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Stadgar för 
Bostadsrättsföreningen Sund ved a Park 

Undertecknade styrelseledamöter inrygar au följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på 

:ilsi:>11.-1!i:meR!lllli'l<~!fli.<11:,en 1 mars t9: 2000 
föreningsstämma 

Kurt St.ener 

.. ~-:~~~~~~ 
Rcgis1reringsmyndighetens bevis om registcetirtg. 

Förenlngfffls tirma och öndamAI 

l s 
Föreningens firma är Bostadsrä1tsforeningcn 

Sundveda Park 

2§ 

f()rening<:n har till anda,nål att fram ja medlemmarnas ekonomis
ka intrcssert genom au i föreningens b.:s upplJta bostedsfägenhc
,e, och lo\a.!cr under q·ujanderätt och utan tidsbegränsning. 
J~platclse filr gven omf&eta mark som ligger i anslulning till 
~r,,,eningens hus, om marktn skall anvandas som komplement 1HI 
hosiadslage.1he1 el!« lokal. 8os1adsri!it ar den rätt i förcr.ir.~oa 
som en medlem har~ grund avupplåteJscn. ~iedlem s.om innehi>~ 
bo,t>d,r~u kallas bostodsränshavare. 

S8rsklld11 beatämmelse!!t 

l § 

S1yrelsenskallhasittsa1ei ~t\Jna kommun 
4§ 

Ord,mmc förenings.s.1imma hålls en g!ng om året fore ._, 

j 11 Di....__ månads utgång. Jfc 17 §. 

Rllkenskapså, 

5 § 

Fcireniogeos räkenskapsår omfäna, tiden .!..Ll::.1.l.Ll.2_ 



Medlem$kap 

6§ 

Fråga om :lit :m1a en me((km ;1,·g(h'S av ~tyr~lsen om annat mtc 
fö:j., •• 2 k•p l O § bo,racuänslogcn C 199 i :614). 

S,yrcJ~en $kal~ snatast. 110!1:l~h inom ert mlnad från det au 
skr!r~lig ansökal\ om med!emsbp kom in 1ill föreningen. avgöra 
frå,i:an om medlemskap. 

7 § 

Medlem får inte uteslutas eller uu,ada ur fOrenin&en. så !ange ~an 
inne~ar boscadsr~,~ 

Anm~lan om u11rätle ur föreningen skaH göras s)n:·rj1t~n och 
handlingen skall •ara ftlrsedd me<! medlemmens ·,ev,ttoadenarnn, 
underskrift. 

Avgifter 

8§ 

Fbc br:)~U:1.:Js, ,me.n utgående ins.a.1soch årsavgin (as1sulls avst)'tel
sen. Aidnng av insats skall docl< alltid beslutas av förcning~s<äm
m•. 

För bos1adsräu .<kall erläggas års.vgi:1 till bes1ti<Lande av 
t'örer.:ngens kostnader fur {lc::C'l löpande verks:'>mheren. samt för de 
i 9 § •n~i vna avs~nningamo. Årsovgiflcma förddas cf«r bostads
röttemashasl~~g.s p! :~d~t som $t)'felsen bestämmer. 

Styrel~h1fa'n !dtlni'itt i åt~avgiften i;igåendc crsänning rör 
,~nneo<:h varmvatten. rcnhil.!lr,ir.g, konsur:1tio11svanen eller elek· 
trisk ström skoll erlägg.% efter f(),brubing eller yta. 

Om inlelir~a,,;ginen be:atas i rätt tid. ulgår<.lrOj,;rnålsfl',Ola !talig•. 
1ät:tel'lgen (l 975:63S) pi den obetald• avgiflen fcln förfalloda· 
gen :ill dess full ,,ecolniog sker. 

Upplåtelseavgift. öve; Ji\1ehea•gifc och pants~nning»vgift kan 
1as ut efter be.slut av sty!'e)se!'I. 

Fn, arbete med öve:-gltng ev bostadsr~u får c:verlåtelse&.vJ:ii!'t tas 
ut med belopp som maximalt får uppgii lill 2.5% av bas~eloppe'. 
,nligl lagen (1962:381) om allml!n förs,.:riog. 

