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STADGAR 

för 

HSB Bostadsrättsförening ............................................. ~!!~~~~····· i .'."!.~:.~!~ ......................... . 

INLEDANDE BESTÄMMELSER 

Fl>reningens finna och ändarna! 

§ I 

Forcnh,gct\s firma :il' HSB Bost:.s<.lsr'..ittsförentng 

Stinsen 

. Märsta 
1 ••••••.••••••.•.•.•.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••• 

Fötcr,Jngcn har till at)d3u,ål .ttt i föreningens hus upplåta 
bu!>COthlii8cnhctc.:r för SH..!nmment boende och lokaler ål mcd· 
l~mui;,rn,i till nytrjilnrle Utt'n tldsbegr31)S.ning och dånnec.J fr'..imjs 
medlP.mmt\m3s ekonomiska lnucsscn. Vidare har föreningen tlll 
~ncl~m-ål att frå.n\ja $1Udlc· och fritidsv~,k~mhettnom förenlnget\ 
~mt för att stärka gemenskaper\ och Ullgodose gemensamma In· 
1re:ssen och behov, främja scnict,M:!rkst'mhet med anJ.:nj'UllflS cm 
boendcc. 

Bostodsr:;u är <lco tittt i föreningen. som en m\!dlem har pä 
gfuud a\l upplål~h~u. 

Mt:c.JIL·cn sorc1 inn~h.ir bon~dsrät< kallas bostadsrdlld1avare. 

Föreningens säte 

§2 
För~ningeru styrelse har sltt säte ; 

Sigtuna kfJmmun 

Samverkan 

§3 

Fotenitlge,, skall \..Jr.t medlem I er, HS8,för\!ning, i det följande 
kaU;:ic.l HSB. HSB sk~II vara medlem i föreningen. 

HSB skidl beviUas Jnir5.dc I förl!'ningen. 
Föreningens \"Ctks.amhct shll bedrivas I Sa.tlh'u:rkan rned HSB. 
FOcer,Jr,ger, bör scnom ett dr-skilt «cc.knat a\•tal uppdra åt HSB 

a<c bHr!da föreningen t f6n·alrnJnsen av föreningens angc1;;. 
~cuhctcr o<:h h•mdhavandec av dess r'Jkenskapct och mtidels· 
fOt'\·;.iltuiug. 

Allmänna bestämmelser om medlemskap i föreningen 

§4 

In trä.de I fötealngen kan bcviljus d~o som ;ir medlem t 1iS8 och 
I. ko1nmer an erhålla bostadsr'.i.u genom uppl$tet5,e I före 
ningct1S hus. eller 
2. Ö'-'O:rtar bost.tdsrätt i Föreningens hus. 

Annan juridisk pel"$On än kommun eller l31ld.sting som för.·dr· 
\'~t' bostadsrätt tUl bostadslägenhct får V'j8r.is m~dlemshp . 

§5 

fråga om att at).ta eo mcdh:m, .tvHörs ;w styretsen. 
Styrelsen ärskyl<lig ~tt :m1:n·'t's«. normalt Inom en månad från dt!I 

utt skriftlig snsök~n om medlemskap kou\ iu 1ill föri:ntngen. 8\'· 
göra frAgsn om medlemskap. Som uudvrlog för medlemskaps· 
prövningen kan förcnlllgcn kurnrrus stt begära kreditupplysning 
avseeflde sökanden. 

§6 

Den som Cl\ bost.i.d~T.i!tc övergäu t1U får lncc \'ägr.ls inträde i För· 
ctllOf;M. om d~ villkor för medlemskap som för~$k.rivs i§ 4 .Br t,pp· 
fylldil och föreningen skäligen böt god1a hunom som bostads· 
r.ltts:hav.dre. Om det ksn antas atc föt\•ät"Vi.lr~n inte avser ~n boo&tra 
si8 P'!""~nent i bos«adslågenhctcn har fö~ningen i enllghec mOO 
~gleringen I§ I rän al«\'~ m.edltirnsksp. 

Medlemsk,tp ~r inte \'ägr-as på diskr1mJner~nde grulld såsum 
t.cx ,~. hudfärg, nsrtonalltet, erntsk.L un.prung, religion. ovcrcy• 
gelsi: 1::!ller sexuell fä&Wllng. 

§1 
Om en bostadst3U har öv~rgfltt tlll bostadst'ä.tts.h.i.var~ns make 

F~r maken v4g.-as medf1trnskap I Cören.lllgcn ondast om maken 
Inte är mec.llum i HS6. Vad som nu s;1gts äger mots\•arandi: 
1ill;,impning om bomdsr.'iu lifl bo.nadslägcnhcl UvurgAn t111 an· 
mm närstående p~r!(on som varaktigt s11mmanboddc mod 
bostadstl1ttshava~n. 

Pör .att den som fön•ätvat ..sndel i bos«adst"ätt till bo~,idsfägen· 
h~t ik.sU beviljas mcdlecrukap ~tler att bosladsrinen efter för· 
\~rvet innehas av makar. So'lmbor ellct andra med varandra ... a, .. k
tigt s.emmanbocndc nän;«$ende pcrsonor. 
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§8 

Om c-n boscadsrätt overgåct gMom bodelning, a.cv. testamente, 
holag:;~iO~ (?)lur likmutdc för.:.ärY och förJänl..ircn inte ä.t\C3Q)1$ tiU 
mectlem. fttr föreningt!:n uppman;, förv;ir\'s~n ;,tt )nom stue må
nader frän uppmBntngen visa ~tt någon. som 1nte ilr ••ägras >n
crade 1 föreningen, förvärvat bostadsri;tten och sökt medlemsk~p. 
Om uppmaningen tnte följs, får bostadsränen n·ång.st'örs.äijas en
li~t 8 kap bosradsrattsJ:agen för förvM'\•arens rlikn.ing. 

Ogiltighet vid vägrat medlemskap 

§9 

l~n o,•t:rlåt~lse ~r ut::iltig oo) tfon som IJo$tadsrältcu Ö\.\.•rg:ått till 
,.•iigr;,li Jnt!dlem~kap i ftmmingtm. 

Detta g*ltler inte vtd exekutiv försiiljnlng eller vid rvAn~för· 
saUnlng enligt bostadsränslagen. Mar I dessa fall lörvärvaren Inte 
t1n(*tgjts $Om medl~rn sk.stl föreningen lösa bost<Jdsritten mot 
skälig ersöttnlng utom 1 fall då en Juridisk person enltgt 6 kap 
1 § andra stycket bos<adsrättslagen får utova bostadsr!iucn utan 
act \·a.r~ medlem. 

Rätt för Juridisk person som ar medlem 
att förvärva bostadstätt 

§ 10 

Bu juridisk penon som ,i;r niecllem I bo:stad~rätt.sförenJngen fär 
inte utl'tn :s:~mtycke av föreningens S(}Telse genom Ö\'erlåtcJs.e för
vår\'~ bo:s:tedsr~tl li11 en bo:stadslägen.het. 

Ratt att utöva bostadsrätten 

§ Il 

Om <'u I.Jostadstält ö\•crlåtits till ny innehtwl\re, får denne utÖ\'8 
bostadsl'".ilh.:u endast om han <?ltt:!r hon ~r eller antRS OH medlem 
i fu1•(*flirl8CU. 

