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NORMALSTADGAR 
för bostadsrättsförening 

STADGAR 

ror 
HSB Bos1adsrättsförening ............................................. . !~~~~~~ ... i .. ':!.~i~.'.a ......................... .. .................. .. 

INLEDANDE BESTÄMMELSER 

F4reningens nnna och llodamål 

§ I 
Ftll'~ningens firma ,i;r HS8 6ostadsråttsförc::uing 

Syrenen 

. ,'därstQ 
I •••• 

föreningen har till .lndao,ål ;,t( I föreningens hu$ upplåta 
bostadsliis~nhot~r för permanent boende och lokaler åt med· 
lccrunamo 1m nyttjande utan tld.sbegr'J.mning och därmed fra.mJa 
medlemm~m3s ekonomJ.ska intressen. Vidare hat föreningen till 
.änd,tmål att fran'\ja studil!• och fritid:sverksamhct inoo, förenirigeo 
s;imt for an st~ scmcnskapen och tUJgodosc g~mem:amma in· 
1ressen och behov. främja :o.en1ceverksamh~t med anknJtnJng Ull 
boendet. 

Bostadniitt är den rån i foren,ng&n, som en medlem har på 
grund ;w uppllll.telsen. 

Medlem som lnnehat bosradsrän hllt'S bostad.s~ctshavare. 

Föreningens såte 

.§2 

FUrttningens styrelse har stn Såt~ i 

Sigtuna komm,m 
............................................................... ························· 

Samverkan 

§3 
Föcentnscn sk.all ~ra medlem i en HSB·förening. i dec föUande 

kallBd HSS. HSB sk21ll var3 medlem i föreo,ngtm. 
HSB skall beviljas lntr.ld& i förentngeu. 
Förenin8ens v~rkiamhet !>kall bcdmes i samverkan med HSB. 
fOrenir,gen bör genom ett särskilt' 1eckmlt .avtal uppdra åt HSB 

att bitr~da förenl.nget') i för\'olai.Jngen av föreningens angelä· 
genheter och h3.t'1.dhavandl!t av dess ,akenskaper och medels· 
förvRltn1ng. 

Allmänna bestämmelser om medlemskap I föreningen 
§4 

Inträde i f4reningcn kan bevilj,s den ,<1m är medlem i HSB och 
for fysisk J)<lrson om denne uppnän S5 års ålder ,id cidt11 for 
t1nsökan s~1 

I. kommer an <.rhålla boscadsran genom upplålclsc i 
föreningens hus, ener 
2. övertar bosta<lsri!U i föreningens hus. 

Annan juridisk perso11 än kommun eller landsting som förvär• 
vat bostadsrän till bostadslägcnhet fu vllgru medlemskap. 

.§ s 
Fråga orn s.n anta en medlem av"gör,. av lt}'rel.sen. 
Styrelsen åt skyldig c,tt snarast. nonnalt Inom &n 1nJn~ct fr$n dec 

att skrifd.ig ansökan om medlemskap kom in lill förerungen. a••· 
göra frågan om medlemsk:).p. Som uncler)ag for medlemskap:r.· 
prO,·ningen kan foren.insen komrn3 att beg3ra kreditupplysning 
s•;seende sökanden. 

§6 

Den sou) en bostadsrätt overg..atc till fär tnce \lågt-as Lntr'.itfo i f6t·· 
enlngcn, om devltlkor för mcdhm\Skap som före$ktiv-s i§ 4 år upp· 
fyllda och föreningen skli.figen bOr godca honom JOm bo~tads· 
r5.ttshavare. Om det kan ant'es atr törvatvar<m inte &\~fatt bos~tt.s 
sig pennanrnt i bostadllägenheten h.tr föreningen I ct>llJ:;h<tt me(I 
reglertngc-n i§ l rätt sn vågl'a medlemskap. 

Medf~msl<ap får inte \1ägr.u på dtsl-..rJmlncrande gnmd såsom 
tex ras. hudfärg. nation.atite1. etniskc ursprut"lg. religion. Ö\ICTly• 
gels~ eller sexuell lä88"ing. 

§1 
Om en bostadsrätt h.lr övergAtt tJU bostac.b:r.ätt.shaYarens mak~ 

får maken vägras medlemskap i för~ningen endast om maken 
Inte är medlem l HSB. Vad som nu sagts .åger mots~·a.,·ande
Ullämpning om bosradsr8tt tJll bostadsUigenhe« öv~rgått tiU an
nan n~rståimde person som varaktigt sammanbodde n,<!<l 
bostadsrättshava,·cn. 

För au den som förvärvat and~l I bostedsra.tt Ull IJosradstägen· 
het skall beviljas medlemskap gäller an: bost~dsrätcen ef(er fur• 
värver tnnehss av makar, sambor eller at)dra med V(}rc1ndra v~ak· 
t1gt sammanboende narstående ptl"$0n<:r. 



§8 

Om en bostadsdilt overgån genom bod~lniug, ~1'\', testamente. 
boJ~gssklf\e eller Jiknat\d~ föi'\'äcv och föMrvtmm inru antagits tllJ 
ml!dfcm, fär föreningen uppmana föf'•ä.rvaren t'ltt inom s~ må, 
J')ildcr Jrän uppmani,1scn \'isa an någon, som Inre får \•ägras m, 
trä<lt i förc1llngen, förv;jrvat bus:tadsratcen och sökt medlemskap. 
Om ,,ppmaniugcn Snte följs, fflr ho5tu<l:w-Jttt.•u tvåttgsförsålJas en-
11~ 8 k~J) bo:,tilclr.tällslagcn for förvär"~ren:s riikni,18. 

Ogiltighet vid vägrat medlem$kap 

§9 

Eu uvct'låteJse är ogiftig om dtm sou\ bos1adsrjtten Ö\•erg.&tt till 
v;;gras medlemskap j föreningen. 

Oetta gällca· iflte vid exekvtl" förs.äljni,1g dlc,· vid tvångsför· 
siiljnini:; cnlit::l bostadsrllttslti1gen. Hl'lr i da:-;su fall ful'o;ät"\'a,·cn Jnte 
.iuta~its som medll!m skall fol'cningc-1) lösa bost.adsr~tten mot 
s~äli~ ersä<tnlng ,,tom i fäll Jå en jut'idi.sk person enllgt 6 kap 
1 § ,:mdl'a stycket boMil<hriittslagcn får utuva bostadsråtten ut~n 
act vara medlern. 

Ratt for Juridisk person som är rm<llem 
att förvärva bosladsr.!tt 

§ 10 

EnJuri<fäk pcr:>ocl som fö' mcdl<:m i bosta.dsctUtsföreningen fin 
iocc utan samtycke ;.v förc:ningcm~ styrelse 8cnom O\•crlåteJ~ för· 
vitr.oa bos(.;'ldsratc tUI en bostedslägenhet. 

Ratt att u1ova bO$ladsrätten 

§ Il 

Om en bost:.1rh:r;iU o .. ·t!rlåtits till ny inncha\'th'O, får denne utöva 
boscadsratten enrtast om h~n ellur hon iir t!llur antus till Jl'h!c.llcm 
i. fö,·eniogen. 