Den medlem till vilken en bostadscstt överg!tl sva<ar normalt 
ro, an överlåtclsea•gitlen betalas. 

För acbete vid pant.sä:tn.ing av bosta<lsrau får p?.nt~a.trning~a,•. 
gil\ tas ut med bclow som maximal! får uppgå till 1% av 
basbclopve.t eohgt lagen ( 1962:381) om alhnM [(;~~kring. 

Par.t:.åuningsavg:fr betalas av pantsättaren. 
Avg:ftcr skal I betalas pil det säu styn:Json bestämmer. Betalning 

fir dock alltid ske genom postanvisning. postgiro eller bankgiro. 

Avsättningar och envJndnfng av årsvinst 

9§ 

Il § 

Styrelsen kons&it1.1erar sig .')j~u .... 
S1yreli.<t:i är beslutsför nå! de vid s.1mm;m1r:idet n~rvacandc:s 

amal överstiger h~lflen ~v hela ant~le1 ledamöter. För gihigheten 
av fattade heslut fordras, då för be.,luL<tt°ttrhet minsta an1a!e1 
ledamöter är miJ'\'arandc, enigh<:l om besluten. 

12 § 

För!;iir.gcns finna 1c.\:knas. (örutom av slyrelsco. av två av styrel~ 
sen <.l~r:c:1 utsedda st~nl!:e!edam1St~r i förening eller av en av 
styrelsen dänill u1sec!.d sty-Kl$tltdamot i förening med annan av 
styrelsen därtill u,sedd pecs:on. 

13 § 

Styrelsen ilr förvaJta t'(lre:-,ingen~e~enC:01n g~:-1orn ..:10 av s,y,etsen 
Utiedd vicev:ird. vilken siäl"· Jn1c bchdvc: vara medlem i förening~ 
er .. c:llcr gen ont en ~. is,åen~e ~·d,,·all:)logs()rgH11isa1iv:-i. 

Vice\":'>rden skall in1e vara ordförande i slyrels.en. 

14 § 

C«an ftir~ningss1åmmas bemyndigande f~r .•.tyrelse.n eller f'1,ma
tccknarc. inte avhånda föreningen dess fästa cecr,<.lom cJlcr tomt~ 
r~u. St~rebeo får dock inteckna och bel4na .,åda 1, ege~don, eller 
!om1::äu. 

IS§ 

S1ycolsen åligger: 
an avge redovisning för t<lrvai.;ningen av föreningens ::ingelagen

hetcr genom 3H a,;Jamna firsc-..:do\'isning som .skaH innehålla 
bt"T~.uehe om verksamheten under året (t'Orvalrning~he,~ttel
se) samt t'c.dogörc;sc mr förening1:ns.-in1äk1er och kostnader 
under!ret (cesultatnikning}och for s.cål lnineen vid rilkensKaps:-
årets u1gbig (balansrnkning), • 

~u upi,r.ma budget och fastställa årsavgifter för del konunandc 
r:ll«nskopdret. 

alt minst en gång årfigen, innan !rsrcdovisningen a\'g!'.s, hesikti
g~ r{,remngem hus samt inven1era ~"r!gA t~llt,Angar och i 
fdc•;aJt~in~sbecäuc:Jsc:n redovisa vid besiktningen och. inven
teringen cjorda iilkttageber av särskild hetyde!s~. 

au minst en mäna<.I fö~ den förcningsstämma, pä vilken lrsredo, 
vis:nin,&en och revisionsberättelsen skall framlägge.s.1ill rcvi~ 
s.orema lämna årsredovisningen för det föcflu1na räkenskap5.· 
året simt 

au ~nast en "ccka innan ordinarie förcningsslämma 1illstålb. 
m<;dlemmarna kopia av årsred-0vist'lingen oct'I ,evisionslx:cät~ 
tel sen. 

