regler f6r giltigt beslut anges

bostadsrattslagen
Styrelsen beslutar om arsavgiften storlek. Arsavglften betalas minadsvis senast vista vardagen fare

varje kalenderminads b6rjan om inte styrelsen beslutar annat. Om ante arsavgiften betalas irdtt tid



utgar dr6jsmalsranta enlist rantelagen pa den obetalda avgiften fran f6rfallodagen tilldess fullbetalning
sker samt paminnelseavgift och inkassoavgift enligt lag om ersattning f6r inkassokostnader mm.

arsavgiften ingaende ersattning f6r virme och varmvatten, elektricitet, sophamtning eller
konsumtionsvatten kan berdknas efter f6rbrukning. F6r informations6verf6ring kan ersattning
bestHmmas tilllika belopp per lagenhet.

$ 12 Upplatelse-, 6verldtelse- och pantsattningsavgift samt avgift fdr
andrahandsupplatelse

Upplatelseavgift, 6ver16telseavgift och pantsattningsavgift kan tas ut efter beslut av styrelsen.
Bostadsrattsf6reningen fir ta ut 6verlatelseavgift av bostadsr3ttshavaren med h6gst 2,5 procent av

prisbasbeloppet.
Bostadsrattsf6reningen fir ta ut pantsattningsavgift av bostadsrittshavaren med h6gst en procent av

prisbasbeloppet
Prisbasbeloppet bestims enlist socialf6rsakringsbalken och faststills f6r 6verlatelseavgift vid ans6kan

om medlemskap och f6r pantsattningsavgift vid underrittelse om pantsattning.
Avgift f6r andrahandsupplatelse kan tas ut efter beslut av styrelsen. Bostadsrattsf6reningen fir ta ut

avgift f6r andrahandsupplatelse av bostadsrdttshavaren med h6gst 10 procent av prisbasbeloppet per
it. Om en lagenhet upplats under en del av ett ar, ber5knas den h6gsta tillitna avgiften efter det antal
kalenderm6nader som lagenheten dr upp16ten

Bostadsrattsf6reningen fir i6vrigt inte ta ut sdrskilda avgifter f6r atgarder som
bostadsrattsf6reningen ska vidta med anledning av lag eller f6rfattning

FORENINGSSTAMMAN

$ 1 3 Rakenskapsar ach arsredovisning
Bostadsrittsf6reningens rakenskapsar omfattar tiden 1/1 till 31/12
Senast sex veckor fare ordinarie f6reningsstimma ska styrelsen tillrevisorerna limna

irsredovisning. Denna bestir av f6rvaltningsberattelse, resultatrakning, balansrakning och
tillaggsupplysningar.

$ 14 F6reningsstamma
F6reningsstamman it bostadsrattsf6reningens h6gsta beslutande organ.
Ordinarie f6reningsstamma ska hellas mom sex minader efter utgangen av varje rakenskapsir.
Extra f6reningsstamma ska hellas nir styrelsen finner skil till det. Extra f6reningsstamma ska ocksi

hellas om det skriftligen begars av en revisor eller av minot en tiondel av samtliga r6stberattigade
Begaran ska ange vilket irende som ska behandlas

F6reningsstamman fir besluta att den som inte dr medlem ska ha ntt att ndrvara eller pa annat sitt
f61ja f6rhandlingarna vid f6reningsstamman. Ett sidant beslut 3r giltigt endast om det bitr3ds av
samtliga r6stberattigade som it nirvarande vid f6reningsstamman.

Ombud, bitr3den och andra stimmofunktiondrer har alltid ntt att n3rvara vid f6reningsstamman.

$ 15 Motioner
Medlem, som 6nskar visst drende behandlat pa ordinarie f6reningsstamma, ska skriftligen anmila

irendet till styrelsen f6re mars monads utgang.

$ 16 Kalletse till f6reningsstamma
Styrelsen kallar tillf6reningsstamma.
Kallelse tillf6reningsstamma ska innehilla uppgift om de drenden som ska f6rekomma pa

fdreningsstamman .
Kallelse fir utf5rdas tidigast sex veckor f6re f6reningsstamman och ska utfirdas senast tvi veckor

f6re f6reningsstamman
Kallelse sker venom anslag pa lamplig plats mom bostadsrdttsf6reningens fastighet. Skriftlig kallelse

ska enligt lag ivissa fall sindas tillvarje medlem vars adress it kind f6r bostadsrattsf6reningen.
Bostadsrattsf6reningen fir da skriftlig kallelse krivs enlist lag anvinda elektroniska hjalpmedel.
Nirmare reglering av f6rutsattningar f6r anv3ndning av elektroniska hjalpmedelanges nag.