En döt.lsbo <:fler t:!rt avlidtm bo~t~~riitt.shav8re far Utö\'a bostads
t".ittt.•u trots ..su dödsboet inte är medlem I förentngen. Ttc ål· 
t!ftttr död!iiPAllet får föreningen dock uppmana dödsboet att inom 
!liex månl'l<ler fr~n vppm~nlngen vlsa atc bosradstticlcn har irigått 
i. hoc1~lnlnc elle-r ~f"\'SklOe med anfed,1ing a,• bo~h.t<lsrättshavurt!n!li 
docl e-Uer att nä.go,1, som inte får v~grai; intriide i föreningen, har 
fon:!,1\·at bostadsr.itlt:11 oct..sC>kt medlemskap. Om upprnaningcfl 
imc föij~. får ho:mu:tsr}ltten tvångsförsolJas enlisr 8 kap bostads
r"..itt-slagen för dödsboets r!iknlng. 

~·1otS\'arande andr.) scyckct gäll~r för Juridisk person om 
den,,c ha,· panttätl i bostadsrÄtten och förv!tvet sket genom 
C'.'ånssförsäljning ~nh8t ho;t~dsrättslagcn ellct vid exckuth' för• 
stiljoict~. 

rormkrav vid överlatelse 

§ 12. 

Ett t'l\'(~l om överlåtelse av bostadsrätt genom köp skall upp,, 
r~ttl'tS s~rifOlgen och skrlvas W"\dt!'r av sälJMen och köparetl. Kö· 
peh~ncHingen skan ,nnehålla uppgift Qm den lägenhet som ö\.·cr• 
l~tl!ben l\vser sti1mt en pris. Mots\lar<Jncfe :s:kall gälla vid b}•te och 
gå\.'Q. 

Om O\'erMtelseavtalec mtc uppfyUer formkraven är ö\·erlåtd:k?n 
ogit1lg. 

2 

FÖRENINGSFRÅGOR 

Föreningens organisation 

§ 13 

f'ö~ning,ms organisac:io,, bcscår a\': 
föreningsst3.J:run3 
styTElse 
revu:orer 
\,·all.Jerednins 

Rakenskapslr och arsre~ovisning 

§ 14 

Pörf:!ning~us tii.kerukapså1· omfattar tid<tn 

1,J-31,12 

,.. april • d • · , • Il "ore ............................................. m"na i utg"ng \'ttrJe oT s ... ~ 
stytelse,1 clll .-evlsorema avlå.tnna åisredovisning. Denna bcscå.r ::w 
~sultaltäkittftS. balansr.lkt>ing oclt för-.·altningsb-Ordttt:!fS~. 

Fö(eningsstämma 

§ 15 

Orclfnane förenlngssfämma da'lll hållas Inom sex månader ef· 
ter utgången av varje räkenskapsår. 

Extra stämma skell hMlas nar sty.-elsefl flo.ner skäl tUl det. Sådan 
stamma skall också håtlas om det skl'1ftJigci1 begil.ts _,,.. cu C'c\'isor 
eller av minst en tiondel av samtliga .. ostl.Jct"åltig.)<.h.+. I lx:g.Jr..m 
anges vllker :1tende som skall behat1.dlas. 

Kallelse till stämma 

§ 16 
Styrelsen kallar <111 förenln,gsstj!Jruna. 
Kallelse tW stlmma skall lrulchålJil uppgift om d~ Urt!nd(!:n som 

skall förcko.((l{(l3 på stämman. 
f<:cill~ls~ får utfärd..t~ tidiga.st fyra veckor före stämman. och skall 

utfärdas senast två veckor före ordinarie och s~na5l tm ,~clot före 
extra stiamma. Kall cl.se utfätdas gc:mom .-n~h,g p.\ J~mplig plats jnom 
fö1~ningcnu: f.utigh~t. Skriftlig kaUelse skall dock ~ltld avs.ända!. till 
wn"je medlem ''8rs po~tadress ar käild för föreningll'n om 

1. ordinarie förcnlngsstäuuua ~r..au håll;i) på ~rinBn tid ån som 
fö1'e:Sktlvs l stadgam:.s. eller 

2. förc.:nings~Ui.mm~ :;k"tl behandla fråga om 
.s) fö~ningens fö™Uande I llki·ldation ~Jler 
b) f'örenlngen:s uppgående 1 anoM fö1•ertictg genom fusion. 

Mdta tnt!ddt:!hmden Ull medlenunama delges scno1n ..sush,g pO 
liimplig pf11.1s inom fören1ngens fastighet eller gcuocn brev. 

Molionsr.'ltt 

§ 11 
Medlem, som önskar visst ärende behandlat på Q1'rlin:arle före· 

t\in8Sst.ärnm-', skall skriO'llgea atuttiila ärendet till styrelsen före 

ftbruuri 
................................................ mån:iids \l(gång. 

§ 18 
På ordinarie stämma skYII förekomma; 
1. val av .sUiTnmoordförandc 
2.. anmälan av stätt'Ul\O(,)rdförandens \'al av ptotokollförare 
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3. goctkennan<fr. 11v röstlängd 
4. fastställande ~w d~gordningtm 
5. \,a( av två personer att J1imte stämmoordförac,<lenJustcra 

p1·otokollec samt v~l 3v r6sträknt1re 
6. fråg.s om kallelse behörigen sket( 
7. styrelsen$ .\rmiclo,isning 
8. ce\·lsorem~s berätcebe 
9. be.slut om rasu1~Jhmde av res\11\l'tträkntngen cx:h bal.ans

rJknin&cn 
10. h~'Slut j anledning av föreningens vJnst eller förlust enllgt 

den fäststallda baJanst3k11Lngen 
11. '>e$lut t fr-AHu om am,v~frihel för scyrelse(cdam.Oterna 
12. f&IRa om arvoden för s1yrelseJ<?clamöter och r~'lisoror för 

komma,lde \'t>fksamhetsår s~mt pr1nctper för andra eko· 
1,ontiska e1'S.lttnlngar för styrelseledamöter 

13. \,al av scytelsclcda.moter och suppleanter 
14. vol avr~1ssor/er oohsoppleant 
15. val av valberedning 
16, erforderligt va} av fullmä.kti8~ n1~d Suppf~<Jrtlttr Ol·h Ö\'t'.i8a 

representanter j HSB 
17. ovr1g.cs t k~lleben ;,nnti;ld;s '4runden 

På eX1r~ forenlng.mämms fttr Inte beslut f11t(~$ i 11ndrR ~ren<len 
än <le som ~nglvlts I kallelsen. 

Röstning 

s 19 

J>.å fu<cuin1;sstiimmr. har varj~ mL·<llum ~u TÖ.$t. lnnt!'har 01:tra 
medlemmsr bost;sdsrktt gemensamt. har de lllls~mmans encl~st 
en rost. Jnnehar ~n medlem ncro bosta.ds~tcer t !oren.Ingen har 
11)c<.llc11\0\el\ cn<last eJl tOSc. 

Ruscbel'äCli~ad äl' endast dc·n mecJCeu\ som full8Jort sina för• 
plikt('fsel' mot Iore,tlngeo. 

Ombud och bilr3de 

§ zo 
Un medlem$ ~n vid förenlngsst3rruna utO\'as av f)\cdleounen 

personligen eller den 5-0m år medlemmens slällfö,·etrlidal.'e ettligt 
l~g eller genom ombud. Ombud skaU fo,·ete skt'iftlig <l.Jt:itcckmscl 
fullmttkt. Fu1lm~klen s1<ell företes j original och gälle,· högst ett år 
f'rtln utfärdandet. Ombud råe b81'3 föteo~da Ct\ ,ocdkm. 