)6 § 
A11sdt111ing för lwsratbrt11tshavamas ldgenlterswuferhr.W skall 
g~ras ~r!ip.en. ~e.nast från-Oc~ ~ed <let ve!_~sa~lhetd: so~ infaller En r~~iso.r ~h en supplean1 vl:iljs av on.linarie: forcningsslåmma 
nannast efter (le« stu1finans1enngen av 10:-cn:ngcns fastl&hec g~- för uden ln11ll dess niisliio ordinarie stämma hållits. 
nom~11s. med en bclupp motsvarande mins< :~:t!»'KOOl\9x' Revisor ~ligger: 
to,cnall!lt)ft&r)(OtOOl<l~S<hl!sl( ?(1 { 21.. \., t tl '·täll . . ,.. . ' red ' ' . A•1sä,·:ningför {öre11itige11sfajrighe"1i~dr.fJÅdltsY fdJ,~frfi.S Y a. ve~rw a rcv1.s1on av ,u~mngc_ns ars ov,sn,ngJämte rW<en-
g.en. sen&&t från -Och r.ied det verksamhe.1sår som infaller n;:innas:t .skapec och styce.Jsens förY~ttn!ng .sam~ 
efter dtl stu1finansieringen aY foreningens fastighet g.enomf6tlS, an se~~t två veckor före ordmane föremngs5.l!lmma framlägga 
med ett ~elopp mot.Svacon<fe mlnst 0.3% av hyggnaåskostr.a<lc;i TC"ttsionsber-'.ltelse. 
f'or fören1ngeos hus. 

Den vinst som kan uppscå på /Oreniogens verksamhet skall 
baJ:mse.ras i ny räkning, 

Styrelse oc:h revf9or 

IO § 

Styrelsen bcståc av minst tre och högst fem led.am4'ter samt minst 
en och. hOg~t fyra ~uppJcar.:.cr, vilka samlilligc ,•äljs: av föreninsen 
pl onlin:">nc slä.mma :nr liden intill de5.s 1:a,:a ordinarie s1åmma 
hä:l'.ts. 

Mc.~ ·,.1ld:">ntlg från iörstas1y,·~eLS .. egel om au .,an1\l,s~ \·alJi a\' 
f()reningcn. g~ill.:r att under !:den in1'.ll den ordinarie f6rcni~gs
s.iåmm~ som infa:ler mirr.-iasl dtc:1' det sl·..1lf.nt,n'>i:::io~e11 av fijren
ingens hus genomförts utses. e.n ledamot och en supple3.Jll av AB 
Bostadsga<anti och väljs övriga ledamöter och supplec1:>~~c 3\' 
r,,:e1·:1lgtn på ordinarie rt11enings~1!imma. Ledamot och s•Jpplc
ant u1sdt':a av AB 8os1adsgaran1i behclvcr inte vi:tra r.ioc.llcm l 
R11e:1~nger.. 

Si·J•.fir.<1Mieri :-,~ har $ken när sam1Jiga i den ekonomiska planen 
förulsedda f:.t~llgh~lslån utbetalatS. 

FOrenlnge:e:tämma 

11 § 

Ordinarie rorenings.1a:mr.a hålls en ~ång om året vid tidpunkt 
son\ framgå, av 4 §. 

Extra sfärr.ma MIis då styrelsen finner sk!I 1ill det oc~ sk•U av 
styrelsen åven utlysas dådet1a för uJ>i;~i \•te andamll hos styt'clsen 
skrinJigen bcgdrts av en revisor eller av minst en li-0ndel av 
~::.:nt:i~a cöstbe,åttigadt medlemmar. 

Kll~elsc till förc:iir.g.;.;1.imm'3 och andra meddela11den till för, 
~ningc.ns m.tdlemmar skall ske gl'ncm ar.slag å lä:npJiga plats:c:r 
morn tnrenmgeos hus. Kallelse cil I st~mrna sk2.:11 y<l1igt ange de 
~renden som skall förekomma på rnilnman. Medlem.som inte bor 
i föreningens hus, ~kaU ~krifUigi;n kallas under uppgiven elltr 
1:ljc~~ för styrelsen känd adress.. 

