
NORMALSTADGAR 
rur bostadsrättsförening 

STADGAR för HSB Bost«hr'.ilt.sflircning Sii111na Torg 

INLEDANDE DESTÄMMELSER 

förelllngcos firma och ändam§J 

§/ 
Föreningens firma ~r HSB Bostadsrättsförening Sätuna Torg. 

Föreningen har bli ändamål att i föreningens hu., upplåt• bostaJslägenheter flSr permanenr boende och lokaler ät 
medlemmarna till n)1tjande utan tidsbegränsoiog och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare 
har föreningen till ämlamAl att fr'.lmja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka 
gemenskapen oeb lillgodosc gemensamma iniressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytlling till 
boendet. 

Bostadsrätt är dc'll riitt i lorcniogeo, som en medlem har pli gru,1d av uppl~telsen. 
Medlem som innehar bostadsr!iu kallas bosradsrattshavare. 

Föreningens siit• 

§2 
l'örcningens styrelse har sitt säte i Sigtuna kormnun. 

Samverkan 

§3 
I'örcningeo skall vara medlem i en HSB-fllreoing. i det följande kaUad HSB. HSB skall vara medlem i föreoingen. 
HSB och ctess styrelseledamöter som inre förvärvar bost:idsrätt i föreningen skall bevilja., inträde i föreningen. 
Föreningens verksamhet skall bedrivas i samverkan med HSB. 
Föreningen bör genom ett särskilt tecknat avllll upptlr• it HSB an biträda fl>reningen i förvallrlingen av 

föreningens angelägenheter och handhavandet a> dess räkenskaper och medelsförvaltning. 

AUmänna bes1ammeJser om metJJemsk3.p i före.niogen 

§4 
Inträde i fbreningen kan beviljas den som är medlem i HSB och 

1. kommer att erhålla bostadsrätt genom uppl~telse i foreningcns hus, eller 
2. övenar bostadsrätt i föreningens hus. 

Annan juridisk person än konunun eller landsting som ffirvärvat bosradsrän till bostads lägenhet får väi,"Tas 
medlemskap. 

§5 
Ft'åga om att anta en m\.xllcm avgörs av styrelsen. 
Styrelsen är skyldig att snarJSt, nonnah inom en månad frän det att skriftlig ansökan om medlem,;kap kom in till 

föreningen. avgöra frågan om medlemskap. Som underlag för mectlemskapsprövningen kan föreningen komma att 
begära kreditupplysning avseende sökanden. 

§6 
Den som en bostadsrHn övergiltt till får inte vägras inträde i förc-ningcn, om de villkor ror medlemskap som 

föreskrivs i§ 4 är uppfyllda och föreningen sldiligen bör godta honom som bostadsrttttsbavare. Om det kan antas att 
förvärvaren inte avser att bosätta sig permanent i bostadslägenheten bar föreningen i enlighet med regleringen i§ J 
rätt att vägra medlemsk.ap. 

Medlemskap rar inte vägrasp~ diskriminerande grund säsom tex ras, hudfärg, nationalitet, etniskt urspfllJlg, 
religion, övertygelse eller sexucll liiggning. 



§7 
Om e11 bostatlsrätt bar övergått till bostadsrätts~avarens make får maken v!!grns medlemskap i föreningen endast 

om maken iate är medlem i HSB. Vad som nu sa1,>1s :igcr motsvarande tillämpning om bostadsrätt till 
bost•dslägenhet övergått till annan oärstäeude person som varaktigt sammanbodde med bostadsrättshavaren. 

För att de11 som förvärvat andel i bostadsrätt till bostad.sliigenhct skall beviljas medlemskap gäller att bostadsrätten 
efter ffirvätvet innehas av makar, sambor eller andra med varao<lra varaktigt sallllllanboende uärstående personer. 

§8 
Om en bostadsratt övergått genom bodelning, arv, oc.st•mcntc. bolagsskifte eller liknande förvärv och förvärvaren 

inte antagits till medlem, får föreni.ugeu uppmana förvärvaren att inom sex månader från uppmaningen visa att 
någon, som iate far vilgras iatrlide i föreningen, förvärvat bostadsrätten och sökt medleD1Skap. Om uppma,lingen inte 
foljs, far bostadsrätten !Vllogslllrså!jas enligt 8 kap bosrodsrattslagen för förvärvarens räkning. 

Ogiltighet vid vägrat medlemskap 

§9 
En överlåtelse är ogiltig om den som bostadsrätten övergått till vägras medlemskap i fbreningen. 
Dena gäller inte vicl exeJ...'\ltiv försäljning eller vid tvångsförsäljning enligt bostadstättslageo. Har i dessa fäU 

förvärvarea inte antagits som medlem skall föreningen lö.<a hostad.sr'.l1tcn mot skälig etsät111ing utom i faU då en 
juridisk person enligt 6 kap 1 § andra stycket bostadsrättslagen lir uti)va bostadsriitten utan att vara medlem. 

R:llt Rit Juridisk person som är medlcru att förvärva bostadsr.iit! 

§ JO 
En juridisk person som är medlem i bostadsrättsföreningen får inte utan samtycke av föreningens styrelse genom 

överl~!else förvärva bosrodsrätt till en bostadslägenhet. 