Medlem får på förenJngsstlmnta f)\cdföta höH,St 1.1tt bitdide. 
För f)·slsk person gäller att endast anrusn medl~m eller med· 

lemmens m~ke/maka, ,·eglstrcrad P3rUutr, sambo, för,i;Jorsr, sys· 
kon ellel' barn får vara blctädc eller ombud. 

Beslut vid stämma 

§ Zl 

Fön:nin~t~nnn<1ns beslut utgOrs av den to~nifl~ son, hM fätt 
mer Än hälften av de avgivna töscemo cll~r ,•id ltk~ röstetal den me· 
ning som s1ärnmoordforat1.dcu biträder. Vid V3l anses den vald 
som har fått de flesta t'östcma. Vid liks röstetal a\·göts valet &ct\Om 
lottnfr\g om Inte annr.t ~sluta.~ ~v stämman lnnan \'alet förr'.itt.ts. 

Fo,· vis:s.a bes{uc kr.h'S sän:l<.iJd ml'tjor1tet ent1gt bestäuunels1tma i 
hm;t~'1sråttsl3gen. 

§22 

Om ett IJc$lut som fattt'lts på tdren.lngsstämm~ tnr,ebär att en la· 
genhct som uppl~tin med bosrods.J'ält kommer t'llt förändras eller 
1 stn hdhcl bo hövs t?is i ti1nspråk av fötcuingen med anledning av 
en om- ~11~1' tillbyggnti1d skall bostadSr'.itt.sha~ren ha gått med på 
bcsfuret. Orn bo:stedsråttshava.·M iut~ ger .stn samtycke till &lcl
l'ing(?n, hlir beslutet atl.då Silli8t om n,lnst två tt·edjcdolar av de 

J 

ri;ht~ndl' har gåtc m.~d på beslutet och det dessutom hor go<lkiiut:. 
av hyresn~mn<fen. 

§23 

Om ett be$lut \nmib.ät ~tl föl'en.ingc,1 begär sitt utträde ur l"lS6 
bllr beslutet giltigt om det fätta$ på t••å på vardmfra följande föte· 
ui.ngsstått\()tOt och på den senare stämman biträtts ;,\• mima t·•å 
trudj~<ll'lar av de ,·östl.ndc. 

Valberedning 

§ 24 

Vid ordfnarte förenlngsstämma uts~ val~r~dning fö1• tidco In
till dess J'lästa 01'd.h1arle förenlngss«iimma h~Jlits. 1:n ledilmot ut
ses till sarrunank3llat1.de 1 valberedningen. 

Valbun:c.lningen skall föteslå kandidater tUI de t'ortroendeupp· 
drag till vilka '/al sk3tl fört3ttlS p~ föte1\lngsstamma. 

Protokoll 

§2S 

St8mmoordför?1ndi:n skall .sötj..s för alt d~t förs: .,ro,okoll \.'icl föt'• 

enings3,tijmmti1n.1 fri8a om protokull~ls imt~håll gäller 
1. au röstlängden sk11U tM in 1 eller bil~gg3s, 
2. au stäsnmans beslut skall foras In, samt 
3. 011\ omtösttlioS hat skett, au t'c.suftacet skall a1\gcs. 
Sen;s~t tre \'~~kor t!'fll'r för1.1ning1stiimmao :tkutl c.lt!tjuS:tttrc1cl~ 

pro,okollet Milas tlllgöngllgt hos föreningen för medlem· 
,nal't\3. 

Virl .styrelsen~ ~*4mmanrriiden ~k;.,ll det för ils protokoll. 50m ju· 
s«eras av styrelseordför3nden och den ytterligare led3mot, som sty· 
rel.sen utser. 

P,-otokoll skall fön•atas bcti)'g,Sclll.<k. P,·otokoll frJn Sl.)'t'Clscmö1e 
~k.:,tl föras: i ,iummctföljd. 

Styrelse 

§26 

Styrets.en består av lagst tre och högst elva kdan\ölef' med högst 
fyra suppleanter. Av dessa utses ctl ledamot oc.:h hll~t un suppl~
:ltlt ro, tlcrute av styrels:ei\ för HSB: U,Tiga ledamöter och s\1pple
r.u1cn-viilj$ på föNningsstiimmsn. 

Styrehele<famöter och suppleanter väljs för hogst två år. Leda, 
mot och $Uppleant Jc~n ,,~ljas om. Om helt f)y styl'cfsc väljs på Io1~ 
entns:s,mmma skall mandattiden for hlilften. eller vid udc.Ja t<Jf når· 
mast högreantal. vara etl åt. 

Konstituering och firmateckning 

§27 
StytalS-t!u uls.er inom 3,ig ordförande. vice Ol'dförand(: oc.:h sl!kn!· 

ter~re. St}Tefsen utser också. otgoni.satör för stttdl~ och fritids• 
verJ.:samh(:tcn ir1on1 föNninger,, 

Stytt!l$<?n utstr f)'ra personer. varav ffiltlst två styrolsttl~d;,möter, 
an t\lA tillsammans teckna förenlngens fo·ma. 

Beslulförhet 

§ Z8 

Stytclset\ iir buslutför när fler än hälften a\l ho1a <1nh1let st}Te1· 
scfcdamötl!r är nitw1r<1nde. Som styrelsem be$lut gäller den me, 
oiug d~ flesta röstande förenar sig um QCh vfd Uka röstetal dun 
11,cniug som ordföf'<'nden blctader. Når minsta antal lcdatn.ötcr ir 
nätvar"nde f-"J'åvs enh!ilUghct för giltigt beslut. 
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§29 

Scyfclsen eller tlnnatecknare far lnte utan fören!ngs.stämmans be
myn<lig.andc avhända föreningen dess fasca egendom eller tomträtt. 

Stytclsen eller nrm~tecknare får Inte heller rJva eller besluta 
om YaS<'ntllga för~ndr1ngBr t'\' föreningens hus eller m8rk såsom 
\;.\S(>fltllg~ ny-, dll· eller ombyggnader ~v såchm egendom. Vad som 
gaHct för andrl1)g t'\' lt'genhet regleras I § 41. 

Scyc clse-n eller firmatecknare får ansöka om lntecknlng eller an· 
tl.)r, icukti\'ning i fOrMtngcos fasta egendom eller tomttän. 

Revisorer 
§ 30 

Hevisorurna sf....tU till ant.il~t v;,rn min~t tvA. oc;h högst tre. s.,mt 
hö~t en ~\lpple:~nt. R.e:\·isorer vl!ljs ~w ordinarie fören1ngsstämma 
for tJ<.1en lndU dess nasta ordlna.tfo st3mma hetllics. dock sl<DII en 
revisor ~lhld utses~,.. HSB RJksförbund. 

Rcvtsorerna skall bedrt,.·a sitt ~rbccc så, atc ,-cvisioncn c1t' ,:n:slutad 
och 1·cvis101tsberättelscn avgh'ctl scnilSt den .J.jmtJ.i . ................... . 

St)•t-clsen skall avge skrlftliS föf'kli:Jring till urdin~rfa sfämm.t ö,'er 
av ru"isotcrna i tC\'iSionsUC!r'.itt<?ls.t!n gjord:.t ?inm~rknin~r. 

StJrds~u:s NdOvb:niu8$handtingsr, revlston:sbeT"1'ttelsen cx:h ~ty· 
r~lstm:C förkh.tri.ttg ö,·ur av revi!liorema gjorda 3nmtirknlng~r sk~ll 
httl1as tillgiingli8u for medfumm;irna minst en '\'ti:Cl<& fore den för· 
c.min~tJmrm,. på vilkt.m de skall behtmdl<Js. 