En dod~bo efter en ~..,liden host.dd!iräush.a\•are får utöva bost:ids• 
dmcn trots an dOclsboet inte ~r m~dlem i fönmingl!tt. Tr<: åt 
cOct' dödsfallet fttr föreningen rlock uppm.1n.t dödsbol!t act inom 
sex månader fr$n uppm?inlngen \'1H att bostadsrätten har in8åU 
i bodelning eller ~rv:\.kifte med .anledning sv bostads.r'.itlfflt\\'at<:1\S 
död ener att någon, som inte ~r \'~gra.~ inträd~ i för~ninacn. har 
förvärvat bostadsritten och söJct medlemskap, Om uppmaning~ 
ictlC [OUs, får bOSt8d&ri?iUen n•flngsförs~!JM enllgt 8 k*4p bosta<ls
J'åltSl3G,CH föt dodsboets räkning. 

Mou\lat31lde a,,dra styckec ~:mer för Jurldlsk per&on om 
<len.ni'.: hil1' µanträtt 1 bostadsräucn och fö1'\'äcvct sker genom 
tvångsfön::åljnins eoligt bostadstätt:s13geo clle1· \'ld exekutiv fdr
säljnin3. 

Formkrav vid överlåtelse 

§ IZ 
Eu a\'tal oni ö,•erJåtelse av bostadsrätt genom köp skall upp· 

,·auas sktif0Igen och skrivas undcl' av sälja,·en och köpac-cn. Ko, 
µeh.:,ndlingcn sf.:.:,11 innehålla uppgift om d~n li.ig~nhl!t som Q,:er• 
låtclseo .l\'Sl'.:t' s.3mt ett µris. Mocs.,..Jrandl! skall gä1la vid byt~ och 
gåva. 

Om UV<:t'lålclsca1,.·~kt it\tC upvfyllur fonnkrav~n är överlåtelsen 
ogil<lg. 
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FÖRENINGSFRÅGOR 

Föreningens organisation 

§ 13 

Fören.Ingens org~nis*4lion b~tår o•;: 
fönmir1gsscäm{)ta 
styrelse 
re>t·lsorer 
\•aJberedning 

Rakenskapsår och årsredovisning 

§ 14 

Föreningens råkensbpdr omfatcar HJen 

I./. 31.11 

april Före............... . .................. månads utgång v:uje Ar ~k~II 
styrelsen t11J revisorerna avläJ:ru 1a tus,-cdovlsnlng. Oenr,3 be~t:\r ~v 

.-esultaträkning, b?iltmsräkniug och föf'V31tn.lngsbe~tteJse. 

Föreningsstämma 

§ lS 
Ot'dinarlc forenJngsstämma sbtl hAtl~~ inurn St.•)( u'\ånadc1· cf, 

ter utg;\ng(?n .dV \,.:,,je rfil.:.eoskapsår. 
Extra stämma shll hällas niir :.t)'rolscn finnctskal tUl dec. Såd~n 

stätfU:1~ skall också hållas om det skriftligen beg'År.. .av un ruviSo,· 
eUer av minst co tionde( 3\' samtliga rOstberättigade. I begär~n 
anges vilket ärende som skall bdtandlas. 

Kallelse Ull stamma 

§ 16 

Styrelsen kaltur lill fönmin~stäJ:1una. 
Kti1llelse till ~~mm., skall innehålla uppgift o,n de ai·enden som 

skall förelcomma på stämrrum. 
Kallelse får vtf~rdlU tidigast f)Ta \•~ekor Wrc stämtt'\ac\ och skaU 

utfård3s seM$t två veckor före ordinarie och ~n..1St l!n \•~ka fön.: 
extra stämms. l<~Helse utfärda,; genom ,1nsfug l)å )fdmpli8 plats inom 
föreningens fäsllghe1. Skriftlig kollelse s\oU dock alltid o,..;ndas till 
Ya,:;c med.lem ,·ars p~tad.res.s år känd för förenlngen om 

1. orJinat·il'.: föreninsssc.runma sk:lll hållas på aima,, tid an som 
fö~dui:"s i sr.tdgam ... ~nar 

2, föreningsst~mm,1 shll b~h~ndlu fråga öm 
a) föreningens försättan<fe i likvidti1tion eflP.r 
b} föreningens uppgående i annan förening genom fösfon. 

Andra meddelanden till medlemmarna defgc.s genom ~m1::ig på. 
).ämplig plats inom föreningims fästighul t!Jlur tanum brev. 

Motionsr:m 

§ I? 
Medlem, som ö1\skal' \.'iSSt iif'Cmfo bch..imJlat 1,>å ordinuri.e före

tlhlS,SStätuma. skall sktifOigen atnnåh, iiruodut tOJ ~tyr<?JS,en förf! 

f"'1ruarl 
.................. m~n,1ds utgång. 

§ 18 

På ordlnarJe stämma skall föf'ekomma: 
l. val.w stä1nm.oordförande 
2. :.mrruil.dn .d\' stijmmoordförandens \'al av ptotokollförare 



3. go<lkiin,,ande a\' rö~tl.ängd 
4. f.as.l.Stiillande av dagordn1ngen 
S. ~al av t\•å personer <1Ct jämte stäJruuoot<lförll1\dcnjustera 

protokollet samt v3l av röstT.äkna~ 
6. frå8;) ou\ kallelse behörigen skett 
7. st)•rnbettS å1stedovlsnlng 
8. rL-vi.sorcf'c tas beranelse 
!). be).lut uro fasrsmllande a\' restthatr'..ikninb"tm och bal3.l\S· 

räkningun 
10. l)~lut i anll!dttitl.g av förenJngen.s ,inrt eller förlust ~uligc 

eten fäststiillda balansrakningen 
11. beshll i fr-'~ om ansV.li'Sfrillet för styrelsefed~mötem;s 
l 2. fråga om arvoden för $lyr~h::ulcdamötcr och te\'lsorer för 

komroat\dc verks~mhetsår samt principer för .amfra eko, 
nomisks er~litlnintat för styl'e1seledamöter 

l 3. \<3) av styrelsefedamöcer och $upph.?ooter 
14. vala\' re\'isor/cl' och suppleant 
15. \'al av valberedning 
16. erforderllgt \•s) av li.,llmiiktige med supplc-a.nter och övriga 

l'op,cscntanter I liSB 
17, ö\'t'iJ;3 i kallelsen anmälda ärenden 

På cxo·a fötcnln..~s18mma fär inte be;duc fättas i .an<lta iirC'tl.dl'.!n 
åu c.Jc socn a,,g.ivics I kallelsen. 

Röstning 

§ 19 
På förenlngsst~mma har v..irjet m~dl\?m co rö.si. IMehar flera 

medlemmar bostadsr~tt gemen!liamt, har de lills.a.mma.n.s codast 
en föst. font-har en medlem fler3 bost?idsrAtter i fönmingl!n har 
11\cdlcmt)\C'I\ endan en röst. 

Röslbel'ärli~ad ar endast den medlem som tuUgjort iinit för
(>liktchL'1' mot fö<cnlngcn. 

Ombud och biträde 

§20 
En medlems rått "id förenlngsstämms utövas av medlemmen 

pct'son.ligen eller den som ar medlemmens ställldreuädare enUgt 
lag cll~r gc11urc101111,ud. Ombud skall förete skriftlig dagtecknad 
fullmakt.} ullotiJktL·:, s.kall företes) o<iglnal och gåtle,· högst ett åt 
fråu utr.ir<lamlct. Ombud får bar.1 förcträd3 en u\edlem. 

Mc<lJ~m får på forcnin~stätnma mc·dfuro hög.st ecc bih'äde. 
Fo,· fy~h:k pcrSou S!Jllci' att endast 3nna.n wcdle,n ellel' /l\Cd

kro,oeus cn.ll<.e/måk.3, rcgistre1·ad parttlCi', sambo. fOräfdr~. sys, 
kon eller b.l1·n får w1·a l>1ttådc eller ombud. 