R!itt att uröva bostadsrätten 

§ 11 
Om en bostadsrätt överlåtits till ny innehavare, får denne utöva bostadsrätten endast om h•n eller hon är eller 

antas till medlem i forcningen. 
EU dödsbo efter en avliden bostadsrättshavare far utöva bosradstänen trots att dödsboet irlte lir ruedlem i 

loreningen. Tre åt efter dödsfallet, fat föreningen dock uppmana dlidsboet att inom sex månader fråu uppmaningen 
visa att bostadsrätten har ingått i bodelning eller arvskifte med anledning av bostadsrättshavare11s död eller att 
nlgo,~ som inte flir vägras inmide i föreningen, har förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Om uppmaningen 
111te .foljs, flir bostadsrätten tvangsfötsäljas enligt 8 kap bostadsrätt.slagen for dödsboets räkning. 

Motsvarande andra stycket gäller for juridisk person om denne hat panträtt i bostadsrätten och förvärvet sker 
genom tv:ingsförsiiljning enligt bosta<lsrättslagen eller vid exekutiv försäljning. 

Formkrav vid övt:rlåttl.~t: 

§ 12 
Btt a.1al om överliitelse av bostadsratt genom köp skall uppränas sl.,;ftligen och skrivas wider av säljaten och 

köparen. K.Spehandlingeo skall innehålla uppgift om den lägenhet som överlåtelsen avser samt en pris. Motsvarande 
skall gälla vid byte och gava. 

Om överlåtelseavtalet inte uppfyller formkraven är överlåtelsen ogiltig. 

~'ÖRENINGSFRÅGOR 

~'öreoiogcns organisatioo 

§ /3 
Föreningens organisation består av: 
foreningsstämrna 
styrelse 
rcvisol'er 
valberedning 



ruik•nskaps&r ocb årsredovisning 

§ /4 
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 01-01-31-12. 
Före april månads utgång varje är skall styrelsen till revisorerna avlämna årsredovisning. Denna bcstu av 

resultaträkning, balansräkning och förvallningsbecliltelse. 

Föreningsstämma 

§ 15 
Ordinarie föreniugsstämma skall hållas inom sex månader efterutgången av varje räkenskapsår. 
Extra stänuna skall hållas när styrelsen finner skäl till det. Slidan stämma skall ocksa hållas om det skriftligen 

begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade. I begäran anges vilket ärende som skall 
behandlas. 

K.3llclsc till stämma 

§ /6 
Styrelsen kallar till föreningsstämma. 
Kallelse till stämma skall innehålla uppgift om de ärenden som skall forekomma på stämman. 
Kallelse lår utfårrlas tidigast f}<ra veckor före stiinunan och skall utfilrdas senast två veckor före ordinarie och 

senast en vecka före extra stämma, Kallelse utfärdas genom anslag p/1 lämplig plats inom föceni.ngens fastighet. 
Skriftlig kallelse skall dock alltid avsändas till varje medlem vacs postadress är känd för föreningen om 

I. ordinarie foreningsstilmma skall hållas på annao tid än som fllreskrivs i stadgarna, eller 
2. forcningsstämma skall behandla fr1iga om 

a) roreningens llirsäuande i likvidation eller 
b) foreningcns uppg;l.eode i annan fiSrening genom fusion. 

Andra meddelanden till mcdkmmama delges genom anslag pil lämplig plars inom föreningens fastighet eller 
genombrev. 

Motionsrätt 

§ 17 
Medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstäm,na, skall skriftligen anmäla ärendet till 

styrelsen före februari månads utgång, 

§ 18 
På ordinarie stämma skall förekomma: 

I. val av slämmootdfllcande 
2. anmälan av stämmoordfllta.tdens val av protokollförare 
3. godkännande av röstlängd 
4. fastställande av dagordningen 
5. val av tv~ personer att jämte sl::iimmoordförandcn justera protokollet samt val av töscräknare 
6. fråga om kallelse behörigen skett 
7. scyreJ~ens årsredovisning 
8. rcvi~orcmas berättelse 
9. beslut om fastställande av cesultatr!ikningen och balansräknillgeu 
I 0. beslut i anlcdoing av foreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
11. beslut i fråga om ansvarsfrihet fllr styrelseledamöterna 
12. fråga om arvoden fllr styrelseledan1öter och revisorer för kommande vcrksamhctsb samt priociper för 

andra ekonomiska ecsänoingar för styrelseledamöter 
13. val av styrelseledamöter och suppleanter 
14. val av revisor/er och supplerutt 
I 5. val av valberedoing 
16. erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB 
17. övriga i kallelsen anmälda ärenden 

l'å extra föreningsstämma lår inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen. 



Röstniog 

§19 
1'/l lllre1lingsstllDlllla har varje medlem en röst. Innebar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de 

tillsammans endast en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i föreningen har medlemmen endast en röst. 
Rö.,tbcrät1igad är endast den medlem som fullgjort sina lllrplil1elser mot föreningen. 

Ombud och biträd• 

§ 20 
En medlems tätt vid föreningsstänuna utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens 

ställfön:triidare enligt lag eller genom ombud. Ombud skall före1e slaiftlig dagtecknad fullmal..1. Fullmakten skall 
före!<$ i original och gäller högst ett är från utfärdandet. Ombu<l lår bara företräda en medlem. 

Medlem far på föreningsst1hnroa medföra högst ett biträde. 
För fysisk person gäller att endast annan medlem eller medlemmens make/maka, registrerad partner, sambo, 

!Mildrar, syskon eller barn får vara birr'.idc eller ombud. 