Avgifter till lör~ningen 

§ 31 

Insats och ärsa\·gtft för J3genhet fust.stfill.s av sty.-~lseu. Å11dring 
a.v insars skall dock alWd beslut.as .av fönmingssfämmt'. 

Arsavgifh::o ~wägs så alt dtm i förh-'ll~nde till lägenhetens lnsa<.s 
kocnmur att mnc,;\•ur;. vod oorn belöper pä. lägenheten 3\' föreni1\• 
gEms lcos«n~der, s~mt amonerlng~,· och aYs.'.:itlt\ing till fomfot. 

ÅrsavgU'«en bc«alas mår)ads1,:is sem1~t ~isr~ v~rdagen före \'~lje ka· 
lc11dc,månads början om inte styr~ben heslutti1r annat. Om inte 
ån:avgiftctt betal~ i r.itt tid ut~r dröJsmåfsränta enligt rl:u)telagctl 
(197S:63S) pil den obetalda ovgt~en fran förfollodosc11 till iloss 
fun het(}1ning sker s~mt påmlnnelseavg'tft och hU<.as.sO.tYgifl: enligt 
förordningen om ersättnfng för IJ\k:lssoko~u,.sd~r m.m. 

I ärsavglrten tngåendc ctsr..ttnint för \•~nne o~h varmvatten. 
ck•kh'l~k mom. renl,ållnir,g \?llur knn!lit1mt1onS\'alten kan be rå.knas 
t>f«Ct' fötb1'Llk11lng. 

§ 32 

Uppl$telseavgift, b\•erlåtclsea~·sift oc.:h pantsättning~~wglft kan 
Cl\S ut efter beslut <W styrelsen. För arU~te vid överg~ng av bostads· 
riitt ftlr av bost~dsr-Attsruwa.tcn uua.s övt!rt6.telse~vgtft med belopp 
mouv;irande högst 2.5% av ptisb<l.!>bt!loppet enligt lagen 
{1962:381) om allmän försäkrlog vid tidpunkten för an.sökan om 
mcdlemshp. för arbete \'Id pantsiittning sv bostti1dsrält får av 
OOstsdsråltshsvaren uttas p3.tlt.sälhting-.a\•gift med högst 1 % 8\' pris• 
t>asbe)oppet vid tldpotlktcn for underr~ttelse om pantsäMing. 
Forenlngen Jåt' 1 övrigt inttt r-.s ut ~rsjctld~ avgifter för åtgärdtr .suxn 
fdrcni()gcn skall \li<lla med ?inledning al' ras eller fötfattning. 

Unt!erhallsplan 

§33 
!:ityreJ~en ~kal( upp,·ätta undcrhtlllsplan f61' gcnomförnnde M 

tmdefhållcc av fö1·e,1iugtms hus och ål'ligeo budgeter-3 samt ger 
nom beslut om år!.ctvgiftens stol'lck sW<\."l"'Slith, erforderliga mode) 
för att CC)'B8tt underhi\lle« av förcningtms. hus.. St}Te)scn. skall varje 
å1' ciUre ;:ut föreningens. egendom besikt1ga:s t limpllg om.fattning 
och i L·nlight!t me<t förenfngeos un<l\?rh:!llsplan. 
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Fonder 

§34 

Inom förening1:m skatl bifdus följamfo fuudvr: 
Fond för yttre und~rhåll 
Fond för Jnre und!.:!rhå.11 för bostadslägt!nh!.:!rer 
Re.sen•ering $W medel för yttre underh;\ll $bli $ke i 4?nlighet m~d 

antagen underh61lspl•n enl!gt § 33. 
Ai·s3Mlng dU fonden tör inre underhåll best~ms. av st)Telsen. 
Bostadsr!iushavare Oll bostadsH1geohl!t får föt· au bekosta in,·c 

uude:thåll använda SIS av pt, l~gcnhctcn bcföpactdc del av fot\• 

d~n. Storhtk~n av på Uo.st.td$llig~nht!t bttföpandu. dttl av fondun 
sk61l härvid bestämmas efter förhfl)hmcle« mell<Jn ins~tsen för lii
(i:ellheten och de sammanlagda Insatserna for föreningens sa.mt
Jiga bostadsHi.senhctct saint 11\o<l a\.'dr.s& föt gjutda utt.Jg. 

Det över· eller undenikott som kan vpp:st~ p& föreningens \'ti:rk· 
samhat skoll, efrorerfordorllgunderhållsfonclcrtng I enlighet meri 
andra st)·cke«, bal<Jn:ser't'ls 1 ny räkning. 

BOSTADSRÄTTSFRÅGOR 

Utdra9 ur l:lgenhetsfOrte<:knlng 

§35 

Bo~tadsrättsha\1are har ratt att på bcgä.tat, fö utdr.18 ur J~gcu, 
hetsförtecknlngen betratrandc lägenhl!t som han inn~har m~d 
bostadsrätt. Utdt'agct sk:ill ange dagen för utfdrd.amfet samt 

I, 

2. 

3. 
4. 

l~genhetens beteckning, belägenhec. rumsa.ntal och öv,•)ga 

utrymmen, 
dagen fö,· Patent• och rt:taist~rin&'-"·~rlcets registrering av 
den. C!kuctumi~k.s pJ~n som ligger till grund för upplätcJsen, 
host~dsrättshti1,•~rens namn, 
insatsen for bostadsrätten. samt 

5. vad som fit\J\S ~ntc.-ckn.dl ri;irl'tnde pantsättnlng a~· bostads-
rliUe-n. 

Bostadsramhavarens rauigheter och skyldigheter 

.§ 36 

&ste,d.rrå."tt.Jha.va:ren sbtl på egen bekostnad hMb lägcuhctun i 
gott skid:. Det 1nnebir att bostads,·åttsru)va~n anm:1.rar för att 51).. 

\'~' vnderhålla som reparera lägenheten och att bekosta åtgär· 
ctema. Föreningen svarar föt att hus~t och förentngen-s fästa egen· 
dom I övrigt är val underhållet och håll, i gott ,kick. 

Bostadsr3ttshavarcn bör te..:kn.t fön.äkring$om omfattar det u1l• 

derllålls· och l'Cpa.t:lttoruan~v-.c1r som följer tw lag och dc.ss.a ::.cad, 
gar. 

Bostadsrärtshil\'artn sk..sll föU;,s de anvlsnJngar so,n föt·eru,181.!o 
lä.moar bctt"äffändtt installsttoner avseende avlopp. 1/lircnu, ~-el. 
varrcn, 1,,•entilation och ~nordnlng fOr infoml.ltioru;övt?rföring. För 
,·i:s~ ~tgiirder I lägenhe«en krä,•s scyrohittns tiltslAnd enligt§ 41. De 
ätgärder bostads1·littshaY~A!n vidtsr i Jägenhtcn skall alltic.1 utfor~s 
facl<ml!<Sigt. 