$ 17 Dagordning
Ordinarie f6reningsstamma

Vid ordinarie f6reningsstamma ska f6rekomma

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

f6reningsstammans 6ppnande
val av stdmmoordf6rande
anm31an av stdmmoordf6randens valav protokollf6rare
godkannande av r6stlangd
fraga om nirvaroritt vid f6reningsstamman
godkannande av dagordning
valav tvi personer att jamte st3mmoordf6randen justera protokollet
val av minst tvi r6strdknare
fraga om kallelse skett ibeh6rig ordning
genomgang av styrelsens arsredovisning
genomgang av revisorernas berittelse
beslut om fastst311ande av resultatrakning och balansrakning
beslut ianledning av bostadsrattsf6reningens vinst eller f6rlust enligt den faststiillda
balansrakningen
beslut om ansvarsfrihet f6r styrelsens ledam6ter
beslut om arvoden och principer f6r andra ekonomiska ersattningar fdr styrelsens
ledam6ter, revisorer, valberedning och de andra f6rtroendevalda som vars av
f6reningsstamman
beslut om antalstyrelseledam6ter och suppleanter
val 3v styrelseledam6ter och suppleanter
presentation av HSB-ledamot
beslut om antal revisorer och suppleant
val av revisor/er och suppleant
beslut om antal ledam6ter ivalberedningen
valav valberedning, en ledamot utses tillvalberedningens ordf6rande
valav fullmaktige och ersittare samt 6vriga representanter iHSB
av styrelsen tillf6reningsstamman hanskjutna fragor och av medlemmar anmilda irenden
som angivits i kallelsen
f6reningsstammans avslutande

14
15

16.
7.

18.

19.
20.
21
22.
23.
24.

25.

Extra f6reningsstamma
Pa extra f6reningsstamma ska kallelsen, ut6ver punkt 1-9 ovan, ance de drenden som ska

behandlas.

$ 18 R6stratt, ombud och bitride
Pa f6reningsstamma har varje medlem en rest. Innehar flera medlemmar bostadsritt gemensamt

har de tillsammans en r6st. Innehar en medlem flera bostadsritter ibostadsrattsf6reningen har
medlemmen en r6st

Medlem som inte betalat f6rfallen insats eller arsavgift har inte r6strdtt.
En medlems r3tt vid f6reningsstamma ut6vas av medlemmen personligen eller den som dr

medlemmens stdllf6retridare enligt lag eller venom ombud.
Ombud ska 13mna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska vara ioriginaloch geller h6gst ett it

fran utf3rdandet. Medlem fir f6retridas av valfritt ombud. Ombud fir bara f6retrdda en medlem
Medlem fir medf6ra ett valfritt bitride.

$ 19 R6stning
F6reningsstammans beslut utg6rs av den mening som har fatt mer in hilften av de avgivna r6sterna

eller vid lika r6stetalden mening som stimmoordf6randen bitrbder.
Vid personvalanses den vald som har fitt de fiesta r6sterna. Vid lika r6stetalavg6rs valet genom

lottning om inte annat beslutas av f6reningsstamman innan valet f6rr5ttas.
Fdr vissa beslut krdvs sdrskild majoritet enlist bestimmelser nag.
Om r6stsedelinte avlimnas eller r6stsedel av13mnas utan r6stningsuppgift (sa kallad blank sedell

vid sluten omr6stning anses inte r6stning ha skett

6



$ 20 Protokoll vid f6reningsstamma
Ordf6randen vid f6reningsstamman ska se till att det firs protokoll
fraga om protokollets innehallgaller att;

1. rdstlangden ska tas in i eller bifogas protokollet,
2. f6reningsstammans beslut ska f6ras in i protokollet, samt
3. om r6stning har skett ska resultatet andes i protokollet.

Protokollet ska undertecknas av stimmoordf6randen och av valda justerare.
Senast tre veckor efter f6reningsstamman ska det justerade protokollet hellas tillgangligt hos

bostadsrattsf6reningen f6r medlemmarna
Protokollska f6rvaras betryggande.

STYRELSE, REVISION OCH VALBEREDNING
$ 21 Styrelse

Styrelsen bestir av Ifigst tre och h69st elva styrelseledam6ter med h6gst b'ra suppleanter. Av
dessa utses en styrelseledamot och h69st en suppleant f or donne av styrelsen f or HSB.

Ovriga styrelseledam6ter och suppleanter viiljs av f oreningsstamman
Mandattiden {ir h69st tv& fr. Styrelseledamot och suppleant kan vail.jas om. Om heh ny styrelse viiljs

av f oreningsst:amman ska mandattiden R6r hiilRen, eller vid udda tal n£irmast h69re antal, vara ett 4r.

$ 22 Konstituering och firmateckning
Styrelsen utter mom sig ordfbrande och sekreterarc. Stlrelsen utser ocksg organisat6r for

studio- och fritidsverksamheten mom bostadsrgttsforeningen. Bostadsriittsforeningens forma tecknas av
styrelsen. Styrelsen kan utse h6gst fyra personer, varav minot tvi styrelseledam6ter, att tv& tillsammans
teckna bostadsriittsf oreningens forma.