Be>lut vid stl!truna 

§ 21 
Föreningsstämman, beslut utgörs av den mening som har fän mer äo bälf\en av de avgivna rösterna eller vid lika 

röstetal deu mening som stämmoonlflir.mden bilräder. Vid val anses den vald som har fän de fk~t• rösterna. Vid 
lika röstetal avgörs valet genom lottning om inte annat beslutas av stänunan innan valet förrättas. 

För vissa beslut krävs särskild majoritet enligt bestämmelserna i bostadsrättslagen. 

§ 22 
Om ett beslut som fattats på föreningsstämma innebär att en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt kommer an 

föriimlras eller i sin helhel behöva tas i ansprAk av föreningen med anledning av eo om- eller tillbyggnad skall 
bostadsrattshavaren ha gätt med på beslutet. Om bostadsrättshavaren inte ger sitt samtycke till ändtiogen, blir 
beslutet åudil giltigt om minst tvä tredjedelar av de röstande har gått med på beslutet och det dessutom bar godkänts 
av byresnämnden. 

§' 23 
Om ett beslut innebär an föreninge11 begät sitt uttnde ur HSB blir beslutet giltigt om d~'l fattas på två på varandra 

följande föreningssrl!mrnor och på den senare slämm>n biträtts av minst två tn:djedclar av de röstande. 

V ,!beredning 

§ 24 
Vid ordinarie loreningsstämma utses valberedning för tiden intill dess nä.sta ordinarie föreningsstäo1111a hilllits. 

En ledamot utses till sammankallande i valberedningen. 
Valberedningen skall föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag till vilka val skall fortäaas på 

föreningsstämma. 

Protokoll 

§ 25 
Stämmoordlbranden skall sörja för att det förs protokoll >id lbrellingsstänm,an. I fråga om protokollers innehåll 

giiller 
1. att röstlängden skall tas in i eller biläggas 
2. att srammaus beslut skall föras in, sarnt 
3. om omröstning bar skett, att rcsultatei skall anges. 

Senast tre veckor efter förcningsståmman skall det justerade protokollet hällas tillgängligt hos föreningen för 
medlemmarna. 

Vid styrelsens sanunanträdeo skall det föras protokoll, somjustetas av sryrelseordföranden och den y11erligare 
ledamot, som styrelsen utser. 

Protokoll skall förvaras betryggande. Protokoll från styrelsemöte skaU föras i nummerfoljd. 



Styrelse 

§ 26 
Styrelsen består av lägst tre och högst elva ledamö1er med högst f}Ta suppleanter. Styrelseledamöter och 

suppleanter väljs för högst två år. Ledamot och suppleant kan väljas om. Om helt o.y styrelse väljs pi 
förcningsstänuna skall mandattiden for hälflen, eller vid udda tal nännast hogre antal, vara ett år. 

FOre slutfi11an.,ieri11ge11 gill/er 
Under tiden intill den ordinarie forcningsstämma som infaller nännast eller det slutfinansieringen av föreningens 

fastigheter har skett väljs tv~ ledamöter och en suppleant pä föreningsstämma; övriga ledamtiter och suppleanter 
utse• av styrelsen för HSB. 

Efter slutji11ansieri11g gäller 
Under tiden från och med den otdinarie föreningsstämma som infallet nätmast efter det slutfinansicringcn av 

föreningens fastigheter har skett utses en ledamot och en suppleant fur deMe av styrelsen för HSB; övriga 
ledamöter och suppleanter väljs pi för~'llingsstä,nma. 

Slutfinansiering har skett när de lån som furertingens fastigheter långsiktigt finansierats med bar lyfts. 

Konstitueriog och firmateckning 

§ 27 
Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande och sekreterare. Styrelsen utser och:i organisatör fur studie

och fritidsverksamheten inom föreningen. 
Styrelsen utser fyra personer, varav minst två styrclsclcdarnötec, att två tiUsammans teckna roreningcn,; firma. 

Beslutförhet 

§ 28 
Styrelsen är beslutför när fler än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Som styrelsens b<slut 

göller den mening de flesta röstande forenar sig om och vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. När 
minsta antal ledamöter är närvarande krävs enhällighet för giltigt beslut 

§ 29 
Styrelsen eller timiatcckrnlre Jlc iote utan förenistgsstänunans bemyndigande avhända förcningco dess fasta 

egendom eller tomträtt. 
Styrelsen eller ficmat~knare får wte heller riva eller besluta om väsentliga förändringar av föreningen.s hus eller 

mark sllsoru väsentliga ny-, till- eller ombyggnader av sildan egendom. Vad som gäller for ändring av lägenhet 
regleras i § 41. 

Styrelsen eller firmatecknare lår ansöka om inteckning eller annan ins!aivning i föreningens fasra egendom eller 
tomträtt 

Revisorer 

§ 30 
Revisorerna skall till antalet vara minst två och högst tre, samt högst en suppleant. Revisorer väljs av ordinarie 

föreningsstämron för tiden iutill dess nästa ordinarie stämma hållits, dock skall en revi,or alltid utses av HSB 
Riksfllrbund. 

Revisotema skall bedriva sitt arbete s:i, att revisionen är avslurad och revisionsbcr'.lttclsen avgiven senast den 15 
maj. 

Styrelsen skall avge sl.-rifllig forklaring till ordinarie stämma över av revisorerna i revisionsberättelsen gjorda 
anmärkningar. 

Sryrelseus redovisningshan<llingar, cevisioosberöttelsen och styrels<ns förklaring över av revisorerna gjorda 
anmärkningar skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst en vecka före den tllreniilgsstämma, p~ vilken de 
skall behandlas. 