Beslut vid stämma 

§ 21 

Fbreningsst&.mmans bcs(uc tJtQors ;)V den mc-ning som hu fått 
mer an lt3lfccn 8\' de avgivna ,·öscel'Jla ellet vi<l lika tWt1..•tal c.Jcu mc• 
uln~ so111 stä.o\tflOOt'dfö,·anden Uiträ<lor. Vid vut ~nse~ dim vald 
s.om har fått de- (k"Sta rÖ$tcrrn1. Vid lika rö!ttet~I (}vgörs \~fet genom 
lottuirt8 om int\! ~nnat be:dut;ss <w st~mman Jnnan valet förrättas. 

Föt' vissa beslut krä\'S s~~kild majoritet enligt bestämmclsicma 1 
bostadsrättsfagen. 

§ 22 

Om ett beslut som fattats på föfen1ngsstäm1na iont:!u.år .1tt ~n l.ä
~cnhet som 1.1pplåtiLS mcc.1 bosta<lsrJtt kommer ~tt för'dn<lus eller 
l sin helltl.'t behöva tw; i. anspråk uv föreningen med anledning av 
en om- qJlcr tillbyggnsd sk~II bostadsrattsluwarcn ha gåtc wc<l på 
beslutet. Om bost3dsr3ttshavaren lncc ger siU suml.)'L·ke till änd· 
ringen. bUr beslutet ändå giltigt om ounst h<å tredjedelsr l\V de 
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röTI?inde har Bålt med på beslutet or.h del rlP.~11tocn har godkäctts 
av hyre~n~mndL·n. 

§ Z3 

Om ett beslut innebär sn förl!ningan b(:giir sitt uutade ur J-ISR 
blit beslutet giltigt om c:let fättas på h•å på \lurand,·a följande före· 
ningsstämmot och ptl elen sen?ire scämman biltlitts av minst <vb 
t,·edJedcfar av de röst~ndtt. 

Val beredning 

§24 

Vl<l ot<linaric före1)1t\.,~tåmma uues valbereclning fö,· tiden ln· 
t:UI dess nästa ordictaric fören.ingsstäm.ma hålllts. ~n leclsrnot ut
ses till satnm;)nkallande I v<1lb~redningtm. 

V<1lbL-Ndningcn skall föreslå kandid~ter till de förtrucndcuvp· 
drag 011 vilka v;t) skall fön•ätW på förenlngsst.imma. 

Protokoll 

§ 25 

Stiimmoordför.lndcn sk;:tll sö,ja för an det fors protokoll \'id för-
enin~stäuuo.3J1. I fråga om procokollel.S inneh~II ~liar 

L o,tt röstlängden skall tas In, eller bll8gg~$, 
2. .att stäJtu•\atlS be.slut skall foras In, samt 
3. om omröstning har skett, att l'C.SUftatct skall anges. 
Senast tre veckor ane,· furoningsstiiloman ska.Il detJusceradl!' 

protokollet hållu till8ängli8t ho$ förcuiusen for medlem
marna. 

Vld St}'relsens SBIT\1T'l,?lnttäden skall det föras protokoll, SOth ju• 
stetaS av styrel:seordförancten och rlen j1Cerhgarl:! l~damot, suro ~lY, 
t'Clscn uts.et. 

Prorokoll sl<all förvoras betryggande. Protokoll frin ,tyr<hemöte 
skull föras ) num.mctfolJd. 

Styrelse 

§26 

Slyrolsti!n består ~vlägst tt·c och högst clva lcda.moter med hogst 
fyrs :ruppfeuntt?r. A~ dess:l utses en lcdumot och högsc en suppfo, 
ant för denne t'V styrels~n för HSB: ö,•riga lt:dilmöti!!r och !>uppl\!· 
antcr väJJs på förening:sståm.man. 

Scytcls.eledamöter och suppleanter väljs ror hogst två år. Leda· 
mot och suppleant kan \'älJas om. Om helt ny st)Telse valJs på 1"or
en.ingsst)1nma skall mandacllden fot' hälften, eller v1d udda cal n3r
mast hög,·c antal. vara eu år. 

Konstituering och finnateckning 

§27 

St}Tel.sen utser inom sfgordt'Orondc. vice 01'dfOrandc- och sekfc,. 
tel'3JC, Styrelse,, utset också OtB3rl1S.:Stör föt studi~· och fritid~
''l:!rksamhet~u inorc1 foruninK~n. 

Styr4?lsen utser fyra personer. v3raY minst två styrelseledamöter, 
att tv~ ttlls?imm~ns tec;knil föreningens firma. 

8eslutl0rhet 

§28 

SL\lrolst:!n ir b~lutför n~r fler än hälften av hela antalet stytc·l· 
$el eda möter är nårvar8nde. Som sty,:ebcflS beslut gälll!r cl~n me· 
n!ng de flesta röstande fö,·en;)r sig orn och vid lik.a rb~tetal den 
mening soo, ordförJri<lcm bitrkder. När mJnsta antal ledamöter å'I' 

närvar~nde krä\'S enhälltghet för- glfligt beslut 
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§29 

Styn!l~u cUcr fi,·matecknare får Jnte utun förcr,ingssta.nmans ~ 
myndlg3ncle .a\•häJ1da. forcnJngen dess f:\st,,s egen<lou\ eller (Omtr~tt. 

Scyrelsen eller finna1cckt\acc ~r inte heller riva eller besluta 
om Wlsentlig*' föriiodrmgar 3\' t·orenlngen5 hus t!lh.•r tntll'k såsom 
,·11~e11tllg~ nf-, tiU- 1..•Uct' ombyg~ader av $$dim egendom. Vad som 
goller for i\nddng av läScnhct regleras I § 41. 

Styrelsen eller fi.nnatccknarc m,· amok~ om inteckni,181..•llc1· an• 
l>.lS\ inskrlmlng i för1..>t1.ingtns fasta egendom eller tomträtt. 

Revisor~r 

§30 

Rc\•Jsorema :,;kall till .:,,ualct var.a mln~t två och hU~t tre, samt 
1,-0gst c,, stipple(}nt. Ru .. ·isot'c·r V'Jijs av ordinarie förenings~tiitn,na 
for tiden intlll deM niii:,;t..s orclin..t1'i<: scan~ hå.lllts, dock skall cm 

rc,1ls.or 111ltid ut~~ av HSB Riksförbund. 
Revlsorern.1 :,;k;,II b(:drlva sln arbete så, att revlslonen äf' avSlt.Jtad 

och t'cvtstoruberättels~ .t>1gi\.'cn scoast den .t~.lJ.~ffi .... 
S[)·tefs.cn skall ~vge skriftlig förklaring tiU Ol'dinarle stämma över 

~v C"\'?\•isotcrna, tC\'ls}onsberättelsen gjorda ..tnmiirkoingar. 
St)•rel.sens redoVU11ingsha1tdlltlgar, revtslonsberättelsen och st)'• 

re1scns förk1arlng över ;,v r<:vi.soroma 8:iot<la a.t1.m:i.rknlngar shll 
h~Jlc>1 tillsängliga for medlemm~m~ min!iit qn v~c.:ka fö<c den för· 
cning:,1\tmnma, på ,·llken de skall behandlas. 

Avgifter till föreningen 

§ 31 

Insats och tlrsavgift tör Jägcuhct fastställs av S[)'t'el.sen. Ändring 
:lY insats skall dock ~lltid beslut~ av för«ti.ngsst3m.ma. 