'filt läg,m!,eten hur bland annat: 

• ytskikt f.>å rummens ,•äggar, golv och r~k j*lmte den undet• 
liggande behac1c.lli11g.:;om Jcrä\'S för att at>.bl'inga yt!iikiktet på 
ett fackmässigt sålt. lfo,;t~ctsrilttsha\'3J·c:-:1 ansv-..tr"r ocksa for 
fuktJsolct'ilud~ skikt I b~drum och våtrum, 

• (c;ke bärande l.rulerv:dgg.,,r. s1,1ckatur, 
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• im~"111in8 i J~gt!nh\?l\?n och övrig.1 utrymmen tillhör~ride 
l~~r,hctt.•ct, uxumycMs: s..anitetsporslin, köksinredning, \lit· 
v.trur ~äsom kyl/frys och tv;ittmaskin; bostadsrättshavaren 
:SVilr~r odsA for et· och vattenledningar, av~,mngnlngsven· 
tller och I förekommande fall a1lshHningskopµUnsa1 µ:. 
v.attenlednlng OU denna Inredning, 

• läganhehms yttt!r- och inner<fön~r med tlllhörande llsler, 
Iod\?r. karm, tåtniogslistt!r, lås inktu~Jve nyckf~r m.m; 
b~r-.tdsråttsföreningen ~v;irsr dock för mfllning av ytter· 
<lörT~m yttar.i;idn. Vid byte l\V t~genhetens }1terdörT skall 
dun nyR dön-en mo~sra de normer som vld ucbytet galler 
for brnndkhu:ming och ljurldhmpnfng, 

• ~las i rons1et' och dörrar samt spröjs pi föns~r. 

• till fönster och fönsterdörr hörande beslag, handcag, gång• 
j~m. t~tning$1ister m.m samt målnJnff, bostadsr3ttsR>r
C::f"linscu S\'.lrar Jod tör målning sv \tOfrån synliga delar av 
fön~t~r/fönsterdörr. 

• måtuing a\' radic>lor~r och viirn,el~dnlngar, 

• ledning.i,· fur avlopp. 8~!', elektriciu•:t, \"atten och anord-
11iugar for )nfonnationsö\'erföring till de delar de 3t ~yn, 
Ji81>t i lägenheten och betjänilt c,,dast den aktue:!lla lti8t!n
helen, 

• ilnnaturer för \r,,tten (blandare. dusch.munstycke m.m) in• 
klusi\'c (Ydt.:kning, av:r.t~ngntngsventllet och a1ulutn.lngs ... 
kovpliu8'"<.tr på \'~ttenledning, 

• klämrJngen runt golvbruMen, rensning 1>tv golvbninn och 
Wltten1ås, 

+ cld)lädct od, lm1skamincr. 

• köksfläkt, kolflllerflakt, spiskåpa. vtmtilation:i;don och ven· 
til;ition:s:f18kt, med undantag för bostadsr.äthföreningeos 
vnderhälls8nsv.ar enllg slsca styt:kt!t. lmtsll;.Uoo ~v 8nord
nlng som på\·erk&· husets \ICntilation kräver styreJsens cUl
stand enligt §41. 

• gruppc;;encnl/sii.krlngsskåp och dti1'ifcln ut8iende synllga 
dlt:<foing.ir i Ji4genheten. bryt~rc. c(ucla8 oc.:h fasta annl>t· 
tucur, 

• brand1r:l1'11aru, 

• elekcrlsk golwä.m,c, sorn IJost~d:s:rän.shavai·en löts.ett Jiiseu
hecen med. 

• handdukstork; om bosta<luätt:s:förenlnge() föfscct läg\?nhe
ten med vattenburen handduknork som ~n. dcl aoJ J~gll.!nhe
teru Yär1o~för..örjning an~varat bosrodsrält~f"öreningen för 
uudvrhållet, 

• egna lnstallaciCJncr. 

Fur reparation pä grund av bta.ncbkad;i eller vauenlcdningss• 
kc>Ja (.sk~da p~ grund av utstronunande tappvaueo) s..-ar-Jt 
bostadS'r'.ituh~·•aren endast I bcsrärua.d omfatmlng I C()llghct med 
bostaJsrCHtsl.ig~n. Oetta gäller ä\~ i tillämpllg.e delar om det fU'Uls 
ohyra i ltiscnhtden, 

Ingår i uppl6.telsen förråd, g.:,rJgt! eller annat fägeohcukom
vlcmt!nl h.ir hostadsrättshav3t~n samma undct'håUs, ot:h repa· 
r.tlions;1r,s\'flr för dessa utt'ymmen som fö,· lii8vnheten enligt 
o,•an. Oetta gallet ä\lCn murk som ar uppllat\?n med bo~tadsr-äu. 

Om lågenhece() ~,. utru~tad med balkong. alt<Jn eller hör till Hi• 
genheten mark/utttplat:i; som år upplålc.m med bos~dsl'ätt s..-arar 
bostad.srätts}l;)v;irttn för renhålln.log och snöskottn.tos, För bitl
kong/altan svatar bo:i;t?idsrättshavarcn för målning a\' U1sidr. av bal
kongfto11t/altanfront s.amt golv. M.\lr,ing utfo,·s ~nligt bostad~
t'ättsförentngens lnsuulc.tio1ier. Om fägenhc-wn ijr utrustad med 
tc\ktt?rf"'t'ss ~1<all bostaUS'r',Wsh~varen dfi.tutöver se tlll ~n avrinning 
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för dasvattcn inte hi.ndros. Vad .avsl!'r mark/uceplat$ ~r bostildS· 
r'.itbha\•unm lkyldii:; alt följ.t föreningens Rnv1sntr,~r gällande sköt· 
svl av 1Nrkt!'n/ut1!plat.s:c:m. 

Bo:st<Jdmittshsv;iren är skyldig att cill föreningen arun~la Jet och 
bnster I säd an l~genhelSutrustnlng/lednhlQar som fon::runsc·n s..-.:,. 
rar för enligt denna stadgebest3mmclsc cllet cnligc l38. 

BosfiJIJ..mi.tt.rjöreriirtgertwara,· föt tcp~Ciocter 3\1 lctllllJ'l&""'r för av
lopp. Y.l1'mt"', sas. clektrkiltt Odl ••.altt!n, om fön!ningen hRr för· 
sett lii.g~nh\?hm m<!d JCM:lni,18arna och dess~ tJ.\nsr fler ;t;n en IR-
8'\?nh~t. Ot?ts.:1mma gli.ll~r för ventilallonsken;iler. 

PötC:.ctiui:;cn hil1• d5rutövc-r undttrhållsan:i;v.aret för ledningar för 
a .. 'lopp. g.t$, ~f~klrid.Wl, 11atten och ~nordningsr för 1r,fomi8Uon
s6verföring :i;om föreningen för$ett l~genheten med och som Inte 
är :s:ynUp I Uigenheten. Sostadsrättslörenlngen ann·aratvldarc for 
underhåll av radiatorer och värmelednloga..· f lägcnhctc-n som för• 
enlngen f()i<et11agenhe1en med. Föreningen,,.,..., ock,å för rök, 
gångar (eJ rök.gångart kakelugnat) och \'CtHUaciorukamllct som 
förcnfogco förseu Jägenhctct\ m~d :..,ml :.iYt!n fOr spisk~p~/köks· 
flåkt som utgör dEt( a .. · ftu:,;el~ ventil<1Uon. 

§37 

Bostad.sr~ttsförcnit\gc-i\ får 6.ta ~ig ;,tt utföra ddan repar.aOon 
same byw av in~dning och um.,stning vilken bostadsratt.shav211·c-n 
enliSt § lG skall svara för. Besluc hjrom skall fattas på fol'C• 

ninptäJ:runa och flr end;i~t a\•se $tgärd som fötelas i sambal\U 
med omf..ttr-..snde underhåll eller ombyggnad 3\' R,re()ingcns ltus 
och iom beror OO~t:..dsr3i.tn:htw<'lren~ lagenhet. FO)'ef"lingc,,s åt• 
8lirdur enligt denna besciin,mels.e skall ske till sc<J\oattli8 Stan<lan.1. 