Avgifter till föreningeo 

§ 31 
l11Sats, årsavgift och •ndelsral för lägenhet fastställs •v styrelsen. Ändring av insats eller andelstal sl<.all dock 

alltid beslutas av före11i11gsstämma. 
Årsavgiften avvägs så att den i förhållande till JägenhetcM andelstal kommer au motsvara vad som belöper på 

lägenheten av flSreningens kosrnader, samt amorteringar och avsät111ing till fonder. Årsavgifcen betalas månadsvis 
senast sista vardagen flSre varje kalendermånads början om inte styrelsen beslutar annat Om inte !irsavgiften 
betalas i rätt tid utgår dtöjsmälsränta enligt rantelageo (1975:635) på den obetalda avgiften från förfallodagen till 
dess full beralning sker samt päminnelseavgift och inkassoavgift enligt forordningen om ersättning for 
inkassokostnader mm. 

I årsavgiflen ing!eode ersättning för v!lrme och vannvatten, elekaisk ström, renhållning eller konsumtiunsvattcn 
kan beräknas efter lorbrukning. För informationsöverföring kan ersättning bestämma., till lika belopp per lägenhet. 

§ 32 
Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsiittningsavgift kan ta.< ut efter beslut av styrelsen. För arbete vid 

övergång av bostadsrätt får av bostadsrattshavareu uttas överlltelseavgift med belopp motsvarande högst 2,5% av 
prisbasbeloppet enligt lagen ( 1962:381) om allmän försäkring vid tidpunkten för ansökan om medlemskap. För 
arbete vid pantsänniog av bostadsrätt får av bostadsrättshavaren uttas pantsättningsavgift med högst 1% av 
prisbasbeloppet vid tidpwtl<.ren ror underrättelse om pantsätming. Föreningen far i övrigt inte ta ut särskilda avgifter 
!lir åtgärder som föreningen skall vidta med anledni.ug av lag eller författning. 

Uoderbillspla11 

§ 33 
Styrelsen skall uppräl1a underhilllsplan för genomföraude av underhållet av foreningens bus och årligen budgetera 

samt genom beslut om årsavgiftens storlek säkerställa e.lforderliga medel för att trygga underhållet av föreningens 
hus. Styrelsen skaU varje år tillse an föreningens egendom besiktigas i lämplig omfattning och i enlighet med 
föreningens underhållsplao. 

Fonder 

§34 
Inom föreningen skall bildas följande fonder: 
Fond för yttre undcrM!I 
FonJ för inre underhåll för bostadsliigcnbetcr 
Rescrvering av medel tbt ytu-e underhåll skall ske i enlighet meJ aotageo underhållsplan enligt§ 33. 
Avsättning till fonden för i.ute underhåll bestäms av styrelsen. 
Bostadsrärtsbavare till bostadslllgenbet f3r för att bekosta inre underhåll använda sig av på lägenheten belöpande 

del av fonden. Storleken av på bostadsfögenhet belöpande del av fonden skall hänrid bestämmos efter förhållandet 
mella11 andelstalet för lägenJ1eten och de sammanlagda andelstalen for forcningons .samtliga bostadsliigcnhctcr samt 
med avdrag för gjorda uttag. 

Det över• eller underskott som kan uppstli på föreningens verksamhet skall, eftet erforderlig underbållsfondering 
i enlighet med andra stycket, balanseras i ny räkning. 

80ST ADSRÄTTSFRÅGOR 

Utdrag ur lägenh•Miirt•ckning 

§ 35 
Bosrodsrättshavare bar rätt att pä begäron fa utdrag ur liigenheLsförteekningen bctr'~ffandc lägenhet som han 

iMehar med bostadsrätt. Utdraget skall ange dagen föt utf:ird.andct samt 

I. lägeol1etens beteckning. belägenhet, rumsantal och övriga utrymmen, 
2. dagen for Bolagsverkets registrering av den ekonomiska plan som ligger rill grund för upplåtelsen, 
3. bostldsrättshavarcm namn. 
4. insat'\cn för bo~tadsr:incn, samt 
S. vad som finns antecknat rörande pantslittning av bostadsrätten. 



Bostodsrllttshavarens rättigheter och skyldigheter 

ö 36 
B0.,1adsr6t1slia,·aren skall pil egeo bekostnad Mila lägenheten i gott skick. Det i1111ebär att bostadsrättshavaren 

ansvarar för att såväl underbälla som reparera lägenheten och att beko~ta åtgärderna. Föteningen svarar för att huset 
och föreningens fasta egendom i övrigt ät väl underhållet och Mils i gott ,kick. 

Bostad.,r'.ittshavarcn bör teckna fljrsäkring som omfattar det underhålfa, och n:panlioasanssar som följer av lag 
och deS$3. stadga,. 

Bostadsrätishavaren skall !lilja de anvisningar som föreningen lämnar beträffande installationer avseende avlopp, 
värme, gas, el, vatten, ventilation och anordning för infomiationsövcri'oring. Ändringar i sädana installationer som 
föreningen fllrseu llige,llteteo med skall i förväg godkännas av bo.,1adsriit1Sföreningen i den mAn de inte omfattas av 
bestämmelsen i§ 41 om förändring av lägenhet. Åtgärderna skall atltid utföras fackmässigt. 