Å1·savgiften aV\~gs så att den ifUrhållandc till lägenhetens lnsats 
kuromc..'I' att motsv~r3 vt1,d som belöp~r på 13.t<mhc-tcn :lY förenln· 
gc..·ru. ko>lrladcc-, ~anit amorter;ng;n och ~vsiittnin8 till fondc1·. 

Åts.a'-'giftcn bera1~ mtlnadsvJssen~n sim \'?lrrl;ig~n fore 1/atjc k.3· 
lc,,<lcl'lnånads början om Jnte styrelsen l:>esh.,tar annat. Om inte 
O.rsavgificr1 bccalas I t'3tt tid ucgårdröjsmålsrånt3 enligt riinlelsg1m 
(1975:635) på den obetalda avsinen rron förfallodagen ~Il d•,s 
full becalnin8 .skt!r samt på.lnin.nclsca\'gift och Jn.kassoavgfft enHgt 
förordningen om l!nättnil,g föt inkassokostnildct' t>\,m. 

I tlrsavglft:en ingO.endl! urs~Uuin8 for \'iirn,c och \'ä1'mvatcen, 
c1cktrl~k strom, renh~tlning eller konsumtionS'o';,t«!n kan IJct"äkt)as 
t!ftc..•(' fo<bruknins. 

§3Z 

Upptått!lsc..•avgifi. Uv<:1'låtclscavsJft och pants.3ttnJngsavglft kan 
•~s ut efter be:-;lut ~w styTelsl!n. för ,1rbt!h~ vid Ö\'l:!rgång av bostads, 
rått fär a>t· bost8d~tittshav~ren umis ö,1erlåtelseavgifr: m~d bt!lopp 
mots,1ti1rsnde högst 2,5% .av prl!iib1tsbuJopp.:t t.'nligl läten 
(1962:381) om ;,Jlmö.n försökri.ng \'id tidpunkten för ansökan om 
mecllem$lmp. för *trbt!t(! "'kl p.inhiiittning av bostadsr'jU låt aY 
boMarlmittshitvsnm ut lus pantsät1nin8~':gifi mt!d höt:i:it 1 % av ptiS• 
basheloppt!I "'id tidpunkl(?n för undc..•f'r..ittt.'b<t orn p.antsaltuit\fj. 
För~ningen f~r i Ö\•rigt int~ ta ut~kild.s a\•i:;ifter (ör åtg'Jrdcroom 
törening<?n skall \1idta metl :.mlc..-dnin8 a•• lag eller förfottnin8. 

Underflållsplan 

§ 33 

St)'rC.'lstm .skall upprätta umlqrhftll$plan för genomför*tn<:le av 
underhMlet av föreningens hus oc;h ~rUgen budgetera samt ge· 
nom beslut om tioo,·gtftens s«orlek saketställa ct'fo1·dcrliga medel 
for att t1}'~~a uodcrhåJlct a\' Io1'Cl"UogcflS hus. St:;rds~u jkall v..trjl! 
~r tlltse an forenlngetlS cgcodom btsiktigas i lämplig omfattning 
och i Ct\lighet inc..'U förcnitt8cms undcrh~Jlspl:iin. 
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Fonder 

§34 

Inom Förcnlngct\ skall bildt's föU1md~ fondt.!t: 
fonrl för yttre underhåll 
fond för inre un.dc,·håll för bosta<ls18genhet~r 
Reservering av 1m.-dcl for yt«re underh$ill skall !like i ~11Ji1;hct ,ned 

antagen underh/&11,plan enligt§ 33. 
Avsättning ttU fonden for inte underh$11 be)t~m:-. av stytdscn. 
Bomidsrättsha,•~rl! till bostadslilgenhet fär för ;,tt bekosta itu·c 

underhåll am•änd~ SiS av på lågenheten belöpand~ <lcl a-.· fon· 
den. Storleken .av på bostadsl3genhet be1öpan<ie del av fonden 
skall härvid bestärnmas ~At!t förhållandet mellan insarsen för lä• 
H(?nhctcn och de samrn11nlagda iosilts.erna for föreningens siimt· 
HH.t bostadsf3gcnheter samt med .;w<lr.Jg föt gjotda uuag. 

Oet över· t.!llcr W'\dC'Cskott som kan upp$Cå på förc..•u.iugcm verk· 
samhet skall, eftor <7 f or(f erllg undernallsfond•ling i <11lii;l 1ct med 
..tndra stycket, balanseras 1 ny ritkniug. 

BOSTADSRÄ ITSFRÅGOR 

Utdrag ur lagenhetsförtecl<ning 

§ 3S 

Bosc:uJsrattsha,·are liar ratt ett på. bt!g.Jral'I få uld1·ag ur l~gen· 
hctsfö1·tcckningen beträt'fäncte l:iigenht.!t .som h.:,n ii\nchar med 
bostadsrätt. UtdrBget skall ange dag .. -n för utfan.fandcc samt 

1. lägenhetens beteckning, beHtgenhcu, rucnsa.ntat och öwlga 
utrymmen, 

2. dag\?n för P:ltcnt- och regts,rerln~verkets regi;'ltrerlng a\' 
dL-n t!konom.iska plan som 11,gger tlll grund för vpp1Atelsen, 

3. bost~dsr.ättshaYän!OS na1nn, 
4. insatsen för bosts<l:<r'dttcm, ~amt 
S. vad som flnn~ an,eckn:iit rörande p•mt~itttnir18 atJ bostads, 

,·ättco. 

Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter 

§36 

JJoJtodsmttshovarn1 !l,k.a1l på t!gt!n OOko1t.n..sU hålla lägc•nhctcn) 
sott skick. Det IMebar att bostadsrä.nshavaren ansvarar tör att~
... u und!.:!rhålla sou\ tcpa1'Ct'a lägc1,hctoo och att bekosta åtgär· 
dema. Föreningen $Y~rar för att hu~t!I och förl!11ingt!uS faste> t!gcn• 
dom I övrigt är väl underhMl<t och h611s I gott ski<k. 

Bosrodsrättshav.aren bör te,:l<n3 fors~krlng $0nl ornf~tt~r dP.r un
dct'hålls· och tcparatloruansv~r som följer a\' (~g och dessa ~tt'd· 

S""· 
Bostadsrånshav~ren ~kc}tl fö~l'l de anvhning::iir M>m fvreningen 

lamnar betr~ffande 1n.s1all~t1oner 8v:seende avlopp. värme, 91s, el, 
vatten, ventll8tlon och ~nordnSng för informt1tlonsö..,erförJng. För 
vissa ~<gälder I ll!genheten krbvsstyrelsens tillstånd enligt§ 41. De 
åtgärder bostadsränshavaren vidtar i lägcnhtoo skall alltld utfOras 
fackmässigt. 