§38 

Bostads:r'jtt.sh.av-dren ~ns,•~r<Jr gencemot förc,,tngcn fö1• s:åöams 
ålgiirdt?r i liigenheten S<'l'Tl h~r ,1d1agHs av Udlgat<: innd,uv.ara .av 

IJostsdsriitteri. s~som reparationer. ondcthåll och imtstl?itioner 
:i;on, denne utfört. 

§39 

Om föreningen ,•id (mräfl'ad skada blir t:nlittnings.,;kyldtg gente· 
mot bostad~rättshavarc fOt' lägcnJtaL'<utm~ning eller personJigt lö• 
söre skall c1s:t.tWngen bl!C"'AknA.S utifrån gållandc fOrsäk,·ittgwillkor. 

§40 

Om bostadsrtinshao/.in·ttn för.sununar sitt 31\S\'ru· för hiB~nhetens 
skick c-nligt § 36 i dchm ut.sträcknlng act anmms. säkerhet äventy
r<A.S eller det flnns risk för omfattaodEt :i;kador på annans egendom 
och 1nte efter uppman.h,s avhjälper bristen I lägcnhclcns skick så 

:i;nl\rt som möjligt, fåt· föruningen l\Vhjälpa brlstc-n på bo$tild~ 
rätuha,•areni bekoslt\ad. 

S 41 
Bosrodsrätt:.h1tv.aren (~r inte Ut3.() sly~L.uns tillsl~nd i lagcflhc.-• 

ceo ucföra 6.tg.ärd som Innefatta.I' 
l. ingrepp, en bärande ko1\Struktion, 
2. ~ndr1ng av befinOlga 10:dning<Sr för a,•lopp. v~rmtt, gss eller 

vatten, ellet 
3. annat) vlseutlig fOr~ndrlng av lligenheten. 
St}•tclsc-n får )nte v~gra att mcdse tillsfAnd ,men a.tg:..ird $Om }t .... 

sc.s i fötstu stycket om lnte acsänJ~n ;tr t111 påroglis .skad..s etter olå
gef"lh~t för föreningen. 

§42 

När bostadst"3tcslHwanm använde-I' lägtmhelen skall hätl ~ller 
hon se tW :ltt de IOm bor I omgivningen tnte utsätls för stömlnga,· 
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som i $1\rlan gr..sd kucl va,""skadlig.) för fttils..n ~llC!:'C' anm,rs fö~mr.a 
cte:n?is bost~rlsmiljö Ytt du ini~ Jkäligen bör t:\l?is. Bomdsdtrsha
\·~ren sk~U Flvcn j ()vrigt \'icJ ~in ;mvAndning 11v lägenheten i~kt(;, 
allt som fordras för ~tt be:\·~ra svndhet. ordning och got( skick 
jf'lorn diet' utanfor huse«. Ha.n ellel' ho1\ skall raua sig efter de 
sf.ir$kilclit ~glur som föreuiug~n i öv~rE:!11:<sf.ämmelse mt:d ortens 
sed meddel~r. BostRdsr$i.ttsh~varen skall h$1l8 noggrann tillsyn ö~·er 
act dessa ållggMden fullgörs också av dem som hil1\ eller hon si.a, 
tar för enligc 7 kap J 2 § ttedJC! stycket p 2 bostadsr"ci.tl"l..fg.:n. 

Om det fö~komml!t såd;ma stöming.-r i hoen<ie1 som :-t\'Ses i 
rorst.;, st)'cket för'Sla meniugcn. skall förl!:ningen ge bosta<.hr'.i.tl,;, 
h:-t\'own tilh;Jgc1sL· cut St! till ..stl $Cöming~ma omedefb,trt upphör. 

Andra stycket ~~ller )nte om föreningen stiger upp bostads· 
r~ttshtwaren me<t ;inledning ~v t'ltt störningarna är sarsk.ltt allvar
li~ med hÄnsyn till der;is ~rt eHer omfännlng. 

Om bost~dsrä1tsh3v;,ren vet eller har anlednln.., att mlssUlnl<.a 
:ltc a-n föremål 5r beh5ft~u med ohyra får deue. iote f8$ in t \§gen, 
h~t~o. 

§43 

Fi.irC'l(äd:l1'C' fö1• bostadS1'4Clsförcning<.·n h..sr J"'Mtt stt fä komms in 
i lägcnhc,tet'I uilt· c.lcc bc·hi.iv1 för lilhyn t.:ller För att utföra ~rbete 
)OJO förc·ningcn s,•at.ll' för ollcr t,ar rätt Ytt ut För" enllgt § ~O. När 
UOSl;)tbt·5H.shavarecl har av:su8t sig UO~t..tdsrii.tten eller när bostads· 
ril.ttc.m skall tvln(S.Sfon;.äljas ~r bost~clsri:itt.shavaren skyldlg au låta 
liigenheten visas på l~mplig ttd. Föreningen skall se 1111 att boscads, 
råttsha\·aten l11te drabbas 3\' större ohiseuh~t J.in nödväl"lctlgt. 

Bos.1odU'ältsha\oOrc11 :dr 1!:nli8t l>ost:-td.srättslagen skyldlg att tåla så· 
,fantt inskf"t'nkriin~r i n}~anderättcn som furat1.fcds av nOdvän· 
dlga tltgardcr for ~te utrota ohyr.1 j husl!t 1!:lle'C' pA marken. 

Om bostadsratcshav31c,1 incc· ltilom,t tilttrJ.tde n~r fOrenfngen 
har 1'81( 1111 det kan furcningon ..tnsökit om särskild handråcknlng 
'>'id k,or1ofogckmyn<lighcttcn. 

§ 44 

En boscaci:.rättsha,·are fär upplåta sltl Hi.gc:11t1~t i an<lra hand ttU 
<1nn..tn f()r sji',l\'Sfändtgt brukande endast om nyrl!l$:C?n ger sitt St'IITI· 

ty-cke. S(}Telse:ns s8mtyC"J<.e bör bcgtä1\SilS till vb.s tid. 
$;unt)•cke behovs dock lnce, 
J. om en bostads~tt ha,· föNtirvat:1 vid exekutiv försäUnlng el· 

ler n·ångsf'orsä.lJnlos et\ligt bost.ad~r~ttslagen av enJW"ldlsk 
person som. hade panträtt j bost~dsråtten och som inte: an 
tagtt.s till medlem i föf't:!ningen, eller 

2. om lägenheten iir .aVS"edd för pennanc()tl>oendc och bo, 
sladsr.ltten till Uig\?nheten jnnehas av en kommun eller e:tt 
landstinc:. 

StyrC'lscn sk.JU gl!n.aJt underrättas om en uppl!tebe enligt andra 
Slyt:kL•t. 

V1igf"t'lr styrelsen au se sitt sarotyc.:k~ till en 3ndraha,1dsupplåtd~C!: 
får l)ostadsråt(Sha,,.a.rc·o äI,d~ upplåta sJn J:Jsenh11t j ..tn<fr~ hand 
om hyrcsnämnden lä.Jnn.ar $itt tlllS1.ånd Ull upplåtel$en. Ttllstånd 
skaU l:llnnas oxn bostadsrättshavatcrt haJ" beaktansvärda skal föf' 
upµlåtetl.st:!n O(:h föreningen lntc har n!gqn befogad attledning.atc 
\'ågru ~mi;ycl<e. THlståndct skall .av h)1resnän1Jldcn u~8rån$.3:<. till 
\'iSS tirl, 

1 frtlg;i om en bostadsliisc,nt11:11 :«>m innehas av L*njurirlisk per· 
sun k61\'S <Jet fo,. OJlstå11d coda!>t att föreningen iutc har nOgon be· 
fogad ..tnledning att \'clg1'3 S3rc1tycke. 