B0s1adsrärrs/1avarens underhålls· och reparatinnxansvar för läge11/te1en om/anar bland annat: 

• ytskikt på rummens väggar, golv och 1akjämte den underliggande behandling som krävs för an anbringa 
ytskil-let pfl. ett fäckmässi.gt sätt, bostadsrättshavaren ansvarar oclcs/1 för fuktisoler.mde skikt i badrum och 
viltrum, 

• icke bäronde innerväggar, stuckatur, 
• inredning i lägenheten och övriga utrymmen tillhörande lägenheten., e~empclvis: sanitetsporslin, 

köksinredning, vitvaror såsom kyl/flys och tvättmaskin; bostadsrättshavaren svar.<r ock.så !lir el- och 
vattenledningar, avstängn.ingsventiler och i förekommande fall anslutningskopplingar pi vattenledning till 
denna inredning, 

• lägenlietens ytter- och i11J1erdörtar med tillhörande lister, foder, karm, tätningslister, lås inklusive nycklar 
mm; bostadsrättsfllreningen svarar dock för målning av ytterdörrens yttersida. Vid byte av lägenhetens 
ytterdörr skall den nya dörren motsvara de nonner som vid utbytet gäller för brandklassning och 
ljuddämpning, 

• glas i ffinster och dörrar samt sptöjs pil fönster, 
• till fönster och fö.11Sterdör, hörande beslag, handtag, gdngjäm, tätningslister mm samt målning; 

bostadsränsffireningen svarar dock för nlålning av ulifri!n synliga delar av fönster/fönsterdörr, 
• mållling av radiatorer och värmeledningar, 
• ledningar för avlopp, gas, elektricitet, vatten och anordningar for informationsöverforing till de ddor de är 

.,ynliga i lägenheten och betjänar endast den aktuella lägenheten, 
• armaturer för vatten (blandare, du.,chmun.stycke mm) inklusive packning, avstängningsventiler och 

anslutningskopplingar på vallcnlcdning, 
• klärnringen runt golvbnJDoen, rensning av golvbnJnn och vattenläs, 
• eldstäder och braskaminer, 
• köksfläkt, kolfilterfläkt, spi.skll.pa, ventilationsdon och ventilationsfläkt, med undantag för 

bostadsrättsföreningens underbå\lsansvar enlig sista stycket. Inst:allation av anordning som påverkar husets 
ventilation kräver styrelsens tills!And enlib'1 § 4 t, 

• b'f\lppcentral/siikringssk:ip och däriftin utgående synliga elledningar i lägeobeteo, brytare, elnttag och fasta 
annaturer. 

• brmdvamarc, 
• elektrisk golvvärrne, sorn bostadsclitishava.ren försett lägenheten med, 
• handdukscork; om bostadsrättsföreningen försett lägenheten med vattenburen handdukstork .som en dd av 

lägenhetens värmeförsörjning ansvarar bostadsrättsföreningen for underhållet, 
• egoa insrollationet. 

För reparation på grund av brandskada eller vattenledningsskada (skada på grund av utströmmande tappvanen) 
svarar bostadsrättshavaren endast i begränsad omfattning i enlighet med bostadstättslagen. Detta gäller även i 
tiUilmpliga delar om det finns ohyra i lägenheten. 

lngär i upplåtelsen förr~d, garage eller annat lägenhctskomplement har bostadsrlittsbavaren samma unde1hålls
och reparationsansvar för dessa utrymmen sorn för lägenheten enligt denna bestämmelse. 

Om lägenheten är utru.slad med balkong, altan eller hör tiU lägenheten marl-Juteplats som är upplåten med 
bostadsrätt svarar bo.~ladsrättshavarcn för renM!lniog och snöskottning. För balkong/altan svarar 
bostadsrättshavan:n för målniog av insida av balkongftont/altanftont samt golv. Målning utförs enligt 
bostadsrättsföreningens instruktioner. Om l!!genl1eten är utrustad med talcterrass skall bostadsrättshavaren därutöver 
se till att avrinning för dagvatten inte hindras. Vad avser mark/uteplats är bostadsrättshavaren skyldig att flllja 
föreningens anvisningar gällande skötsel av marken/uteplatsen. 



Bostadsriittsh»-aren är skyldig att till f<ircningc'D anmäla fel och brister i sadan liigenhetsutrustning/ledoingar som 
tllreningen ,varar för enligt denna stadgebestämmelse dler enlig! lag. 

B<madsrättsfijreningen svarar för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om 
föreningen har försett lägenheten med ledningarna ocb dessa tjäoar fler än eQ lägenhet. Delsamma gäller för 
ventilationskanaler. 

Föreningen har diitutöver underb!llsansvaret for ledningar för avlopp, g-as, elektricitet, vatten och anordn.ingar för 
informationsöverfö1ing som föreningen försett lägenheten med och som inte är synliga i fägcnbetcn. 
Bostadsrättsföreningen aosvaror vidare för underliåll av radiatorer och vänndcdningar i lägenheten som foreniogen 
försett lägenheten med. Föreningen svarar också för rökgångar (ej rökgångar i kalcelub"'ar) och vcntilationskanalcr 
som föreniogeo försett lägenheten med samt även för spiskåpa/köksfläl1: som utgör del av husets ventilation. 

§ 37 
Bostadsrättsfllreningen tar ilia sig atl utföra sådan reparation och byte av iuredning och u1J1Jstning vilken 

bostadsräUsbavaren enligt § 36 skall svara för. Beslut härom skall fattas på foreningsstämma och får endast avse 
åtgärd som fön:l:d.s i samband med omfattande underhåll eller ombyggnad av ffireoingens hus och som berör 
bostadsrätt.,havarcns lägenhet Föreningens Atgänler enligt dcrma bestämmelse skall ske till sedvanlig standard. 