$ 23 Beslutfdrhet
Styrelsen dr beslutf6r nir fler Hn hdlften av hela antalet styrelseledam6ter Hr ndrvarande. Som

styrelsens beslut Baller den mening de fiesta r6stande f6renar sig om. Vid lika r6stetalgaller den
mening som styrelsens ordf6rande bitrdder. Nir minsta antalledam6ter it ndrvarande krivs
enhallighet f6r giltigt beslut.

$ 24 Protokoll vid styrelsesammantrade
Vid styrelsens sammantrdden ska det f6ras protokoll. Protokollet ska justeras av ordf6randen f6r

sammantrHdet och den ytterligare ledamot som styrelsen utser.
Styrelseledamot har rdtt att fa awikande mening antecknad till protokollet.
Endast styrelseledamot och revisor har ntt att ta del av styrelseprotokoll. Styrelsen f6rfogar aver

m6jligheten att lita annan ta del av styrelsens protokoll
Protokollska f6rvaras betryggande. Protokollfrin styrelsesammantrade ska f6ras inummerf61jd

$ 25 Revisorer
Revisorerna ska till antalet vara 13gst tvi och h6gst tre, samt h6gst en suppleant. Av dessa utses

alltid en revisor av HSB Riksf6rbund, 6vriga valjs av f6reningsstamman. Mandattiden it fram tilln3sta
ordinarie f6reningsstamma.

Revisorerna ska bedriva sitt arbete si att revisionen dr avslutad och revisionsberittelsen Idmnad
senast tre veckor fare f6reningsstamman. Styrelsen ska IHmna skriftlig f6rklaring till ordinarie
f6reningsstamma 6ver gjorda anmarkningar irevisionsberdttelsen.

Arsredovisningshandlingar, revisionsberittelsen och styrelsens f6rklaring 6ver gjorda anmarkningar
revisionsberittelsen ska hellas tillgangliga f6r medlemmarna minot tvi veckor fare den

f6reningsstamma pi vilken de ska behandlas

$ 26 Valberedning
Vid ordinarie f6reningsstamma valjs valberedning.
Mandattiden Hr fram tilln3sta ordinarie f6reningsstamma. Valberedningen ska bests av lagst tvi

ledam6ter. En ledamot utses av f6reningsstamman tillordf6rande ivalberedningen.



Valberedningen bereder och f6reslir personer tillde f6rtroendeuppdrag som f6reningsst3mman ska
tillsdtta

Valberedningen ska tillf6reningsstamman limna f6rslag pa arvode och f6res15 principer f6r andra
ekonomiska ersattningar f6r styrelsens ledam6ter och revisorer.

FONDERING OCH UNDERHALL
$ 27 Fonder

Yttre fond
Bostadsrattsf6reningen ska ha fond f6r yttre underhill
Styrelsen ska ienlighet med upprattad underhallsplan reservera respektive ta iansprak medel f6r

yttre underhill

Inre fond
Bostadsrattsf6reningen kan ha fond f6r inre underhill av bostadsrattslagenheter.
6verf6ring tillfond fdr inre underhillbestims av styrelsen.
Bostadsrittshavare fir f6r att bekosta inre underhillav lagenhet anvinda sig av den del av fonden
som tillh6r bostadsriittslagenheten
Bostadsrattslagenhetens andel av fonden bestims utifrin f6rhillandet mellan insatsen f6r

15genheten och samtliga insatser fdr bostadsrattslagenheter ibostadsrattsf6reningen, med avdrag f6r
gjorda uttag.

$ 28 Underhaltsplan
Styrelsen ska

1. uppratta en underhallsplan f6r genomf6rande av underhill av bostadsrattsf6reningens
fastighet,

2. arligen budgetera f6r att sikerstdlla att tillrackliga medex finns f6r underhill av
bostadsr5ttsf6reningens fastighet,

3. se till att bostadsrattsf6reningens egendom besiktigas i lamplig omfattning och i enlighet
med bostadsrattsf6reningens underhallsplan, samt

4. regelbundet uppdatera underhallsplanen

S 2g Over- och unders kitt
Det aver- eller underskott som kan uppsta pa bostadsrattsf6reningens verksamhet ska, efter

underhallsfondering, balanseras iny rakning.

BOSTADSKATTSFRAGOR
$ 30 Utdrag ur lagenhetsf6rteckning

Bostadsrittshavare har r3tt att f6 utdrag ur lagenhetsf6rteckningen betrbffande sin bostadsrdtt
Utdraget ska ange

1.