:T'il/ 1/igmlle!m h;;,, buu,d am,a~ 

• )'tskJkt ptl rummens \'äggM, golv och cak.Jåmte den Wlder
tiggande Uehac ulliug soxn krävs för ~tl ~nbring(} ytskiktet pä 
l!tt fuckn1äsJigt !liå1t. l:k.,;1a0sr~~r.c.:'11'1'•,nE"n anwarar också fot 

fuktt.solerande skikt l badrum och våtrum, 

• tcke bänmde Innerväggar, stuckatut, 
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• inredning; lä&cnhetcn och övriga utrymmen ttllhörandc 

l&genhet~n. ~xempeMs: ~nltetspo~lin, köksirm:xlnins, vit· 
varor sA$orn kyl/frys och tvät«masJ<tn; b0$t.adsr'.itt::sl1a\•aret\ 
s,v3rar ocks~ fOr t.!I· och ~ttcnlcdnlngar. avstängntngsv<?n· 
Hkr och I rörekorr,m.tnrl~ föll aoslulningskoppllngar pa 
v11trenluc.Jr1ing lllt denna 1nredn;r,g, 

• l~i;t.!uhCl~f\S ytter· och 1nnerdö"*tr m~d tillhöra.t1.dc l~ter. 

foder, karm. tatni.ngsllscer. lås 1nklu~t\'e nyc;klar m.m: 
bostadsr-Jtufönmiogeo sv~rar dock för målning 3v ytter· 
dörrens }1.ten:lds. Vid bytt: av I.åg.enhecens }11:erdöTT skall 
Jcn nya dörren moU,,•Ar;s dt:! uonner som vld utbytet gäller 
för br:mdkf~ssning och ljuddärnpnJ11g. 

• gl~s j fönMer oc:h di.irra:.· samt spröjs ptl föf\ster. 

• 1111 fon~ter O(:h fQmtqrdiJrr horat\dc beslag, handt~g. g~ng

j3r,,, «å1ntngs:Us1C!r 1n.n1 s.aml ,nå.lning; bo~tadsr81tstör
ening1.m rr.J1·ai· dock för målning eiv utiftc1n synllga delar av 
fönster /föns.l~rdörl', 

• 111ålt1111g av radl8torer och vij,nn~lt:!duingat. 

• ledn1ng3r för avlopp. så$. clcktl'lcltct. \•atten och <tnord

nlng3r för infonnatiOt\Sö\lCtfOtlt\g tlll de delar de t'r syn· 
liJ;a I lägenheten oc;h bulj.änar c·ndas1 den ak«uetla lägen
hNcn. 

• 3rm;,t1,1rcr for v:sctcn (bland3.te, duschmunstycke m,m} in· 

klosive P*'ckuif\S. avsrångtlingsvcntllcr och anslu1nin~ 
koppllng~r på v.attuntcduing, 

• 1(.lämringen runt solvb1·unncn. tcnsnJng av goh·brunn och 
vattenlbs. 

• eldstädur oc.:h brask.lln.lOCI', 

• k61c.fläkl. kolfcfterflåkt. spfskäpa, ventJlstlom.don o~h vem· 

t1l;.,tionsfl.2kt. med undant~g for bostadsrånsföreningem 
\mderhålb.imn·ar enlig sista· styckcc. h,st~11allon av ~mord· 
nlng som p6vurkar l,usct.s \'C'r1tila.1ion k1-!1,1el' SC}'tclsens tlll· 
$1:l\nd enligt S4 l. 

• gcuppcen1ral/siikringsslcåp och därifrån utgåcudC' sy,\liga 

elledningar i lägl!n)n:lcu, 1>,;·1arc, eluttag och fas1a anna· 
turer. 

• I.Jratld~·atnarc. 

• elektrisk gotwhm1.:. sorn OOsladsrältsl1avilrC1\ försett l3gcn· 

heten mi:d. 

• h.1nddukstork: om bos1adsrt)tt.sförcnJogc11 focseu lägenhe
tun med 'vat1ct1butcn hat)ddukstol'ksom en det av lagenhe
tens vjnm.?föts:örjtUns ;:,,1svat.>.r bos«adsr~usfön::oingcn föt 
underhallet. 

• ~gua \1\Smtlationct. 

Fiir rop~1r.ation µä grund av br.anc.h,koc.J.a ~u~r vc11ll!nhtdni119ss, 
k~rta (skt1da p~ gf"\)n<l l-tV utströmmande rt1ppv<t1ten) swtrAr 
bom1dsrai«shav~ren end8&t t t>egräns~d omfattning I enlighe1 med 
bosta.dsl':mslagen. Detta ~Jet' ä'>'en I tJUampllga delatom det flnns 
ohyl'"il i l::igcn.heten. 

Ingår i upplåtelsen fötl'åd, garage eller annat lägonhetskom, 
pJcmcnt rutr bosu:,ds1'lillshaYareo S3.Il\mi) uudurhMl.:s, och repa• 
ruUomamsv;.H' för dessa u«rym1oen som för l;igcnh~tcn «mligt 
(.)vi.in. 01:tla 8ällcr ä\'C'f\ m;:,rk som är upplåt~n mud I.Joim,dlriitt. 

Om liigunht(CO i,r ull'U$l.S<.I muJ balk(.)rt8. 4illun ullt:!r hör ti.111.ä· 
gc11l1t:cc.m 1nark/u1L·plats som år upplått:!n rnetJ bostacl~r'tltt $V.drar 
I.Josladsråltshavarco för rcuhållniug och snöskottning. för bal
kong/ ~lian SV3!3J' bostadsräctsh;lvarcn för roåh1ing av in.sida il\' bal· 
kongrront/aJtanf,0111 samt s.olv. Måln1.09 utför.. ~nligt bosrads, 
C"'.icc.sför~ningcns tnstrukUoncr. Oro t:.ia~nheten är utrunad me:rl 
1.akkrnus i;ko.11 bostadsrätl~havAren d~rvtö,•er se Oll att a,1rlnnlng 
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för dasvacten Inte hlridr&.$. Vad .dvs1tr ,oa.rk/urcplats år bosteds· 
riittsha\larcn skyldig an fölJ-' föreningt:!ns an .. ·iSningat gällande &köt· 
St?I av ma..fkC'n/u1ep\3tsen. 

8ostadsrattshavaren är skyldig ~rttUI för~ningcn aninala fel och 
brister I s~d~n läg~uhl'.:tsutrustnlng/lednlng3r som for~nir,gc-n :wa· 
r.l1' fOI' enligt denni.' Sl*tdgebt:!sltiuunc•lsc eller enllgt lag. 

Brutadm.irtsr~•ingr:nsYatar fOr rc~ratlonel' av ledning~r for.,, .• 
lopp. ,•änne. sas. elek«rlcltet o<;h v-,1tten. om Wrcningcn har fOr· 
sert lägenhulcu ,ned lednlngarn~ och d1?s.u tjäruir Ocr än c,1 la· 
genhe1. DetQmma &!illet för venltl81Jonsk&naler. 

Föreningen ilar dän.l(Ö\'Cr underhtlllst'ns,•~ret för lti<lning.ll' for 
avlopp, gas, el~ktritilct. \'attcn och anordrilng.1r för infomration· 
sö,·erföring som förL·nlttgcn fOrsett Jägenheten med och 3.0111 irttc 
3r synllgtt I l~genh~tl!O. Bos1adsrattsforenlngef\ t'ns\'srl-tr vidarL· för 
underhtlll i.'V r~diaton:r och 1/ärmcle-dnlngar I l~genheten s.om for. 
en Ingen försett lägenhett!n mccJ. fören.ingen S"t~rar ock.stl fur rök· 
g$ng<tr (ej rf>ki:;ångar I kakelugnar) och ventilMion~kan..slc1· so,o 
föreningen försett lilgt.>tlhc1en med samt ä\·en för splskåp;,/köJu. 
fläkt som utgör del av husets vootllatlon. 