§ 38 
Bostadsrätt.sha.varen ansvarar gentemot foreningen for så.dana åtgärder i lägenheten som har vidtagits av tidigare 

iMeha.vare av bostld.sr:ittcn, såsom reparationer, underhåll och installationer ~om denne utfört 

§ 39 
Om föreningen vid inträffad skada blir ersättningsskyldig geotemot bostadsrättshavare tör liige.nhelslltrustning 

eller personligt lösöre skall ersättningen beräknas utifrån gällande försäkringsvillkor. 

§ 40 
Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick eoligt § 36 i s~dan utsträckning att annans 

säkerhet äventyras eller det finns risk för orufattaode skador på annans egendom och inte efter uppmaning avhjälper 
bristen i lägenhetens skick sA snart som möjligt, f3r föreningen avhjälpa bristen pä bostads.rottshavarens bekostnad. 

§4/ 
Bostadsrättsbavarco får inte utan ~tyre\$:ens tillstånd i 13.genheten utfOra åtgärd .~om innefattar 

1. ingrepp i eo b:!randc konstruktion, 
2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, vånnc, gas eller vaucn, eller 
3. annan väseodig förändring av lägenhe1en. 

Scyrelseo flir inte vägra att medge tiUst:ånd till eo åtgärd som avses i fllrsta stycke! om inre årg!!rden är till påtaglig 
sk~da eller olägenhet för föreningen. 

§ 42 
När bos1adsrä11sbavarcn använder lägenheten skall han eller hon se till att de som bor i omgivniogc:n in1e utsälts 

för störningar som i sildan grad kan vara skadliga för hälsao eUer annars försämra deras bostadsmiljö att de inte 
skäligen bör lålas. Bostadsrättshavaren skall även i övrigt vid sin användning av liige.nheteo iaktta allt som fordras 
for att bevara sundher, ordning och gott skick inom eller uranför busel Han eller hon skall rätta sig efter de 
särskilda regler som föreningen i överenssränunelse med orteos sed meddelar. 8osr:i.dsrättshavaren skall hålla 
noggrann 1illsyn över att dessa åligganden fullgörs också av dem som han eller hon svarar för enligt 7 kap 12 § 
tredje siycker p 2 bostadsröttslagen. 

Oro det förekommer sådlllla störningar i boendet som avses i första stycket första meningen, skall föreningen ge 
bostadsrättsbavare11 tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör. 

Andra stycket gäller inte om föreningen säger upp bostadsrlittsbavaren med anledning av att störningarna är 
särskilt allvarliga med hänsyn till deras art eller omfattning. 

Om bostadsrättshavarcn vet eller har anledning att missränka att ett föremål ilr behäftat med ohyra ~r detta inre 
tas in i lägenheten. 

§43 
Förcl!ädare fur bos1adsrättsforeningen hat rätt att ~ komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att 

utföra arbete som föreningen svarar !lir eller har rätt att utföra enligt§ 40. När bostadsrättshav-.m:n har avsagt sig 
bostadsrätten eller rtlit bosradsrätten skall tvångslörsliljas ät bostadsrättshavarcn skyldig au låta lägenheten visas pil 
lämplig tid. föreoingen skall se till att bosradsrättshavaren inte drabbas av större olägenhet än nödvändig!. 



Bostadsrättshavareo ät eoligl bostadsrättslagen sk-yld(g att tåla sådana inskränkningar i nyttjanderätten som 
föranleds av nödvändiga Mgi!rder för att utrota ohyra i huset eller på markeo. 

Om bostadsräushavaren inte lämnat tillträde när föreningen har räl\ till det kan forellingen ansöka om siirslold 
handräckning vid kronofogdemyndigheten. 

§ 44 
En bostadsrättshavare får uppllla si.11 lilgenhel i andra hand till annan för självständigt brukande endast om 

styrelsen ger sitt samtycke. Styrelsens samtycke bör begränsas till viss tid. 
Samtycke behövs dock inte, 

I. om en bostadsrätt hac förvärvats vid exekutiv försäljuing eller tvåni,'Sför.<äljning enligt bostadsrlittslagen av 
en juridisk person som hade panträtt i bostadsrätten och som inte am:agits till medlem i föreningen, eUer 

2. om läg•nhctcn iir avsedd för permanentboende och bostadsrätten till lägenheten innehas av en kommun 
eller ett landsting. 

Styrelsen skall genast underr'.itl.l!.s om en upplåtelse enligt andra stycket. 
Vägrar styrelsen att ge sitt samtycke till en andrahandsupplårelse flr bostadsrätrshavaren ändå upplåta sin lägenhet 

i andra hand om hyresniirunden lämnar sitt tillstånd tiU upplåtelsen. Till.stånd skall lämnas om bostadsrlittshavaren 
har beaktansvärda sklil for upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. 
Tillståndet skall av hytes,16mnden begränsas tiU viss tid. 

l fråga orn en bostadslägellhet som innehas av en juridisk person krävs det för tillstånd endast att föreningen inte 
har nägoo befogad anledning all vägra samtycke. 

Ett 1illstå.11d 1iU aodrahaodsupplåtelse kan förenas med villkor. 

§ 4.5 
8ostadsrilttsbavareo far inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för föreningen 

eller någon annan medlem i fllreningen. 