En tillstånd till ,tn(fr3handsupplåt~lse kan foreaas med \•illkor. 

§45 

Bostadsr:;.tt.sha'r.lrun fär inte Inrymma utomstående penon~r j 
l~genheten. om det hn medföra me?n för förenJnsen <tltl:!r någon 
annan medlem j föreningen. 
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§46 

Bostadsr'Jttshitvar~r, får int~ Ynvänrla lhgenheten för nA.got *tn· 
nat änd8mål än det aV$edda. 

Focenf ngen får dock end&t åberopa awlke(sc so,n år av avsevard 
betydelse föt förcnit\gcn eller någon 01~dlem i fönmic1gl'c1. 

Avsägelse av bosladsr~n 

§47 

En bosradsrättshavare får avsäga sig bostads1·ätte,1 tidigast efter cvå 
!r från upµlåtds.::1\ och <färigcnom bli ft'i ftå<l Sina förplik1dst:rso1n 
bostads,·ättshil\'3.i'O. Avs3gclscn s~l ~r.l$ sf.:t"iftligcu t,os sC)1'Clscn. 

V><l en uvstig.dse ö\lCtSår Uostadsrätt~n tiU föt"eningetn vid tfoc 
cnånadss.kift(? som jnlr'liffä.r rninnast ,:fter •re: mAn..tde'C' frAn a~· 
gel.st:!n E:!ll~r vid <lt!t ~n.-rc mån..td5skif\e oom (}ngetts; denn~. 

FCl'Verkandeanle4ningar 

§4& 

Nyttjande~tten till en lägenhet som inneh;1s m~J bos.ruilir'.itt 
och som tmlt'3n.s är fötvcrkad och fön:oU'\gl!:n sålc<l~s b~rättig*trl 
au säga U)l)l bosbdsrättsha\•arun till ~vf\yttning; 

L orn bosta<l~r'AUshavMen dröjer med att betala insats eller 
vppltltelseavglft mö,•er två veckor från det att Ioccnh,gcn cf• 
ter förfallodagen anmanat hono.ol olt~r hf=tmt! *ttt fullgör" 
sin bcralninc:s.sk)'ldi8t1ct, 

2. om b0$C~dsriittshe\,aren dröjer med att betala årsavgifc. t>tir 
de« gället en bostad.sl3gc:ntt~t. m~r ~n en vecka efcer för
fa.llodagl!:u t:!ller. n~r Oet ~ller en lokal. mer an r:vå varda, 
gar efl:e'C' Förfällocf3gen. 

3. om bostadsrättshavaren uta1\ behövligt sacntyd:~ t?:ller till· 
stånd upplåter fägcnhetcu i ,.mdr.a hand, 

4. om l!igenhcten a1wänds för .ann;,it i',nchrntll än de« a\·sedda. 
5. om bostadst3tcshaV:lf'm inrymmer utomst~endt" personer 

tlU men för föreningen eller ,mmm medlem, 
6. om bosradsr3nshavarcn eller' c.lL·n. som J~genheten uppJå· 

tlts (.111 I andra hand, gooom vlrdslöshet i',r vällande till att 
det flru\s ohyra i W.gcmt,eten eller om bostadsr3ttshavarcu 
genom al( ini~ utan o!iik.iillgt dröjsmål undcrl'S.tta styrcJson 
om ;.alt det finns ohyt"t'I i fägenhetcn bidrar till att ohyr,m 
sprtds i huset, 

7. om J8genheten på annat säu v<1nv.bdtts etler om bostads, 
,.~ttshavaren åsidosätter sina skyldigheter enlfgt § 42 vid a.tl· 

Wndn1ng av lägenheten ~ner om rlen som lägenheten uvp· 
låtits cm i andra hat'\d vid ~nvändnlng av denna åsiUusåttu 
de skyldighC?tO:r som enligt samma Par.lStaf åliggt:!r en bo· 
stadsrätl'<h..t,•are. 

S. om l>ostadsrättsha~·arcn i<tt(? Jämn~r tillträde tlll lagenhc• 
ten entlgc § 43 och tum inte kan visa en g.iltit:; ur.;åkt för 
d~u.a. 

9. om bosractsrätt.sha\•aren inte fullgör skyldlghe« so.<n går ut· 
ö,·er det han skall göra l!:nligt bostadsrättslag:cn oc.:h <Jet 
måste ansli:!i ".-ra ,w synnerlig vik( föt föt"e:ningen 31( skj'I• 
dlgheton fuHgörs, samt 

10. om J:dg~nheten helt eller till \'ii.sl!:ntlig del anv3nds fur' nö· 
tin8S"'erksemhet eller d:lttol!d Jihrtti1ct verksamhet. vilken 
utgör 11ller t vilken 1111 en >n1c U\~entllg del illS,år brottsligt 
förfar,mcfe eller om 13Sl!Oht!ti:n snvänds for cillfolliga sex· 
YCI~ förbinl'lel$er mot ctsärtuing. 

§49 

Nytt:Jandetäthm J.tr lnte fof'\·crk:ad, orn det som lisg~r l>ostads· 
~nshai.an:n Ull last är av ringa betydelse. 
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lnce heller år nyttj8nderätten till bostadslil(enh~t föI"\lt:!rkad på 
t::rund av att en skyldighet som ~\/Se~ t § 48 p 9 tnte fullgörs. um 
l,c,stadst'!\nshavaren ~u· ~n kommun 4?11er ett tundsting u..:h skyl, 
Uigl1L·te1) Inte kan fullgör~s ~\' s~d~n bo~ttidsr~n~haV"Are. 

§ so 
tn uppsägning skull va.J sktiftlig. Upps~g.ni.os på srWld 3'>' för

hållande som sv;es i§ 48 p 3.f> <?U~r 7.9 får sk\? om t.,ostadmlcts,, 
ha\•aren l~ter bli ~rt 4?fter tills.ägelse vldt~ rätt~lstt ut;m dröjs.mål. 

Uppsägning p~ grund ~v förhållande som ~YSe.s i § 4S p 3 får 
c.Jock. om det ar frSga om en bost~dslägenhe«, inte ske om l>ostl\d~· 
rf111shc1v,:uei1 ucan droJsmål ansöker om Ullsrånd 11ll upplåtelsen 
och får ,insök~n bevilj;uJ. 

Ä,· det fråga om sarsklll allvarliga srömlng,r I boende, gäller vad 
~urn ~riss i§ 48 p 7 äve1) om någon «illsågebe om rättebe inte har 
skett. 0\?Uo >Jiilhrr doc.:k iutu om stöm.iugama iutrii.Hal w1der «it! då 
lågunhcce,l '>'atit L1pplåten I andro hand på Mn som anges I§ •14. 

