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INLEDANDE BESTÄMMELSER 

Föreningens firma och ändamål 

§ 1

Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening 

Björken 

. Märsta 
1 .......................................................................................................... . 

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta 
bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt med
lemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja 
medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till 
ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen 
samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma in
tressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till 
boendet. 

Bostadsrätt är den rätt i föreningen. som en medlem har på 
grund av upplåtelsen. 

Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. 

Föreningens säte 

§2

Föreningens styrelse har sitt säte i 

Sigtuna kommun 

Samverkan 

§3
Föreningen skall vara medlem i en HSB·förening, i det följande 

kallad HSB. HSB skall vara medlem i föreningen. 
HSB skall beviljas inträde i föreningen. 
Föreningens verksamhet skall bedrivas i samverkan med HSB. 
Föreningen bör genom ett särskilt tecknat avtal uppdra åt HSB 

att biträda föreningen i förvaltningen av föreningens angelä
genheter och handhavandet av dess räkenskaper och medels
forvaltning. 

Allmänna bestämmelser om medlemskap i föreningen 

§4

Inträde i föreningen kan beviljas den som är medlem i HSB och 
1. kommer att erhålla bostadsrätt genom upplåtelse i före 
ningens hus, eller 
2. övertar bostadsrätt i föreningens hus.

Annan juridisk person än kommun eller landsting som förvär· 
vat bostadsrätt till bostadslägenhet får vägras medlemskap. 

§5

Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen. 
Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad från det 

att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen. av
göra frågan om medlemskap. Som underlag för medlemskaps
prövningen kan föreningen komma att begära kreditupplysning 
avseende sökanden. 

§6

Den som en bostadsrätt övergått till får inte vägras inträde i för
eningen, om de villkor för medlemskap som föreskrivs i§ 4 är upp· 
fyllda och föreningen skäligen bör godta honom som bostads· 
rättshavare. Om det kan antas att förvärvaren inte avser att bosätta 
sig permanent i bostadslägenheten har föreningen i enlighet med 
regleringen i § I rätt att vägra medlemskap. 

Medlemskap får inte vägras på diskriminerande grund såsom 
t.ex ras, hudfärg, nationalitet, etniskt ursprung, religion, överty· 
gelse eller sexuell läggning. 

§7

Om en bostadsrätt har övergått till bostadsrättshavarens make 
får maken vägras medlemskap i föreningen endast om maken 
inte är medlem i HSB. Vad som nu sagts äger motsvarande 
tillämpning om bostadsrätt till bostadslägenhet övergått till an
nan närstående person som varaktigt sammanbodde med 
bostadsrättshavaren. 

För att den som förvärvat andel i bostadsrätt till bostadslägen
het skall beviljas medlemskap gäller att bostadsrätten efter för
värvet innehas av makar, sambor eller andra med varandra varak
tigt sammanboende närstående personer. 
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