§37 

B0stadsrä1.tsföreningen får åra si8 act utfOta sådan reparation 
same b)'te av inredning oc;h urrus1nit18 vilken bostadsr:m.shavaren 
e111igt § 36 skall sv~r,. för. Buslut härom skall fauas på fore
uingsstilmma och får enda&t a,,se ~tgän:t ~m f()r~las i Satl\band 
med omfatlaudc.- underhåll eller ombyggnad av föreningens hu~ 
och som berör bos1?1dsrii.t1st.atarcns lägcnhcl. Förcnlngens åt· 
g'Jrder enligt denna bestämmelse sk311 ske till 5erl\•AnBg stantford. 

§38 

Bostsdsr~tt::;hu"·.an~n ansvarat gc,uemot fOrenlngen för såd8ns 
atgärder 1 l~genheten som har Yldla:;its tlv «idig.l1'C innehavare 3\" 

bostadsrätten. såsom rep?irR.tioner. und~rhåll oc.:h ic1scallatio11er 
som denne utfört. 

§39 

Om forcnlngen vld tnträttad skBd~ bllr eniäetnin~kyldig ~ntti· 
m<>t l,ostadsriittshavai·e fbt l3genhel$ulrus«nlng eller per3,0nligt lö· 
sö~ i.kall t."l"Sätlftingl'.:11 be1"aknas utifrån gall ande fönakrlng.5\'lllkor. 

Om bostadsråttsh~varen försvmmar sitt snsv<tr för lägenhetens 
skick enligt § 36 i sådan ucstr3cknJng au annans säkerhet ä\1en1:y· 
r-~ C?Uer det finns rhk föt omfälta().de 5kadoJ' på annat)S cscndom 
och inte C?ftcr uppman.iug avhjälpet bris1.Cr1 i l~genhercus skick så 
snan som möjligt. får föreningen l-lvhj~lp;, hri$ti:n p.\ I.Jo:aads
ra.ctshavarens bekosU18d. 

§41 

Bostaclsr:mshavaren ra,· inte utan styrelsens tillstånd i lagcnhe• 
t~n utf<.)r.a ~ti:;3.rd som innuf.dltdr 

1. 1rigrepp ten OOnmde konstruktion, 
2. ändring av befintliga ledning.ar for avlopp, ~nne. gas elle,· 

vatten, eller 
3. annan \"~sentllg förändring sv lägenheten. 
StyreJsen får 1nte ,·agra ~u medge Ollstä.nd Ull en åtgt,rd som av· 

ses I forsta stycket om Inte åtgärden ar llll påtagllR sk;:,da eller oW, 
gen het for föreningen. 

§42 

När bost~dsråttlhavaren snvänder lägenheten skall h3.t\ ellcl' 
hon se tlU att de som bor I om.gl,1nlngcn 1nlc uts:ms för stöming .. r 
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som i stldim grad kau ,•ac~ s~dllga for hfilsan eller annat"$ försämrd 
deras bostadsmiUö .dtt de inte ski!Hgeo bör tå(as. Bo,.t.'idsritt$h.t· 
varen $hll ~ven i Ö\'t'iSt vid sin a,wändnlng av lägenheten iaktta 
~Ut som torclns för att bcvata suodhct, ordning och gott !(kkk 
lnom eller ut~nf'ör hu~~t. Han ellca· hon skall r-3n~ sig efter de 
~,·skilda regler $Om fö~ningc:n i. övetenssr.,,n.mclse med onens 
si:d m~ddelar. Bosteiclsrättihav.aren skall h.llla now·ann tillsyn over 
.1tt Jcss:l åligsanden fuJlgörs ockslt l-l\' dc.-m som itao elfel' hon wa· 
rur for Cttl.iSt 7 kap 12 § tr4!dje $tycket p 2 bo:r.t~dsr'.it~lagM, 

Om c.Jec förekommer såd&.na $tömlogiu i hoendd som avses i 
fonta styc-kct fOtsta menlngen, .shll föreningen g~ bostadsrätts• 
M\•*trun Ulls.iigelsc att se tnt an $lömlngsma omedelburt upphöt. 

Andre st)•c.ket g'.dlll!r inte om föl'cnJngcr, s3ger upp bo$lad$· 
riltcshava,·en med anleclnlog ;tv 1111 stöming;ima iil' sä,-skilt all\•ar
ug;, med hiiru.tn till de1-as art eller omfau nlng. 

Om bos«~dsntttsh<1vm·c.·n \.'<'I clle,· ha,· anfcdnlng att mJsstänka 
3rt el! fOremlll är behäftat med oh}ra får d•~• inte tas in i lägen• 
heten. 

§43 

Företrädare föl' bostadsränst'6renlngen har r~tt ~tt fä korruna ln 
i liigl!'cl11etcn nät· det beh0\'S för tillsyn eller för eirr utföra arbete 
som forenlngcn S'\'~Nlr för eller h?ir rätt ~u utför~ ~nli8t § 40. Nu 
1Jost~d$r3ctsha\•aren hM 3"'S~gt sig bo.steds'rarten ell~r när bostads• 
.,:,uen skall tv~ngsfOrsä)Jas är bost8dsr~ttsha\,aren skyldig att lflt..s 
lä8c.·,1he1.en visas på lampllgtld. Föreningen s1<a11 se till att bostads
rättshaYatcn inte drabbas av större ofä,.e;enhet än nödWndlgt. 

So$tad1rätLSl~varco ät etillgc bostadscAttslagen skyldJg att tåla så· 
dan<J inskr3nknin8ar i oytlji'.Jnc.Jerätteu som furonlcds av nöd\'ä.11· 
dfga ätgiirder för att utrota ohyra. i hus~t 1:!ller på m~u·k<:n. 

Om bO$\t"iclsriitt$ha\l·,mm inte lämnut tilh:r'.id~ nät förcninscn 
har ratt till det k~n föreningen ~n.sök;t om ~rskild handr,lk:knin8 
\·id kfOc\Ofo~dCmj'ndlgheten. 

§44 
En bosradsråttshavare far upplåta sin lägenhet I andra hand till 

al"U"l:m fö,· självstätldigt brukande cn<lilst o,n St)'tclscn gel' sitt sam, 
tycke,,!. Styrels<?ns samty<:kc bör OOgrjns.ts till \lis.s tid. 

s~mtycke behövs dock inte, 
1. om en bostadsrätt har förvi;rvats \'id exekuUv försäUnlng el

Jc,· tvån11Sförs3UnJng enligt bostadsr:lttslagen av en Juridisk 
l)C'c'Son som hade pantr3tt ~ bosrods1'ätlcn och som lnte an 
tagits dll medlem I föreningen, e\Cer 

2. om lågenheten ir 8vsedd t'ör permanentboende och b~ 
stad$ritten till Higenheten tnneh3s av en kommun eller ett 
landsting. 

Styrelser, sJ<,i11ll gen11st underrRuas om en Hppfåtef:se en!Jgt andra 
stycket. 

Väigrt'r styrel$en ~It ge sitt samtycke t1U en andrahandsuppfåteh.e 
får l)ostadsråttsha\·aren ändå upplåta sln l!igenhct 1 andro hatl.d 
om h}Tcsnamndcr, lamnar slet tlllståod tJU uµpJåtelsien. Tillstånd 
skall lamnas om bos1a.dsr3tl.Sha1,.·arer1 >,ar ~.dkt.1r,~vätd~ sk~I för 
up))lårclsect och föte11ingl!u int<? har n~gon befogad anlednlng att 
"''ågl'a s:.smt)·cku. 'fill:(tåndet sl<,1H <I\' h}Tesnämnden begränsas till 
vin tid. 

l trtlga om en bosc.adslågenhet som innehas av en juridisk per
son kråvs det för tUlståtld et>.dast illt för~ningen inte h11r n~gon be
fogad anledolng a.u v~ samtyckt?. 