2.
lagenhetens beteckning, belagenhet, rumsantal och 6vriga utrymmen.
dagen f6r Bolagsverkets registrering av den ekonomiska plan som bigger till grund f6r
upplatelsen,
bostadsrittshavarens namn,
insatsen f6r bostadsratten.
vad som finns antecknat r6rande pantsattning av bostadsratten, samt
datum f6r utfirdandet

$ 31 Bostadsrittshavarens ansvar
Bostadsrittshavaren ska pa egen bekostnad hilla lagenheten igott skick. Det innebir att

bostadsrittshavaren ansvarar f6r att civil underhilla som reparera ligenheten och att bekosta
itgarderna

Bostadsr3ttshavaren b6r teckna f6rsakring som omfattar bostadsrittshavarens underhills- och
reparationsansvar som f61jer av lag och dessa stadgar. Om bostadsrattsf6reningen tecknat en
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motsvarande f6rsakring tillf6rmin fdr bostadsr5ttshavaren svarar bostadsr5ttshavaren i
f6rekommande fallf6r sjalvrisk och kostnaden f6r aldersavdrag

Bostadsrittshavaren ska f61ja de anvisningar som bostadsrattsf6reningen limnar betrdffande
installationer avseende avlopp, virme, gas, el, vatten, ventilation och anordning f6r
informations6verf6ring. F6r vissa atgarder ilagenheten kr3vs styrelsens tillstind enlist $ 37. De
itgarder bostadsr3ttshavaren vidtar ilagenheten ska alltid utf6ras fackmassigt.

Till lagenheten h6r bland annat:
1. ytskikt pa rummens vaggar, golv och takjamte den underliggande behandling som kr5vs f6r

att anbringa ytskiktet pa ett fackmassigt sitt. Bostadsrittshavaren ansvarar ocksi f6r
fuktisolerande skikt ibadrum och vatrum,

2. icke b3rande innervaggar.
3. inredning i lagenheten och 6vriga utrymmen tillh6rande lagenheten, exempelvis:

sanitetsporslin, k6ksinredning, vitvaror sisom kyl/frye och tvittmaskin
bostadsrittshavaren svarar ocksi f6r vattenledningar, avstangningsventiler och
f6rekommande fallanslutningskopplingar pa vattenledning tilldenna inredning,

4. 1agenhetens innerd6rrar med tillh6rande lister, foder, karm, tatningslister,
5. insida av ytterd6rr samt beslag, handtag, gangjarn, tatningslister, brevinkast, lis och

nycklar.
6. Blas i f6nster och d6rrar samt spr6js pa f6nster och i f6rekommande fall isolerglaskasset,
7. till f6nster och f6nsterd6rr h6rande beslag, handtag, gangjarn, tatningslister samt malning;

bostadsrattsf6reningen svarar dock f6r malning av utifrin synliga delar av
f6nster/f6nsterd6rr.

8. malning av radiatorer och varmeledningar.
9. ledningar fdr avlopp, gas. vatten och anordningar f6r informationsdverf6ring till de delar de

it synliga ilagenheten och betjanar endast den aktuella lagenheten,
10. armaturer f6r vatten(blandare, duschmunstycke med mera) inklusive packning,

avstangningsventiler och anslutningskopplingar pa vattenledning,
11. klamringen runt golvbrunnen, rensning av golvbrunn och vattenlas,
12. eldstider och braskaminer,
13. k6ksflakt, kolfilterflakt, spiskapa, ventilationsdon och ventilationsflikt om de ante it en del

av husets ventilationssystem. Installation av anordning som paverkar husets ventilation
kriver styrelsens tillstand,

14. sakringsskap, samtliga elledningar ilagenheten samt brytare, eluttag och fasta armaturer,
IS. brandva mare. samt
16. elburen golvvarme och handdukstork som bostadsrittshavare f6rsett lagenheten med

Ingar ibostadsrattsupplatelsen f6rrid, garage eller annat lagenhetskomplement har
bostadsr3ttshavaren gamma underh511s- och reparationsansvar f6r dessa utrymmen som f6r
lagenheten enligt ovan. Detta Baller riven mark som dr upplaten med bostadsr3tt.

Om lagenheten it utrustad med balkong, aran eller h6r tilllagenheten mark/uteplats som dr
upplaten med bostadsritt svarar bostadsr3ttshavaren f6r renhallning och sn6skottning. F6r
balking/aran svarar bostadsrittshavaren f6r rr alning av tnsida av balkongfront/altanfront samt golv
Miming utf6rs enligt bostadsrattsf6reningens instruktioner. Om lagenheten it utrustad med
takterrass ska bostadsrdttshavaren dirut6ver se till att avrinning f6r dagvatten inte hindus. Vad avser
mark/uteplats 3r bostadsr3ttshavaren skyldig att f61ja bostadsrattsf6reningens anvisningar gallande
sk6tsel av marken/uteplatsen

Bostadsr3ttshavaren Hr skyldig att tillbostadsr3ttsf6reningen anmila fel och brister isidan
agenhetsutrustning/ledningar som bostadsraEtsf6reningen $varar f6r enligt denna
stadgebestammelse eller enligt lag.