§Sl 

År 1))'tljanclerJuen förverhcl p~ gn.ind 3v (örhMl3nde, som ~v· 
St>$ I§ 48 p 1.f• eller 7.9 men sker riltteJse lnn~n forentngen h~r 
S3~ upp bost8dsrättsh~\-aren tUI ~vnyctnlng, får h~m elrer tion inte 
darefter~l<lijM frin lt'genheten p$ den gnmden. Detta gäller dock 
Inte om nyuJ~nderil1«en ä.r förverkad pa grunda\• sådana särskilt 
allvarUga stomlngar • boende« som a\'ses I § 42 1redJe stycket 

Bost3dsråttshaV3J'cn Br inte hellet sk.iUas från 13ge11hetoo om 
foren1ngen inte har sagt upp bostadsrättshavaten «lll avflynn.Jng 
Inom «re månader från. den dag då fötenltl.gcn flck reda på för
håU3()dC som 3vses i § 48 p 6 c::ller 9 eller inte iuom lvå m:å11ader 
från <.ko Jag. då fon.:11ii1gL·n fi..:k rud.s på förhållande ~om av:i.<?s i§ 
48 p 3 sag1 till 1Jwtc1d'Sr'.ittsh.svcmm <111 vidtl>t r;irtelse. 

§ 52 

Eu bost.:sdsräl~hav;cm.- k;,n skiljus f~n lägenheten på grund av 
förhSllonde som.,,.,.., I§ 48 p 10 endast om föreningen hat s,g, 
upp b~13dsr3ctsha\·aren «ill avflyttnitl.fj it\oro. tv~ rnån.tdttr från det 
att förcningeo fick reda på förhåll.tndt:!I. Om den bronsllga verk· 
samlu:ttm har c1ng\?t1.s till åt*tl eller om förundersökning har Inletts 
inom ~itmmn rid, har föreningen dock k\<ar sin ratt Ull upps3gning, 
in1ill dc$s ~tt tv.\ månl'lder har g$1t frän dec act domen I brott.nå, 
t~1 h~r vunnit l.tHa kuft 4?11er det rältsllga forfarat1.det hal' 3'>'Slutars 
på något .annat ~u. 

§ 53 

Är nyt<J•ndec.ltten enlig, § 48 p 2 för,crkod på grund av drqJ 
smål med be«alnlng .lV åts.1\·gift och h:ar f6rening4?n med ~nled· 
1)lng iw decta sa~t upp bos«adsri.ittsh;,s\"'Arcn till ,wflyttnlng, får 
denoe &>å grund av dfOjsmåfea inl~ skilj;is fr~n fägenheten 

I. om a\'giften • när Uut :dr frJtg., om en bostadshlgenhet, be, 
talas inom tro v\?ckor från de« au bostads1iittsh.1.,·an::u har 
<.11.'lgClts un<lerrättel$e om mOJUghcren rJtc P.; tillbak:.s lägen
heten ae11om c11t hetl'lla $rsavgttten lno.<n dennil tid. 4?llt:!r 

2. ocn a\•i:;H'tttn - n~r det är fr.1ga om en lokal - IJt:!tala~ inom två 
,~c~or frAn det an bos1adsrä.ttshawmm h;ir delgetts under
rät«else om mojllghetcn .sil få tillhak~ lilgenhe«en genom 
act betala årsa\·giftcn inom denn~ tld. 

Är cJe1 fråJ;ta 010 en u~r-,dslägenhet får en bom1.cJsrJtr,sh,t.v<1re 
lnce heller skHjas frnn IJ.igenheten om han l'll\?r hon hsr vari\ för· 
hi11drad att 1Jetl>t1<'1 ~rsa\·gJ(tcn h)om. <len cid som anges I fö1-sta 
scyck~c t pi grund av sjukdom ~llcr liknc:,nde oförutsedd o,osli.in· 
<lighet och år.sa\1glften har bttr..slais sl\ snan det \'.lr möjligt. dock 
senBst när t\1ls1en Ot>\ avh.)'sntng a,\'görs i fötSl.l irulans. 

Vad som sags i fötsla sty~ket gäller in.te om OOstad~rättsha\laren. 
genom au \1d lJfJJ)repade rlltfällen Inte bc1ala Ar!>.-q,vgiften Inom deo 
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tid som 31\.ges • § 48 p 2. har åstdc»stt sina förpllktelser i ~å hög gr-Jd 
atc han eller hon 5kallgen inte bör fä behålls fägenheten. 

Beslut om avhysning får meddelas Odig&sttredje vardag\?n l'ftc,· 
u1sånge1l av den Od som anges i första stycket I eller 2. 

§ S4 

Sägs bostad~ränshBv?iren upp till ~vfl)'ttning av någon orSak som 
anges I§ 48 p I. 6·8 eller I O. ar han eller hon ,kyld;g au Rytta ge• 
Ila.st'. 

Sägs bostadsrät"t.Shin·arcn upp av någon orsak som 3nges i § 48 
p 3.5 ~lll'r 9, får han eUct hon bo kV;)I' nu det månadsskifte som 
intråfrar n~rmBS1' t:!fier tre månadl.'r frau uppsiii:;uinsen. om Inte 
1-!itcen åUiggc.- honom eller henne al« tlj1U Odigare. Dets~mma 
gäller orn c11111$J.)gr1ic1i;L'11 sker .l\' orsak som anges i§ 48 p 2 och be· 
stämmelsema i§ 53 tredje :Hy~ket är tillämplig.1. 

Vid uppsllgnlng l andra full av orsak som anges I§ 48 p 2 lillöm· 
p~s ö,1rlg~ bestämmeh.er t § 53 . 

Vissa övriga meddelanden 

§5S 

Är ~dant' meddelande från föreningen ~om ;,y~~:r. i§§ 8. 40. 4Z. 
48 p 1 och§ SO, avsänt i r~kotnm~ndt:!ral l,r~v undttr motl.aga«:m 
\~ntl~ sdress sk..tll förnningen :cime~ hl>t fullgjort v;ul som ..tukmn
mer på den. 

Tvångsfllrsäljning 

§ 56 

Mar bo~1adsrättsha,•aren blMt sklld fr-ån fågenheten till följd av 
uppsilgnlng I fall som avses I § 48, skall bostldsranon r,ångsföt· 
s:11Jas cnl.igt boscadsr3ttslagen så snar« som möjligt. OU). ifltc före·, 
ning~. bosrods1·ät1sha\•aren och Je käutla IJorg\?ntirur \'i.lJ"'S r'dtl IJL .. 
röC"'S .av fUr:<.äljning~n kommer ö,:erens 0111 något 3nnat. försälj
ningen får dock ans«a tlll des& an brJstcr som bos~d.sratcshaV.li'Ctl 
3rlS\l.lt'il.l' för bli\·,t åtgä.rdade. 

AVSLUTANDE BESTÄMMELSER 

Särskilda r~ler ror giltigt beslut 

§51 

För gtlt1gheten a\' föUande beslut fordras goc.lktituumc.11! .av sty
relsen för MSB och såvitt gi!llc,· p 3 :ivon a, HSB llik,;@rbund. 

I. Beslut .lie avh:indit fön!ningen dess fasta egendom eller 
tornträtc. 

2. BeshH om ändring av dessa sudgar. i du fäll nr• stsdgomo 
överenss1åmmer med av HSB Riksförbund rekommende
rade nonnafsradgi:lr för bost;idsrättsförenln..~. 

3. Be.slut att fbreotngon shll trii.da J likvidation cllet fusio1\t.'
ros med aummjuridlsk person. 

B~slut om lindring av stadgat skall go<lkiinnss även av HSD Rlks· 
förbund i de faJI de nya st.ltlgMn;., inte överen.ssla.«ul\Cf me<l ,.w 
HSB R.lksfOrbur1U rukommenderade normal.stadgar för bostads· 
t':ittsfuroniuH. 

Upplösning 

§58 

Om förcn,nscn upplöse~ skall bchållmt tillg~ng~r tUlfall:a 
medlemm.lrna i förh~llande tlll l3genh~tero~s Insatser. 
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