Ett «illscånd till ::mdc-ahilnchupplbtels.e ken förent's med villkor. 

.§ 4S 

B0srods1·ätcsha1;il1·c.·n får int~ inrymma utomscåcndc pc .. sou\?r i. 
lagc,lhetcn, ou\ d~t hn medföra men for fötenJnsen cUor någon 
anna1\ m~dlcm i föreningen. 
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§46 

Bostads.rättsha\·aren fär 1nte l'tnvSnd;, låg\?nhcten tu,· något an
nat iindam.M 3n det avsedda. 

.Pör~ninSM få.I' dock endast äberop~ .sv,•ikel:r.c: som åt' a·> avscva:.·d 
butycJelse tö,· föt'et\lngen eUer n~gon medh:m j foru11inicn. 

Avsägelse av bostadsrätt 

§47 

2.n bost.adsrli.ttsha\'ate får a\>~ga sig bost8dsrJnen ti<lisust ~Ac.T t\'å 
~r från uppU,tlilien och darlgenom bU frt från stna förplikt~f~t' som 
bostacisriUshaVJre. A."1:3gclscn skall göras skrlfdfgen hos styreb~u. 

Vid en a\'sägels.e Ö\•ergår bost<tdsrätten till föl'eningcn vld det 
m~m.tdtskific som inträffar nåcmast efter tre m6n;,d~r fdm c1vSå• 
gel.sen eller vid <fet ~n.1rn månadsskifte som angetts I denna. 

Förverkandeanledningar 

.§ 4& 

Nyttjl'tnderdtt~u till c.•o 158cnhet som innehas med bo~tadsrått 
och r.Qm tilh:r'.itti år fö1'\'erkad och fötcC>ltlgcn således ber~llfga.d 
att ~ga upp l,ostadsrättsha\'tir<-n till avny,cntng; 

l, om bostadst"jtt.shavarcn <.ll'öjcr med att betala Jnsats eller 
upp1~tel!'.ea\'8Ht utövur tvli \'l'r.:kor fråt\ dcc act fötenin1;cn ef · 
«er f6rfsllodegen anmanat honom ll'll~r heMc iltt fullg,Oca 
sin betalnlngs,kyldtghet, 

2. om bostadsrätuhavaren dröjer med .att hetola ;\rsavgfft. uiir 
det g:Wcr en bostadsl3genhet, mer än en vecka efter för
faJlo<la9c:n eller, när det tället· oo lokal, mer an två \'atda· 
g-..tr efter forfällodiJH\?n, 

3. om bostsd$rÄttsh11vsren ut,.;tn b~hbvligt sumtyt:ku \?lfor till• 
stånd upplåter l~genhe«en I andra h.and. 

4. om lägenheten anväilds fdr annat ~ndamål ån det 3\'Sedda, 
S. om bostadsl'lttsha\•aren inl'ymtnef utomstående pc,'Sonc,· 

till m~u för fön!ning~n ~Hur .anmm JOt:!cll~m. 
6. om bo~tadn8n.sha\1aren eller den. som lt'ge:nheten upptå· 

Uts tUI 1 andra hand, genom \'årdslOshet ar vållande tlll att 
det f'lnns Oh)'l'a; lägenhccen eller o,n bosrodsrättshavaren 
genom ..stt int~ utan O$käligt dröjnnål underr'..itt"A styreben 
om att det f'inn$ ohyra 1 l~genheten bidr~r till 3tt oh}'ran 
sprids I huset, 

1. om tågenheten på annat sätt vanvårdas etler om bosrods· 
r8ttsh~veren åstdosöuer sina sk}'ldlgheter enligt§ 4'2 vid an· 
\'~ndolng ~v litgenheten eller om den som lägenheten upp· 
låtits 1111, andra Nlnd vid an\'åindnlng av denna åsldosåUer 
de skyldigheter som enllgt ssmma paragr~( ålfgger en bo· 
~tadsräruhav.sre. 

8. om bostadsrättshavaren Inte l3mn~r tU1tNldc cill lage,1hc• 
ten enUgt § 43 och hiln inte käll. \'isa en giltig u~iikt for 
decta. 

9. om bostud~rii.ttsh..sv1>tren inte fullgör skyldighet som går ut· 
över det h~n skall göra enligt bostadsrättslascn och det 
måste anses vara av s:yMcrlig vikt för fönming~n ;tlt $k}'l · 
dlghet~n fullgöN, samt 

10. om l~genhecen helt eller till våsenUlg del 3.{)V!locls för Oii• 
ring::n-ecks:amhet eUet dätmcd li.k;,ttaJ \.'utks.tmhet, vilken 
utgöt elfel' 1 vtlkeo till uu i,1t~ oväo;entlig del ing11r brotlSllgt 
förfärande eller om lägenheten används för t11Hc11U~a sex, 
tJella förbindob.~r mot ersättning . 

§49 

Nyttjt'nderätten är Inte fOtVcl'kilU. ocn tfot som ligger bostads• 
r8ttshavaren tlll last lit' av ring.s betydelse. 

2003 3GS.<l HSB -OUU 211 



Inte heller är nyttjandet-ätten t:I.U bostads\~genht:t förvC!1'kad på 
grund av att en skyldigh~t so,n. O'-'SCS , § 48 p 9 tnte fullgö~. om 
boslodst':iltthavaren t'r en kouuoun elfel' en landsting och skyl• 
clighut,m inte kan fu\lgöus 11v S,åcfan l>ostadst'.ictsha.vare. 

§.~Il 

En uppst'gning ~kall ·oata :.k,·ifctig. Upps~gning på gn.md .sv för• 
hålla1)de som ~w~s; § 48 p 3.5 eHer 7-9 tär ske om OOstc.uhr'Jtcs• 
}1.3\.'aten låter bli att efter Lillsågclse \'ldta rättelse ucsn <lröj:;mål. 

UppsagnJng pi grund av förMllande som avses I § 48 p 3 far 
<lock. om.det är fråga om t:!n l,os1a.dslägenhct. Inte sl<e om bost.tds• 
r.itt.sh3.Yil1'et\ utan dröj~mål .aru.ökcr om tillstånd tlll uppl1iitelsen 
och f~r ansökan bevlUad. 

Är rlet (råg.s out särskilt alh•arl1g3 stöming,1r i boendet g.llier\·ad 
so1n s;i~ i§ 48 p 7 3\•en om n~go1, ti.US}tg~be om t'..ittc-lse tntc har 
skett Oetta g;,itlc,· dock it\Ce om stornlng3rn8 intrM'fät umkt tid då 

lägenheten \'arlt upplt:.ten i ~ndra hand l)å Si.itt SOnl anges J § 44. 

§ 51 
Är nytcjandct':t.tten förverkad på grond l>tV forhå.Ua.ndc. som 3\'

s,es l § 48 p 1-5 ~tk-r 7.9 rnco sker ~nelse innan föreoingt!n har 
:;ast upp bostadsrättshl>t,•1mm till aVfl)'Unitl.g, får han eller hon 1nte 
rl;1rdlct :sldlj3s. rron Jågenheten pli den grundu:n. Dena Sälfer dock 
tnte om nyttj<1ndcr~ttcn tlr förverkad ptl grunda,· ~duna sätsk.ift 
a.Uvarllga stdrning.ar j boendet s.o,n 3\'SCS l § 42 tredje S(y(:ket 

Bostadsniltshl>tvarcm får ini~ htlle,· skiljas fl'åo 13genheten om 
föreningen )nte har :.a~t upp bostads~ttshavaren «m 3vflytening 
Jnom tre m~nuder fr'm del'\ das då fören.logen Ock recl,t på för
håtl3nde som O\.");US > § 48 p 6 eller 9 cllet' tnte tnom t\•tl mtmader 
frän deo Q;ig då fönmingcn fick tcda på förhlUande som a\/Ses i§ 
•18 p 3 s~gt till bos:tatlstänsha,1il1'Cn att \'idta rättelse. 