$ 32 Bostadsrattsf6reningens ansvar
Bostadsrattsf6reningen svarar f6r att huset och bostadsrattsfdreningens fasta egendom, med

undantag fdr bostadsrdttshavarens ansvar enligt $ 31, it v31underhillet och hills igott skick.
Bostadsrattsf6reningen svarar vidare fdr underhilloch reparationer av f61jande

1. 1edningar f6r avlopp, varme, gas, elektricitet och vatten, om bostadsr3ttsf6reningen har
f6rsett lagenheten med ledningarna och dessa tjanar fler dn en lagenhet(sa kallade
stamledningar),
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2.

3.

4.

5

ledningar fdr avlopp, gas, vatten och anordningar f6r informations6verf6ring som
bostadsrattsf6reningen f6rsett lagenheten med och som finns igolv, tak.
lagenhetsavskiljande- eller birande vagg,
radiatorer och v3rmeledningar ilagenheten som bostadsrattsf6reningen f6rsett lagenheten

r6kgangar(ej rdkgangar ikakelugnar) och ventilationskanaler, inkluderat hela
ventilationssystemet inklusive ventilationsdon samt even fdr spiskapa/k6ksflakt som utgdr
del av husets ventilation. samt
ytterd6rr samt if6rekommande fallf6r brevlada, postbox och staket.

med

$ 33 Brand- och vattenledningsskada samt ohyra
F6r reparation pa grund av brandskada eller vattenledningsskada(skada pa grund av utstr6mmande

tappvatten) svarar bostadsrittshavaren endast ibegransad omfattning ienlighet med
bostadsrattslagen

Detta geller even itillampliga delar om det finns ohyra ilagenheten

$ 34 Bastadsrattsf6reningens dvertagande av underhallsatgard
Bostadsrattsf6reningen fir utf6ra reparation samt byta inredning och utrustning som

bostadsr5ttshavaren enlist $ 31 ska svara f6r. Ett sidant beslut ska fattas av f6reningsstamma och fir
endast avse itgard som f6retas isamband med omfattande underhilleller ombyggnad av
bostadsrattsf6reningens hus och som ber6r bostadsr5ttshavarens lagenhet.

$ 35 F6randring av bostadsrattslagenhet
Om ett beslut som fattats pa f6reningsstamma innebir att en lagenhet som upplatits med

bostadsritt kommer att f6rindras eller ish helhet beh6va tas iansprak av bostadsrattsf6reningen
med anledning av en om- eller tillbyggnad ska bostadsrittshavaren ha gatt med pa beslutet. Om
bostadsrittshavaren ante ger sitt samtycke tillf6randringen, blir beslutet indo giltigt om midst tvi
tredjedelar av de r6stande har gitt med pa det och beslutet dessutom har godkants av
hyresnamnden

$ 36 Avhjalpande av brist
Om bostadsrittshavaren f6rsummar sitt ansvar f6r ligenhetens skick si att annans sikerhet

3ventyras eller det finns risk f6r omfattande skador pa annans egendom och inte efter uppmaning
avhjalper bristen ilagenhetens skick s6 snart som m6jligt, fir bostadsrattsf6reningen avhjalpa bristen
pi bostadsrittshavarens bekostnad.

$ 37 Ingrepp i lagenhet
Bostadsrittshavaren fir inte utan styrelsens tillstind ilagenheten utf6ra atgard som innefattar;

1. ingrepp i en birande konstruktion,
2. andring av befintliga ledningar f6r avlopp, varme, gas eller vatten, eller
3. annan vasentlig f6randring av lagenheten.

Styrelsen fir bara vagra att medge tillstind till en atgard som avses if6rsta stycket om atgarden 8r
till pitaglig skada eller olagenhet f6r bostadsrattsf6reningen

$ 38 Anvandning av bostadsr8tten
Vid anvandning av Idgenheten ska bostadsrittshavaren se tillatt de som bor iomgivningen ante

utsitts f6r st6rningar som isidan grad kan vera skadliga f6r hilsan eller annars f6rsimra deus
bostadsmilj6 att de inte skaligen b6r blas. Bostadsrittshavaren ska even i6vrigt vid sin anvandning av
lagenheten iaktta allt som fordras f6r att bevara sundhet, ordning och gott skick mom eller utanf6r

Bostadsrittshavaren ska hilla noggrann tillsyn aver att dessa aligganden fullg6rs ocksi av de som
h6r till bostadsr3ttshavarens hushall, de som bes6ker bostadsr3ttshavaren som gist, nagon som
bostadsr3ttshavaren har inrymt eller nagon som pa uppdrag av bostadsr5ttshavaren utf6r arbete
lagenheten

Bostadsrattsf6reningen kan alta ordningsregler. Ordningsreglerna ska vara i6verensstimmelse
med ortens sed. Bostadsrittshavaren ska f61ja bostadsrattsf6reningens ordningsregler.

huset



Om det f6rekommer st6rningar iboendet ska bostadsrattsf6reningen ge bostadsr3ttshavaren
tillsagelse att se tillatt st6rningarna omedelbart upph6r. Det Baller inte om bostadsrittshavaren sags
upp med anledning av att st6rningarna 3r sdrskilt allvarliga med hansyn tillderas art eller omfattning.