§46 
Bostadsrättshavareo får ia1e använda lägenheten för nilgo1 anuat ändamål än det avsedda. 

l'öreninr;en får dock endast åberopa awikelse som ilr av avsevärd betydelse för föreningen eller nftgon medlem i 
!oren ingen. 

A vsiig<lse av bostads rät! 

§47 
En bostadsrättshavare far avsäga sig bostadsrätten tidigast efter tvl år från uppl&telsen och därigenom bli fri från 

sina föTJllilctetser som bostadsrattshavare, Avsägelsen skall göras skriflligen ho., styrelsen. 
Vid en av.,ägclsc, övergår bostadsrätten till föreningen -,d det månadsskifu: som inträffar niirmast efter tre 

månader från avsägelsen eller vid det senare rnAnadsskifte, som SJ1geus i denna. 

Fiirverkaodeanledolngar 

§ 48 
Nyttjanderätten till en lägenllet som innehas med bostadsrätt och som rilltrlitts är fllrverkad och föreningen 

s~ledes berättigad att säga upp bostadsrätrshavaren till avflyttning; 

I. om bosta<lsr'.itt,havaren dröjer med att betala insats eller uppllitelseavgift utöver två veckor från det att 
för~-ningcn efter förfallodager, anmanat honom eller henne att fullgöra sin betalningsskyldighet, 

2. om bostadsrättshavaren dröjer med a11 betala årsavgift, när det gäller en bostadslägenhe~ mer än en vecka 
efter förfallodagen eUet, när det gäller en lokal, mer än två vardagar etter förfallodagen., 

3. om bostadsrättshavaren utan behövligt samtycke eller tillstånd upplåter lägenheten i andr• hand, 
4. om lägeuheten används för annat lilldamål än det avsedda, 
5. om boscadsrättshavaren iruyillrtler utomstående personer till men för föreningen eller anoan medlem, 
6. om bostadsrliushavaren eller den, som lägenheten upplåtits till i andra hand, genom vårdslöshet är vållande 

till all det finns ohyra i lögenberen eller om bostad.srättshavaren genom att inte utan oskäligt dröjsmål 
underrätta stytelsen om att det finns ohyra i läi;cnhttcn bidiar till an ohyran sprids i huset, 

7. om lägenheten på annat .sätt vanvårdas eller om bos1adsr!lttshavaren åsidosätter sina skyldigheter enligt§ 
42 vid användning av lägenheten eller om deo som lägenheten upplåtits till i andra hand -,d användning av 
denna ä,ido.,ätter de skyldigheter sorn enligt S!lDllrul paragrafäligger en bostadsrättshavarc, 

8. om bostadsrättshavarcn inte lämnar tillträde till lägenheten eoligt § 43 och han inte kan visa en giltig ursäkl 
förde!ta. 



9. om bostadsrätrshavaren inte fullgör skyldighet som går utöver det han skall gör.i eoligt bostadsrattslagen 
och det måste anses vara av synnerlig vikt lot rureoingen ett skyldigheten fullgörs, samt 

10. om lägenheten hell eller till vä.sentlig del används !lir näringsverksamhet ellerdänncd likartad verksamhet 
vilken utgör eller i vilken till en inte oväsentlig del ingår brottsligt förfarande eller om lägenheten används 
för tillfälliga sexuella förtindelscr mol ersättning. 

§ 49 
Nyttjanderätten är iute förverkad, om det som ligger bostadsr!itrshavaren tiU !est är av ringa betydelse. 
Inte heller är nyttjanderätten till bostadslägenhet llirverkad på grund av att eo skyldighet som avses i§ 48 p 9 inte 

fullgörs, om bostadsrättshavaren är en kommun eller ett landsting och skyldigheten inte kan fullgöras av s~dan 
bostadsrättshavare. 

§ 50 
En uppsägning skall vara slaifllig. Uppsägning på grund av förhållande .som avses i§ 48 p 3.5 eller 7-9 får ske 

om bostadsrlittshavaren !äter bli att efter tillsägelse vidta rättefae utan dröjsm!l. 
Uppsägning på grund av förhållande som avses i § 48 p 3 lår dock, om det är fuiga om en bostadslägeuhet, inte 

ske om bostadsrätrsnavaren utan dröjsmål an.:ökcr om rillståml till upplåtelsen och fär a,isökan beviljad. 
Ar det fråga om särskilt allvarliga störningar i boendet gäller vad som sägs i § 48 p 7 även om dgon tillsägelse 

om rättelse inte har skett. Detta gäller dock inte om störningarna inträffat under tid då lägenheten varit uppfäten i 
andra hand på sätt som anges i § 44. 

§ SI 
Är nyttjanderätten förverkad på i,•nmrl av förhållande, som avses i§ 48 p 1-5 eller 7-9 men sker rättelse innan 

föreningen liar sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning, får han eller hon inte därefter skiljas Iran lägenheten på 
den grunden. Detta gäller dock inte om nyttjanderätten är förverkad på grund av sådana .,ärskilt allvarliga 
störningar i boendet som avses i § 42 tredje stycket. 

8ostadsrättshavaren får inte heller skiljas från lagenbeten om foreningen inte har sai,-t upp bostadsrättshavaren till 
avllyrniing inom tre månader från den dag då föreningen fick reda på förhållande som avses i § 48 p 6 eller 9 eller 
inte inom två månader ftån den clag då föreningen fick reda på förhållande som avses i § 48 p 3 sagt till 
bostad,riittshavaren att -.dra rättelse. 