§SZ 

Eu IJoSladsr3ttshavare kan skUjt1s frtm liigenheten på 8f'uc\d av 
förhållande som avses I§ 48 p 10 endast om föreningen h..tr S<Jgt 
upp bc»t;.,d:mlsltshaor.Jren till avflyttolng Inom t\•å månader från det 
att föreningen fick r~da l)A förhålla.udc-t. Om den b1'0ttsllga verk· 
samheten hor ~nget\$ lill !tal ~Heroin föruntlc.>rrokIW'\f; hilf' .inletts 
)l'\om samma tid, har förenJngen dock kvar sin ditt till upps.ägruns 
)ntllC dess att två mån~der har gått frän det stt domen i bruu:må• 
l1tl l1a1· vunnit laga kraft eller det rottsllga förfarandet ha.r ~w:slut;its 
på något ann<.11 Sått. 

§S3 

iir n)'ltjandc,~ncn cullgt § 48 p 2 t6rvcrkad på grund av dtöJ 
smM med ktuhting av å~avgifi. och har förE!11i11g~n nll!d anfcd, 
nlng ,tv decca ~agt upp bo~tadsr.äll~havaren tttl .avflyttning. f~r 
denne p$ grund 3V dröjsmålet inte skiljas från fägenheten 

I. om avgiften · nör det t'r tr~g*' oro en bost~dsfägenhet - be· 
tt'l\~s lnom tre ,•ecl<or trän det ~tt b0$l3dsrt'ttsh8''tlren t,3r 
deJgetts under~ttel:se om mojUgheten t'tt f:$ tUlbal<a 1ågen· 
heten genom iltl betala O~\•git'\en ,nom denna ticf, eller 

2. om :,vglften -n.iir det J.tr fråg-.t om ,n lokal . betal:.~ jnom h•6. 
veckor från det alt bostadsrättshavsTen h~r delgett$ under
TiittelS<? om möjllgh<?t~n :,U få tilll,ak.a l.ägenheten genom 
.at( ~tala ~rsavgifien inom denna tid. 

Är det frOg,s orn en bost<1dslågenhet fär en bostadsrältshsvare 
inte heller s\cilj&s frtln lägenheten om h~n eller hon haf varit för. 
hmdrnd att beta(a årsa\.'giftc.•n Jnom dca cid sou\ anses i förSca 
stycket 1 på grund av sjukdom ellc-r Hknilndc oförut.scd<l omsllin• 
dighet och årso\'gift1tn har bu:t.al.at:; $i sn11rt det v11r möjligt, dock 
$cmast når tvhtt:!n om •whysntng avgör!> l f'ötsta iflStans. 

V~d som S8g5 l första stycket gällel" inte om bostadstiitt:.h.s,1<>.~n. 
genom att ,'\d uppf'cpadc tUlfällen inll! OOt,1ta A~vgif\en tnom den 

tid som t'ng~ i§ 48 p 2. hatåsldosatl slne förpliktebt:!r i så hU&grad 
::ut han eller hon sk~ligen ini~ IJör få behålla lå,,~enheten. 

Beslut om avhy:sning mr mt:!<.ltlelas tidJgast tredJev~rdsgen eflc.•r 
ul~ång.l!n av den tid sorn ~nge.,; > fönta stycket 1 ellel' 2. 

§ r,4 

Sågs boo~dr.råttshavarc-1'\ upp dll avflyttnlng a"· någon on.:,k ):()10 

anges I§ 43 p I. 6-3 dlc,· 10. ar ron eller t>on skyldig att nytta ge· 
nast. 

S3gs, bosta.d$r.ittshavarcn upp av någon ors~k som ;,n8t:!'S i§ 48 
)) 3-5 eller 9, får J,:m elle:r tto,, bo kvat' tUI det n,~ns('h,skift~ sum 
itl.t:räffar närmast efter tru: måuiltlc:r fråt\ uppsagnJngen, om iutct 
rätt~n t.l~sgcr honom eller hennl:! utl flytb tidigare. Detsamma 
gäller om upps.l1galngen sker av orsak som .anglh. > § 48 p 2 och be· 
stätnmels<?m.t i~ 53 uecUe- stycket är tilBimplig-.t. 

Vid uppsägning i andta fall av otsak som ~nges i.§ 48 p 2 Hlläm• 

pt'5 övriHa IJesttimmelser i§ S3 . 

Vissa övriga meddelanden 

§55 

Är sådant meddelande W.n föreningt:n som avses i§§ 8. 40. 42. 
48 p 1 ocl\ § 50. avsänt i rekommenderat brev undt:!r mOllilSatCn.s 
vanllga ~dres.~ ~k.all ~~gen 3.J')s,c,s ha !ull gjort vad som l4nkom

mer på. den. 

Tv!lngslörsaljn!ng 

§56 
fbr ho~t~d:;r' .. stt.dta\laf'en bli\'it skild från lägenhe(e:n tJll följd ilV 

upp$8gning i fä.Il som avses i § 48, skall bostadsrätten 1'•$n~ör· 
såUt\S enUgt bost.adst'..itt.shlscn så Sl'\al't som mOJllgt. om inte före
ningen, bostsd~rättsh,1,·atco och de k:itl.da borgenärer vars rätt be
rörs 3V försäljningen kommur öv~tCn$ om något at\l\at. Förså)J· 
nlngen får dock anstå tiU dess ~tt l,ri:;t~r som IJostads.tätt.s.hovarc-n 
.sOSYilrat· föt blMt åtgårdade. 

AVSLUTANDE BESTÄMMELSER 

Ser,kilda regler för 9111191 beslut 

§57 

För gtl!lgheten av föU•nde beslut fordros godk;innond• •v sty· 
rcl,c11 IC>r HSB och såvitt gäller p 3 aven •• HSB Rlt<sförbund. 

I. Bt:!slut au a,•häl'\di".J föt~ni.O.gc-o dess fasta c,gc,ndom c-Uc,· 
tomtr'.dlt. 

2. Beslut om ändring .av d~ss.a sca<lg,1r. i <l~ föll 11)•<1 st.adgarnu 
ö,•eren.sstämmer med ,1v HSB Rikr.förbund rekommt:!ndP.· 
rade normalstadgar för bostaduättsfö~ning. 

3. B(?s:lul att för<!'ning,m skall träda i lik"i<lution ultt:!r fusione
ra~ m<?d ;,nm.tnjuridisk p~rson. 

Beslut om ändring av st.adg.-r Jkall godk~nn..t~ ;;,,en l>t\' HSB Riks
förbund t cte fäll de ny-..t st~dg.arna inte Ö\~rens.scämmer med av 
NSB Riksförbund rekommenderade normalstadgat fot bostads.-
1':ittsforeoing. 

Upplösning 

§ 58 

Om föreningen upplösos sk.all lu~h.\lln~ tillgångar cillfälla 
mcHll~nnnct.ma i förh~Jlanc:le llll lågenheternas Insatser. 
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