Om bostadsrittshavaren vet eller har anledning att misst3nka att ett f6remilgr behiftat med ohyra
fir detta ante tas in ilagenheten

$ 39 Tilltr8de till lagenheten
F6retr3dare f6r bostadsrattsf6reningen har rdtt att fa komma in ilagenheten nir det beh6vs f6r

tillsyn eller fdr att utf6ra arbete som bostadsrattsf6reningen svarar fair eller f6r att avhjalpa brist nir
bostadsrittshavaren f6rsummar sitt ansvar f6r lagenhetens skick.

Nir bostadsrdttshavaren har avsagt sig bostadsritten eller nir bostadsrdtten ska tvangsf6rsaljas dr
bostadsrittshavaren skyldig att lite lagenheten visas pa 15mplig tid. Bostadsrittsf6reningen ska se til
att bostadsrittshavaren inte drabbas av st6rre olagenhet 3n n6dvandigt.

Bostadsrattsf6reningen har ntt att komma in ilagenheten och utf6ra n6dvandiga atgarder f6r att
utrota ohyra ihuset eller pi marken

Om bostadsrittshavaren ante Idmnar tilltride nir bostadsrattsf6reningen har ntt till det kan
bostadsrattsf6reningen ans6ka om sirskild handrackning vid kronofogdemyndigheten.

$ 40 Andrahandsupplitelse
En bostadsrittshavare fir upplata sin ligenhet iandra hand tillannan f6r sjalvstandigt brukande

endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Styrelsens samtycke b6r begransas till visa tid och ska
13mnas om bostadsrittshavaren har skilf6r upplatelsen och bostadsrattsf6reningen ante har nihon
befogad anledning att vagra samtycke.

Om inte samtycke tillandrahandsupplitelse Idmnas av styrelsen fir bostadsrittshavaren andiupplita
sin lagenhet sandra hand om hyresnamnden limnar kitt tillstind

Nir en juridisk person innehar en bostadslagenhet kan samtycke tillandrahandsupplatelse endast
nekas om bostadsrattsf6reningen har befogad anledning.

Samtycke tillandrahandsupplatelse beh6vs inte

om en bostadsritt har f6rv8rvats vid exekutiv f6rsaljning eller tvangsf6rsaljning enligt
bostadsrattslagen av en juridisk person som hade pantratt ibostadsr5tten och som inte antagits till
medlem ibostadsrittsf6reningen, eller

om lagenheten Hr avsedd f6r permanentboende och bostadsr3tten tilllagenheten innehas av en
kommun eller ett landsting

Nir samtycke inte beh6vs ska bostadsrittshavaren genast meddela styrelsen om
andrahandsupplatelsen

$ 41 Inrymma utomstiende
Bostadsrittshavaren fir inte inrymma utomstiende personer ilagenheten, om det kan medf6ra

men f6r bostadsrittsf6reningen eller nagon annan medlem ibostadsrattsf6reningen.

$ 42 Andamil med bostadsrdtten
Bostadsrittshavaren fir inte anvinda lagenheten f6r nagot annat indamilin det avsedda.
Bostadsrattsf6reningen fir dock endast iberopa avvikelse som it av avsevird betydelse f6r

bostadsrattsf6reningen eller nagon medlem ibostadsrattsf6reningen
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$ 43 Avsagelse av bostadsrdtt
En bostadsrdttshavare fir avsaga sig bostadsrdtten tidigast efter tvi it fran upplatelsen och

darigenom blifri fran sana f6rpliktelser som bostadsr3ttshavare. Avsagelsen ska g6ras skriftligen hos
styrelsen .

Vid en avsagelse 6vergar bostadsr8tten till bostadsrattsf6reningen vid det minadsskifte som
ntriff ar nirmast efter tre minader fran avsagelsen eller vid det senare minadsskifte som angetts
avsagelsen

$ 44 Fdrverkandegrunder
Nyttjanderatten till en lagenhet som innehas med bostadsritt och som tilltritts it f6rverkad och

bostadsrattsf6reningen har r8tt att riga upp bostadsrittshavaren till avflyttning enlist f61jande;

1. Dr6jsmil med insats eller upplitelseavgift
om bostadsrdttshavaren dr6jer med att betala insats eller upplatelseavgift ut6ver tvi veckor fran

det att bostadsrattsf6reningen efter f6rfallodagen anmanat bostadsrittshavaren att fullg6ra sin
betalningss ky Idighet,

2. Dr6jsmil med arsavgift eller avgift f6r andrahandsupplatelse
om bostadsrittshavaren dr6jer med att betala arsavgift eller avgift f6r andrahandsupplatelse, n3r

det Baller en bostadslagenhet, mer in en vecka efter f6rfallodagen eller, ndr det geller en lokal, mer
8n tvi vardagar efter f6rfallodagen,

3. Olovlig upplatelse sandra hand
om bostadsr3ttshavaren utan nddvandigt samtycke eller tillstind upplater lagenheten iandra hand