§ 52 
l!n bostadsrättshavare kao skiljas från liigenbctcn på grund av lothållande som avses i§ 48 p 10 endast om 

loreningen har sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning inom två månader &ån det att llSreningen fick reda på 
lorhilUandet. Om den brottsliga verksamheten har angetts till åtal eller om llSrundersökning har inletts inom samma 
tid, har föreninge,1 dock kvar sin !lin rill uppsägning intill dess att rvå m!oader har gått fråo det att domen i 
brottmålet har vunnit lago kraft eller der rärrstiga förfarandet har avslutats på nllgot annat s:ltt. 

§ 53 
Är nyttjan<leriittcn enligt§ 48 p 2 förverkad på grund av dröjsmål med betalning av årsavgift, och har föreningen 

med anledning av detta sagt upp bostadsrlittshavaren till avflyttning, filt dell.lte på grun.d av dröjsmäler inte skiljas 
lr.ln lägenheteo 

I. om avgiften - niir det är fråga om en bostadslägeohet - betalas inom tre veckor ftån det att 
bosrodsrättshavaren har delgetts underrättelse om möjligheten att f1, tillbaka lägenheten genom att hetala 
årsavgiften inom denua tid, eller 

2. om avgiften - när det är fråga om en lokal - betalas inom två veckor från del att bostad.<riittshavaren har 
delgetts underrättelse om möjligheten att få tillbaka lägenheten genom all betala årsavgillen inom denna 
tid. 

År det fråga om en bostadslägenhet rar en oo,tadsrätt.shavarc inte heller skiljas frän lägenheten om han eller hon 
har varit f<irhindrad att betal• årsavgiften inom den tid som anges i första stycket I på grund av sjukdom eller 
liknande oförutsedd omständighet och årsavgiften har betalats så snart det var möjligr, dock senast Mr tvisteQ om 
avhysning avgörs i första instans. 

Vad som sågs i lorsta stycket gäller inte om bostadsrättshavaren. genom att vid upprepade tillfallen inte betalo 
~rsavgi!len inom den tid som anges i § 48 p 2, hat åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad an han eller hon skäligen 
inte bör fä behillla lägenheten. 

Beslut om avhysning tär meddelas tidigast tredje vardagen eller utgången av den tid ,om anges i första stycket I 
eller 2. 



§ 54 
Sägs bostadsrättshavaren upp till avflyttning av någon orsak som anges i § 48 p I, 6--8 eller J 0, är han eller hon 

skyldig all fl)tla genast. 
Säg• bostadsrliltshavareo upp av uågon orsak som anges i§ 48 p 3-5 eller 9, får han eller hon bo kvar tiU del 

månadsskifte som inträffar nlirmast efter tre månader frän uppsägningen, om inte rätten ålägger honom eller henne 
att tlytta tidigare. Dersamma gäller om uppsägningen sker av orsak som anges i§ 48 p 2 och bestämmelserna i § 53 
tredje stycket är tiUämpliga. 

Vid uppsttgning i andra fall av orsak som anges i§ 48 p 2 tillämpas övriga bestämmel.m i§ 53. 

Vissa övriga meddelanden 

§ 55 
År sådant meddelande fr:ln föreningen som avses i §§ 8, 40, 42, 48 p I och§ 50, avsänt i rekommenderat brev 

under mottagarens vanliga adress skall fureningen aoses ha fullgjort vad som ankommtt på den. 

Tvångsförsäljniog 

§ 56 
Har bostadsrlHtsbavaren bl.ivit skild frän fägen!ieten till följd av uppsiigoing i fäll som ovses i § 48, skall 

bos1adsrä11en 1Vängsförsäljas eoligl bosrodsrättslagcn s~ snart som möjligt, ow inte fllreningen, bostadsrättshavaren 
och de kända borgenärer vars rätt berörs av försäljningen kommer överens om något al\Jlat. Föi.äljningen t3r dock 
onstii till dess all brister som bosradsriittshavaren ansvarar fllr blivit åtgärdade. 

AVSLU1'A.NDE BESTÄMMELSER 

Särskilda regler för giltigt beslut 

§ 57 
För giltighete11 av följande beslut fordras godkä1u,ande av styrelsen för HSB och s!vitt gäller p 3 även av HSB 

Riksförbund. 

1. Beslut att avhända föreningen dess fasta egendom eller tomträtt 
2. Beslut om ändring av dessa stadgfl1', i de fäll oya stadgarna överensstämmer med av HSB Riksförbund 

rekommendei:ade normalstadgar för bosladsrä~sförening. 
3. Beslut att foreningen skall träda i likvidation eller fusioneras rned QllJlaD juridisk person. 

Beslut om ändring av stadgar sk.aU godkännas även av HSB !Uksförbund i de fall de nya sradgan,a inte 
övcrcnsstiimmer med av HSB Riksfllrbund rekommenderade nom,alstadgar for bosiad.srätt.sfön:niog. 

Upplösning 

§ 58 
Om föreniagen upplöses skall beMllna tillgångar tiUfäll• rnedlenunarna i förhällande till lägenheternas insatser. 

Ovanstående stadgar för HSB Bostadsrättsförening 
Sätuna Torg har antagits av: 

Bostadsrättsföreningen vid stämmor 
2010-06-08 och 2010-07-08 

2010-08-23 
HSB Arlanda 

2010-08-23 
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