Kollolsc får ucfärd,$ :i~i~.sl fyra veckor före stamma och skall 
utfärdas senast tv! veckor fö1e ordinarie stämma och. senast en 
vecka före extra s1åmffl6. 



18 § 

Med.Jem ~om OnSk3J' få cu är<:n<li.:: behandhil vi<l Stämma sir.all 
5-kririligcn (cam~t.älla sin beg~ran hos styrelsen i så god tid au 
ärendet ha tas upp i J.:allelsen 1ill Mämman. 

)9 § 

På ordinarie förenings stämma skall förekomma följande ärenden: 
a) Cppcäuandc av (örtec}:ning ö\•er närvarande medlemmer. 

ombud och bitr~den (röstlängd). 
b) Val av ordlllrande vid sll!mman. 
c) Val av jus1eringsm:ln. 
dl Fråga om kallel!e till st~mman behörigen skeu. 
e) Fötedrag,ning av styrelscn.s år.srC(I01tisning. 
f) Föredragning av revisionsberiittelsen. 
g) Fastställande av resultat, och balansräkningen. 
h) FrAga om ansvarsFrihel för styrelsen. 
i) Frlga om användande av uppkommen vin$t eller täd,.ande av 

förlust. 
ji Fråga om arvoden. 
k) Val av s1yrelseledamöter och suppleanter. 
1) Val av revisor och suppleant. 
m) Övriga ärenden. vilka .1ngivits i kallelsen. 

Pli extra stämma sk•II förekomma endast de ärenden, för vilka 
stämman utlys1s och vilka angivits i kallelsen tiH densamma.. 

21) § 

Pcotokoll vid förcningssfämma skall föras av <len s1ammans 
ordförande ul5el! dä>'till. t ftåg• om protokollets innehåll gåller 
1. au tösll3ngden skall tas in eller biläggas protokollet. 
2. att stämman:s beslut skall föras in i ptotokollet samt 
J. um om<ö~tning hac skett. au rcsuh~tc\ skaH sngcs t prolokol~ 

le1. 
Pcotokoll skall förvaros betry~gar.dc. 
Vid stämma fört protokoll skall sena.,t inom tre veckor ,•ara hos 

slyr..:lsen lillgängligt för medlemmarna. 

2l § 

Vid föreningss1ämma h11r "·arje medlem en ,ost. Om. flera med
lefl\mar har en bostadsrätl gemensamt. har de dock 11Usammans 
endast en röst. Rostt,er:migad 1r endast den medlem som fullgjon 
sina fflrplik1elser mot föreningen. 

8os1adsrl1ttshavate iåc utöva sin röstcäll genom bcfu!lr.iäl:;igat 
ombud som 3.n1;ngC'1l skall vara medlem l föreningen, äk1a n~akc. 
sambo ell<:r näfi:1åe11de .,;:om varaktigt 1ammanbor med mecJlem~ 
men. Ombud skall förete skrifllig, dag,ecknad Fullma~t. fullmak
ten galler högst en ~r fr:ln utfärdandet 

logen får ?• grund av fullmakt rösta Mr mer •n e~ annan 
röstbcrålugad. . 

Cf\ m~dlem kan vid förcningss1äm:nit medföra hogs, en b>ll'.1.dc 
som &ntinge!l skall vara r;,r:<lkin i röl'eni,,&en. make, samboelltc 
nä;stle.ncie som Y";)fakli~t sammanbor mod medlett:'mc:n .. 

Omröslni~g vid förcn:n.gsstämmasl:etöppetom mte nä.rvaren
<lc rvs1tienn1ii;:a,d pU:.allar sluten omröstning. 

Vid Jib rÖs1c1a; itvgUrs va, g':nvm lottJiing, medan i ,:mdrs 
fc§gor den mening gäller som biuä6s av ordföranden. 

De fäU - bJanc.J annat fr~ga orn :Su~cini av dessa ~tadgar - d~r 
siirskild rosrc:we1vjk1 erfordcas för g:lligflct av beslut bchi:mdia:; i 
9 kap J6, 19 och 23 H i bos1SdsränsJ;1g'.'" 0?9!:614). . . 