4. Annat indamil
om 13genheten anvinds f6r annat 3ndam51in det avsedda

5. Inrymma utomstiende
om bostadsrittshavaren inrymmer utomstiende personer tillmen fdr bostadsrattsf6reningen eller

annan medlem,

6. Ohyra
om bostadsrittshavaren eller den, som lagenheten upplatits tilliandra hand, genom virds16shet 3r

villande till att det finns ohyra ilagenheten eller om bostadsrittshavaren genom att inte utan oskaligt
dr6jsmalunderratta styrelsen om att det finns ohyra ilagenheten bidrar tillatt ohyran sprids ihuset,

7. Vanvard, st6rningar och liknande
om lagenheten pa annat sdtt vanvirdas eller om bostadsrdttshavaren eller den som bostadsr3tten

dr upplaten tilliandra hand utsdtter boende iomgivningen f6r st6rningar, inte iakttar sundhet,
ordning och lott skick eller ante f61jer bostadsrattsf6reningens ordningsregler,

8. Vigrat tilltride
om bostadsrittshavaren inte limnar tilltrdde till lagenheten nir bostadsrattsf6reningen har rdtt til

tilltr3de och bostadsrittshavaren into kan visa en giltig ursikt fdr detta,

9. Skyldighet av synnerlig vikt



om bostadsr3ttshavaren inte fullg6r skyldighet som gar ut6ver det han ska g6ra enlist
bostadsrattslagen och det miste anses vara av synnerlig vikt f6r bostadsrattsf6reningen att
skyldigheten fullg6rs, samt

10. Brottsligt f6rfarande
om lagenheten heh eller tillv5sentlig delanv5nds f6r naringsverksamhet eller dirmed likartad

verksamhet, vilken utg6r eller ivilken tillen ante ovasentlig delingar brottsligt f6rfarande eller om
lagenheten anvinds f6r tillfalliga sexuella f6rbindelser mot ersattning.

En uppsagning ska vara skriftlig

Nyttjanderatten dr ante f6rverkad, om det som logger bostadsrittshavaren till last it av ringa
betydelse.

Rattelseanmodan, uppsagning och sdrskilda bestimmelser

Punkt 3-5 och 7-9
Uppsagning enlist punkt 3-5 eller 7-9 fir ske om bostadsrittshavaren liter bliatt efter tillsagelse

vidta rittelse utan dr6jsm61

Punkt 1-6 och 7-9
Ar nyttjanderatten enligt punkt 1-5 eller 7-9 f6rverkad men sker rittelse annan

bostadsrattsf6reningen har sagt upp bostadsrittshavaren till avflyttning, fir bostadsrittshavaren inte
ddrefter skiljas fran lagenheten pa den grunden. Detta Baller ante om nyttjanderatten it f6rverkad pa
grund av sdrskilt allvarliga st6rningar iboendet

Bostadsrittshavaren fir inte heller skiljas fran lagenheten enlist punkt 6 eller 9 om
bostadsrattsf6reningen ante har salt upp bostadsrittshavaren tillavflyttning mom tre minader fran
den dag da bostadsrattsf6reningen fick reda p6 f6rhillande som avses.

Punkt 2

Ar nyttjanderatten enligt punkt 2 f6rverkad pa grund av dr6jsmal med betalning av arsavgift eller
avgift f6r andrahandsupplatelse. och har bostadsrattsf6reningen med anledning av detta salt upp
bostadsrdttshavaren till avflyttning, fir denne pa grund av dr6jsmalet inte skiljas fran lagenheten

l om avgiften - ndr det it fraga om en bostadslagenhet - betalas mom tre veckor fran det
att bostadsrittshavaren har delgetts underrittelse om m6jligheten att fa tillbaka
lagenheten venom att betala avgiften mom denna tid, och meddelande om uppsigningen
och anledningen tilldenna har 13mnats tillsocialndmnden iden kommun dir lagenheten it
belagen

2. om avgiften -n3r det arfraga om en lokal-betalas mom tvi veckorfrin det att
bostadsrittshavaren har delgetts underrdttelse om m6jligheten att fa tillbaka lagenheten
genom att betala avgiften mom denna tid.

Ar det friga om en bostadslagenhet f6r en bostadsrdttshavare inte heller skiljas fran lagenheten om
bostadsrbttshavaren har varit f6rhindrad att betala avgiften mom den tid som angel if6rsta stycket I pa
grund av sjukdom eller liknande of6rutsedd omstandighet och avgiften har betalats si snart det var
m6jligt, dock senast nir tvisten om avhysning avg6rs if6rsta instant.