Besl1Jt rörande SU>dgeånrlcing under tiden mull den ordJnac1e 
f{11e:1mgs.Mämma. som infäl~er nä:-rnast efter det ~ju.1ri11ru1s~e1 ing· 
en a" fö~l·nir.~cn~ h.us genornfOr1s. m~ste godUnna.s av ~i'\ 
l'\t';.Madsgarar.1i för att äga giHighe1. 

Upplåtelse cch öve,gllng av bostadsrätt 

22 § 

S0stsdsra11 u~pl:<>s skrifllig<n och får cnd•s< upplåtes å1 medlem 
i ror~n!ngcn. VppJlteJschandl:ng~n .,;:ka:U ::mge panema.s namn, 
den 1Zgtr.he1 ·.1p~,l~te:$e::i a"·ser. ;;.nc.J~rr,itle,L mecJ uppht,:her• samt 
de l•<lopp som skol: betalas som iosats och årscvgi:1. Om upplå
rel~c3vgifl skall utla$, skall aven den anges. 

23 § 

Har bostadsr.ll1. nverg.3u «ill ny inneha..-ace, får <lenne u10va 

bostadsrauen endast om ha.nät eller antas titl medlem i föremng~ 
en. 

E11 juridisk peri:cn som är mt<Hcm i förcni:igcn får inte uian 
sa.mtyckc av förcr,,ngc:1s styrelse genom O\.~c1Atel$.:, n>rvärva 
boscadsrau Olt en hostadsHlgt."Tlhc1 

Utan hinder av första stycket får dödsbo tft<r avlidert bostsds
r.msMvore utöva bostadsr!ilten. Efter tre år fr.ln dödsfallet. får 
förenir;gr;n do,k anmana dödsboet an ln<>m se:x månader vis& au 
bos1adsr:';11en ingått i bodelning eller arvsstdfte med anledning av 
boscadsrlmshavarcns död eller alt r:~gon. som inte får \·ågras 
im.r!fde i före:1ir.gen. ~rvärvat bosta.dsrä.t·.en och. sökt medlem
shp. Om den tid som anget«s i anmaningtn inte: iakttas, rår 
bostadsratten tvångsförsäljas ror dödsboets räkning. 

Utan hindec av fö~ht stycket f:5rockd e:njuridisk pcrsor. utöva 
bostads ritten utan ate vara medlem i för<:ningen, om den ju~idi.;:l:.a 
personen har ~rväcvat bostadsr~uen vid cxclrutiv iör.>äljr:ing 
clkr vid tvångi:försäljning och då hade pantritt 1 bo~la1.ls;~t1en, 
Tre !r efter föf\•är\•et flr föreningen uppmana den juridiska 
persontn au inom sex månader fcln uppmaningen visa au någon 
som lnte får v5gras inträde j föreningen har fön'!lrvat bostadsr~t
ren och s<ikt medlemskap. Om •,ppmoni11gen inte följs. får bo· 
stadsraucn tv~ngsförsi!ljas fllr den juridiska personen: räkning. 

24 § 

Den som <:n bostadsrätt har övcrgäll till fär inte vägras inuäde i 
fllreningen om de villkor .<om föreskrivs i stadgarna ät uppl'y,Jda 
och fötc:ningcn skäligen bör godta honom som l'lvsll:tdsrl:illshiw
are. 

En juridisk person som har fbrvä.rvat en bost.adsr3tt till en 
bos1a.dsla2,enhet t~r v!)gra.,;: inttädei Rire;iingcn även om det första 
stycket angivna fönllslHtningama för medlem,~ap äc uppfyllda. 

Om en bostads(~tt har övergåu 1ill bcsladsslnshavar<n, make 
r~r maken vägras inträde i förenirfgen endast dä maken inte 
"??fylitr av föfeningen uppställt sl\n.kilt stadgevillkor f/Jr me.l
lem,kap och det skäligen kan fordras an maken up~fyllcr sådant 
villkor. Detsamma r,~J;er ockd när en bostadsratt till en bostads
lägenhet övergått ull någon ann.an närstlende person som varak .. 
tigt sammanbodde mi:<t bos1adsrälts.ha.vaccn. 

lfl'Sga om för"ärv av andel i bostads<~1t äger förs1a och tredje 
styck.ena cillämr,n;ng endasl om bostadsrä1te:) efter föcv:tc'\'et 
iMeha.s av makar eller, om bostadsrätten avser bostads lägenhet. 
av sid••• sambor på vilka lag<n ( l 987:232} om sambors gemen
samma hem skall tillämpas. 

2S § 

Om en bo~tadställ nvtcg~n ge:nvm bodclning, arv, 1estamente, 
bolagsskiftc etter liknande förvärv och Oirv3f"Yartn inte an1agits. 
till r11edlem. f!r för~nirigen anmana innehavaren att inom sex 
månader från "'r,man;ngcn visa au nJgon som inte flr vägras 
lntrli.de i forenirige.n. (ör ... :i:\·l\~ bostadsräuen och sökt n,e:~1~,n
skap. Iakttas inte tld som angetts l at1maningen. rår bostadsrauen 
1vångsförsäljas ror t'Ocvärvarcns räkning. 

26 § 

En avtal on, dverllltelse av bos1adsril11 genom knp skall upµronas 
s1criftligcn och skrivas under a.,• s~lljaren och köpa."'ell. I a,·«aleL 
skall ;Je,, lägenhet som oveclålclsen avser simt köptski:Jingen 
anges. Moisvarande skoll gälla vi(I b~le eller gåva. Bestyrkt 
ovskri(t av överl5telseavtalel skoll !ills1~11a, <cyrelseu. 

Av&ilg&l$e av bostadGrätt 

27 § 

En bostadsr~Ltshavare får avsäga sig bostadsrällen 1id:gast efter 
tv:! !r från U?]>litclsen och d,irigcr,om bli fri (tlln sina förv!ik1clser 
som b0Mc1d~:ä1tshc1vare .• ·\'Vi~gelse11 skall göras s.k:iOlig~n hos 
.$1)'16l~en. 

Vtd en aYsägel!>e Ö\'tl'går bostadsrätten till föreningen vid de\ 
månadsskifte som inträffar n:irmast efter tre m!.nader från avsa
gelsen eller vid det senare månadsskifte som angeu, i denna. 

Bostad!llritttehavarens rittrgheter och 9kyldigheter 

28 § 

Bostadsr.lUshavaren skall pil egen bekostnad till de1 iore hålla 
lägenheten jäm1e li:JhOl'a.nf.~ 1.1trymmc.n i gou :;\:ick. Detta gäller 
åven marken, om s!dim ingår i upr,Jå1el~en. 



THI lägenhetens inre råknas.: 
rummens v:tggar. golv och t:lk samt underliggande ful:cisAJe .. 
rande skikt, 
inredning och u1rus1nir,g i kdk, badrum och l'lvnga u1rymmen 
i Jägcnhe1en dsom !~C:ni:igar O(.'.h Ovriga :ns1a.!l~tioncr för 
vatten, avlopp. värme. gas. ventila1;on och el lHI de delarde$S:l 
befinner sig :TH'lc i Hligenhe.tcn och inte är scam1edningar. 
glas och bågar i lägenhetens ytter- och ionanr~1uter. 
lägtnhetens ytttr- och innerdörrar samt 
svagscrömsanl:iggningar. 

Bostadsr.lttshavaren svarar dock inte för målning av yttersidor
na av yteerronster och ynerdörrar och inte hc:Her Cör annat un(kr
håll ~n målning av radiatorer och vattenarma1ucer eller av de 
anordningar från su.mledningar rör avlopp. värme. gas. dcktrici-
1et, vatten, rökgånga.r och ven1ilatio11 som :·öre!'liogen forse11 
läg~n!"le<~n med. 