Vad som sags if6rsta stycket geller inte om bostadsrattshavaren, venom att vid upprepade tillf811en

nte betala avgiften, har isidosatt fina f6rpliktelser isi h6g grad att bostadsrittshavaren skaligen inte
b6r fa behilla lagenheten

Beslut om avhysning fir meddelas tidigast tredje vardagen efter utgangen av den tid som andes
f6 rata stycket I eller 2

Punkt 3

Uppsagning enligt punkt 3 fir dock, om det dr fraga om en bostadslagenhet, inte ske om
bostadsrdttshavaren utan dr6jsmalans6ker om tillstind tillupplatelsen och fir ans6kan beviljad
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Bostadsr3ttshavaren fir endast skiljas fran lagenheten om bostadsrattsf6reningen har sagt till
bostadsrdttshavaren att vidta rittelse. Uppmaningen att vidta rdttelse ska ske mom tvi minader fran
den dag da bostadsrattsf6reningen fink reda pa f6rhillande som avses ipunkt 3.

Punkt 7
Vid sdrskllt allvarliga st6rningar iboendet Baller vad som sags ipunkt 7 even om nigon tillsagelse

om rittelse inte har skett. Tillsagelse om rittelse ska alltid ske om bostadsrdtten it upplaten iandra
hand

annan uppsagning fir ske av bostadslagenhet enligt punkt 7 ska socialnimnden underrdttas. Vid
sirskilt allvarliga st6rningar fir uppsagning ske utan underrittelse tillsocialnamnden, en kopia av
uppsagningen ska dock skickas tillsocialnimnden

Punkt lO
En bostadsrittshavare kan skiljas fran lagenheten enligt punkt 10 endast om bostadsrattsf6reningen

har sagt upp bostadsrdttshavaren till avflyttning mom tvi minader fran det att
bostadsrattsf6reningen fink reda pa f6rh611andet. Om det brottsliga fdrfarandet har angetts till ital
eller om f6runders6kning har inletts mom samma tid, har bostadsrattsf6reningen dock kvar sin ntt till
uppsagning intilldess att tvi minader har Batt fran det att domen ibrottmilet har vunnit laga kraft
eller det rattsliga f6rfarandet har avslutats pa nigot annat sitt.

$ 45 Vista meddelanden
Nir meddelande enlist nedan har skickats fran bostadsrattsf6reningen irekommenderat brev under

mottagarens vanliga adress har bostadsrattsf6reningen gjort vad som krivs av den;

tillsagelse om st6rningar iboendet
tillsagelse att avhjalpa britt
uppmaning att betala insats eller upplatelseavgift
tillsagelse att vidta rittelse
meddelande tillsocialnimnden
underrHttelse tillpanthavare angaende obetalda avgifter till bostadsrattsf6reningen
uppmaning till juridiska personer, d6dsbon med flera angaende nekat medlemskap

Andra meddelanden tillmedlemmarna sker venom anslag pi lamplig plats mom f6reningens
fastighet eller venom brev.

Bostadsrattsf6reningen fir till medlemmarna eller tillnagon annan da krav enligt lag finns pa
skriftlig information anvdnda elektroniska hjalpmedel. Nirmare reglering av f6rutsattningar f6r
anvandning av elektroniska hjalpmedelanges nag

SARSKILDA BESLUT
$ 46 Bostadsrattsfdreningens fastighet och tomtritt

Styrelsen eller firmatecknare fir inte utan f6reningsstammans godkannande avhinda
bostadsrattsf6reningens fastighet, del av fastighet eller tomtritt.

Styrelsen eller firmatecknare fir inte heller riva eller besluta om vasentliga f6randringar av
bostadsrattsf6reningens hus eller mark sisom vasentliga till-, ny- och ombyggnader av sedan
egendom

Styrelsen eller firmatecknare fir ans6ka om inteckning eller annan inskrivning
bostadsrattsf6reningens fastighet eller tomtritt

$ 47 Sirskilda regler f6r giltigt beslut
F6r giltigheten av f61jande beslut krivs godkannande av styrelsen f6r HSB

1. beslut att 6verlita bostadsrattsf6reningens fastighet, del av fastighet eller tomtritt
2. beslut om andring av bostadsrattsf6reningens stadgar.



F6r giltigheten av f61jande beslut krdvs godkannande av styrelsen f6r HSB och HSB Riksfdrbund

3. beslut att bostadsrattsf6reningen ska trida i likvidation eller fusioneras med annan juridisk
person.

4. beslut om andring av bostadsrattsf6reningens stadgar som inte 6verensstdmmer med av
HSB Riksf6rbund rekommenderade normalstadgar fdr bostadsrattsf6reningar.

S 48 Uttride ur HSB
Om ett beslut innebir att bostadsrattsf6reningen begar sitt uttride ur HSB blir beslutet giltigt om

det fattas pa tvi pa varandra f61jande f6reningsstammor och pa den senare f6reningsstamman
bitritts av minot tvi tredjedelar av de r6stande.

Vid uttride ur HSB ska bostadsrattsf6reningens stadgar och forma indus utan tillampning av $ 47

$ 49 Uppldsning
Om bostadsrattsf6reningen upp16ses ska behillna tillgangar tillfalla medlemmarna if6rhillande till

bostadsrattslagenheternas insatser
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