Aostadsrarrsha\·~:-e:-i svarar för reparation på gNnrl av brand· 
eller va1tenlcdning.sskada enda.st om skada.n ·Jppkomrr:.!~ genom 
eget vållande eller genom v!rdslösh« eller försummelse av någon 
som hor cill hans hus~åll ellersom gästar honom <!ler någon annan 
som han inrymt i lägenheten eller som dät utför :lrbe1e för hans 
!åkning. I fr!ge om brandskada som bostadsrliU.shavaren själv inle 
väll.at gål!e:' vad som s~gts nu endast om bo~tAdstått.~h!lv.iren 
brust,t : den omsorg och 1i:Jsyn s.om han bon iaktta. 

Fjärde s1ycke1 ro,m meningen g~Uer i lilllimpliga delar om del 
finns ohyra i lägenheten. 

29§ 

Bostadsrättshavarcn får inte göra. någon väsentlig förändring i 
1agcnhe1en u1an tillstånd av s1y~lsen. 

30§ 

Bostadsraushavaren .te skyldig :lit n:ic han anvånder l~genheten 
i.:skua allt som rocdras ~r su bevara sundh<:l. or<loing och skick 
inom eller u1anför huset Han skall rätt:l !.ig efter de särskilda 
reglersom fOr<:ningen i överensstämmelse med onens sed rneddc:
lar. Bos1adsrätt.shavaren skall hå.Jta nogg.i·am~ lill~:,,n över an detta 
också iakttas ev dem han svarar för eniig< 28 § (jiinlc stycket. 

Gods som enligt vad bostad.sr:ittshavaren \'et ~1 eller med sl:11 
kan misscäokas \•ara behäfla1 med ohyr.a fir inte fbr.as in i läsen
hctcn. 

JI § 

Företrädare för bostadsr~usförcningcn har rätt an få komma in i 
tägenheten närd<:1 behövs för 11]ls.yn el ter för au u1.föra arbete som 
föreningen svem för. Nll! bosl•dsraucn skall 1vångs!llrsaljas !r 
bostadsråttshavaren skyldig :rn JJta l.1.ge1:!w.e~ visils på JSmptig 
tiJ. Föreni..,get1 skall se till att bostadsr$i1tshv<lrcn inte \lri.bb~,; av 
stöm:: olagenhet 3n nödv3ndig1. 

32 § 

En bostadsrällShavare fär upplåta hela ~,n l~genhel i :mdra hand 
em.last om Sfycelsen &c:r silt sarruycke. 

Samtycke behövs dock inte, 
I. om <:n bostadsrtiu hsr förvärvats vid excku1iv försäljnjng eller 

~,•ångrlörsåljn,ng av en juridisk pe:~or: som hade panlrUt i 
bos1a.dsräuc:n od1 som jnte antagits tiU medlem i föreningen, 
eller 

2. om l~gcnhc:rn :It av .. dd för permweniboende och bosrads
ra:tten I i Il lagenheten innthas avcn kommun cller<:U lands.ting. 

Sty:cl.>cn skall gena.si underräuas. om en upplåtelseenligt andra 
~l}'tk~I 

B0s1aosrättshll:vare. som under viss lid inte hat 1iUfälle att 
an van~• s>n bns!.:ldsl~genhe<. få, o~piå<• lägenheten i andra hand, 
om hyr«nämodcn l~mnar 1:llsrår.d ,m upplålelsen. Sidan! 1ill
.>1ir.d skall lärnnss, om bostadsrä1tsha.varen har beaktansvärda 
sk!II ror upplå1elsen och fo,eningen ince har bdogod anledning a11 
Y;1grasamtycke. T,ltståndkan begränsas till en vi~~ tid och fö,enas 
med villkor. 

l3 § 

Bos1adsrät1sha.varen f!r inte använda lägenheten för nlgot annat 
andamll än de• a>sedda. Föreningen rA, ~ock enda.si åberopa 
avvckclse som är av avsevät4 be1 >·dclsc fdr föreningen eller någon 
annan me<llem i föreningen. 

34§ 

Bostadstanshavarcn får ln1e inrymma utomstående pe~.sone1· i 
lägenhecen. om de< kan medföra men ll!r föreningen eH« någon 
annan medkm i föreningen. 

JH 
Nyt~snderinen 1m en li:igcnhct som innehas. med bostadsrä.n och 
som lilhräns lie fdrve, tad och fO,eningen således bem1igad au 
säga upp bostadsrättshavaren 1ill :lvtlytcning: 
I. om bosudsr.lusl\avsren dröjer med att beta.la insats eHer 

::pp~åtclscavgif't Utöver (V~ Ve(k0( frin det alt före:,inge11 cflef 
För~allo1.fageo 31\m'1nat honom an fullgöra sin bcta.lningsskyl
dighel ccler om boscad.!rätishav>r«1 dröjer med a11 he:ala 
ån.avgift ucöver cvä vardagar efter förfallodag.en, 

2. om bos1adsra11shavaten uran hehövlig1 samtycke eller aill
st.!nd upplåter lägenheten i andra han~. 

3. om lägenheten används i s<rid med 33 eller 34 §§. 
4. om bostadsril11Shavar<:ncllcrden som ]2.genhetcn uppläths tiU 

i andra hand. genom våcdslOshcl är vållar.de 1ill aa del finns 
ohyra i lägenhetentJlerom bosradsrlUtshavaren genom an inte 
utar> oskäligt dröjsm~I underrå!la styrelsen om all det finns 
ohyra i lägenheten bidrar till ,,. ohyran sprids i huse1, 

5. om lägenhe<en på anna, <llll vanvårdas eller om oos1adsrli11s
havaren eller det1 som !~gcnhcten Ojlpl~l~CS till i andra hand 
.!sidosätlcr n!gor av vad som enligt 30 § skall ial<llas vid 
lägenherens ~gagnande eller bris,er i den lillsyn som enligr 
samm• p•r•iraf åligger en bos1sdSl'~llshavare, 

6. om boslad.sräush:lv:lren inte Jämnar tilhcäde till lägenheten 
enligt 31 § och han inle kan visa en giltig ursäk1 för detta, 

7. om bostadsräushavaren inte fullgör annan honom åvilande 
skyldighet och del m!.re anses vara av synnerlig vika för 
föreningen au skyldigheien fullgöce.s, 

8. om lägenheten hel1 ellcrlill väsentlig del anvands för närings
vcrS.samhct cUcr därmed likattad \·ccksan~he1, vilk<:n utgör 
elleti vilken till inteoväscn11igdel ingår bro1tsUgt förfata.nde, 
eller för tillfälliga sexuella förl'>1ndcJscr mot e1s:iu,,ing. 

~yuj,j)r.~er~uen är intt f-Of\•erkad 1 om de-t som ligger bostads-
räushavan:n till last ät av ring~ betydcJ.sc. 

Vpps:tgning på grund 0v förhåclande som avses i första stycket 
2. 3 eller 5-7 [är ske <ndas< om bomdsrartshavaren iller bli all 
efter 1ills~gclse vid1a cänelse utan dröjsmål. 

Ifråga om en bosi.dslägenhe< tlr uppsägning ?å grund av 
ForhUlartde som avses i första stycket 2 int;! hcl!er ske orn 
bos1adsrällshavaren efter lills~gelse ulan dröjsmål ansöker om 
lillstånd rill uppUrelsen och lår ansökan beviljad 

Om föreningen slige, npp bostadsrlil<shavartn till avfly11ning, 
har föreningen rått tiJI c.rså1rning fOr skada. 

Övriga b;)&timmal80r 

36 § 

.Vid fo;cningcns upplbsni.ng skall förfacas enlig< 9 kap 29 § 
oo.iads:~11s1agt11 (1991:6.4). BeMJlna •1llgån.-r skall fOr<lclai 
mellan bos:.ads~11shavarna efter Jägenhetemas iil$(1lscr. 

37 § 

Utöver dessa stadgar gäller för före:iir.gcns verksamhet vad som 
siadgas i bostsdsrlillslagcn (1991:614) 0<:h andra tillämpliga 
lagar. 


