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NORMALSTADGAR 
för bostadsrättsförening 

STADGAR 

för 

HSB Bostadsräusförenlng .................................................. :.~'.!~~ .. i -~~~:.3!.~ ............................................... . 

INLEDANDE BESTÄMMELSER 

Föreningens. firma och ändamä:I 

§I 

forcningens flt~ 31' HSB B0stads1·ättsföret1.ing 

1a/len 

,',,1iirSlQ 

Fö1·L·c1ingun har till ii.ndarnål l-llt i föreningens hus upplåta 
boM.adslilgenheter för permanent boende och lokaler åt ,ned, 
lemmarna till ()ytcjandc ut:m tidsb,:gt"'.iusninH och dämied fr~rnja 
roedl1c?mn1amas t!konom\sks intressen. Vidare har föreningen tW 
}tnd.1mål att främja studie- och frilldsvct'ks.amhet l.t\om före:nin8eo 
samt för att stärka gemetlS~peo och tiUSOdOiC g~mtmi;,,mrn;. in· 
tteSSCJl och behoY, f1.Jinja S1'.:1'\'it.-Ov~rksamt1et mP.d l'tnknytntng ttll 
l,oc,11dct. 

Bostadsrc>tl il.t· <ltm rA1( i för<mingen, som t"n medlem h21r på 
~rum! av uµpltu~lsen. 

Mt:dlem som innehar boot,a,dsrätl hllas bostads,·attsha\'.:,rc. 

Föreningens sl!le 

§Z 
For~uingcns styrets~ h..tr sitt .s~te t 

Sigtuna kf1mnwn 

Samverkan 

§3 

Fon.:uin&cn skaU v-,m1 medlem I en HSB,förtming. t det följande 
kalhi<l HSB. HSB .skall vara medlem i för~nJr,gen. 

HSB skall bevltjas l.t\lrlide i föreningen. 
Fo1-cuin{!.et1s \·erk'.(;tmhet .skall bedrivas i sarm't!rkan med MSB. 
Fönmingcn bör genom ctl sl:i.cskilt lttcknt1t a\·tal uppdra åt HSB 

Htr bitr~da förening\!() i förv..tltningen av fötenlngoos ang,::lä
gf'nhc,ct' och handh1w~ndet 3\' dess räkcnskupt.!r O(:h medels· 
fOtvallnir,g. 

Allmänna bestämmelser om me,Uemskap i fOre,,in9en 

§4 
Inträde I föreningen kan bevilj3S den 3,0m är medlem t l"IS6 och 

I. kommer att erhålla bomdsrått genom upplåtelse I före 
olnscns hus. eller 
2. övertar bost.adsr'dtc i fi.>nmingtms hus. 

Annan Juridisk per.son än kommun eller landsting som föMr
\•at bostadsrätt till bos1adsl3genhet får v!igras medlemskap. 

§5 

Frås.a om au .:mta on m~Ult,Hn ~\1~n. uv styrel~n. 
Styrelsen 3r slcyldlg 8U .snaras•. normale Inom en månad från det 

au sktiflliS ansökan om medlern~kaµ kom in till för~ningen, <\\'· 

gi.>ra frågan om medlemskap. Som underlag för medlemskaps, 
prövningen kan föreningen komma att bcg.!i1~ kredilupptysning 
3\'SOOr\dC sökat\dOn. 

§6 

Ot:!n som en bostadsrätt Ö\1ergatt tJll får Snte v~gras lt\trä.dc i [ör
eningen, om de \1illkor för medlemskap som föt~krivs i§ 4 lir upp· 
tyllda och föreningen ~Ullgen bör godm honom $Om bostach,
rättsha,,ate. Om det kan anw an fö1'\'än1unm inte a~r?itt bo.sä1«t1 
sig permanent, bostadslägenhctco h.ar föreningen t enllghet med 
rcgtcrlngc1l I§ l r'jU att "ä8ra medlemsk,a,p. 

Mcdle.cnskap fär inte v.ligrns p~ disJ<.rtmJnerandc gnui.d såsom 
t.cx 1'3$, hudfärg. nationalitet. etniskt ursprung, i'Cligion. ö\ll!rty· 
gel,e eller sexuell läggning. 

§7 
Om t:!o IJoMad~räu har övergått tlU bostad~riltt.s:h3wrens make 

f~r maken vägras medlemskap i fört!ningen endast om make() 
lnte är medlem i HSB. Vl>ld som nu sagts äger mouvar;inde 
tlU:!mpnlus om ho;tBd.srätt Ull bostadsfäsonher övergå.te till an· 
rum n~rstående person som \'~raktigt s~mmanboddc ml:!d 
bostadsrfmshavarcn. 

För au den som förvärvat andet I bos1at.lsr.ätc Ull bo:midstägefl· 
h~t ~kall beviljss medlemsk3p gållt!r uct boscadsr:Jttefl efter för• 
vär.·et innehas av makat". s..tmbor eller andra med \l;.mmdra vBr~k
Ogt sammanboond~ när.\lående persoflCI'. 
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§8 

Om en bo!ltodsrdtt Ö\•t!q:;ått scno,n bodcln1ng, arv, testamente, 
bolag,ssktf«e ener llkn~nde fö"'"drv och förvänu~u iflte antaglcs till 
rnP.rlh.>Jn. får föc-cnJoge1\ uppmana förväf"\·~ren t'ltt inom :<t!X må• 
no'lci1~r htu\ upprrn:mlngcn vlsa att någon. som Inte får \r.ignn in· 
trädP.; fUrcuir1g~1,. förv'.i1vat bostad.sratten och sökt medtem!ibp. 
Om uppmauing~n i,ttL· följs. får bostadsraucn n·ångsförsåiljl'\S en· 
Ugt 8 k,11p bo:rn\dsrättsl.d8t!O för förväJ"\1.li'Cfl.S ,·akning. 

Ogiltighet vid vägrat medlemskap 

§9 
En O\·erlätefse t4r ogiltig om den som bo;m,d:cråttcu övcrgåct till 

·•åJ;)<)S ,ncdlcmsk.lp 1 föreningen. 
Dc~ttc> gi.ill~r irHC 1/i.d (!XCkuCIV fötsaUnlng eller Vid t\·ängsför. 

~auning enligt bostadsrå11slugc.m. Hur i 1.k:;Sil rau förWtcvarc1) •nte 
nn•u8ils )Om <ucc.Jlcm skall föreningen losa bostadsrätten rnot 
skälig cr~11ning utom i fall då ,m juridisk pcn;on enligt 6 kap 
l § andr.a stycket bostadsrättsl(}gen rår ,,töva bosrad:mJtt~n ut;:in 
atc ... ara medlem. 

Rått för juridisk p=n som ar medlem 
att förvärva bostadsrätt 

§ 10 

F.n juridiJk person :o;om ;ir medlem i bD!lit'Ad~rii.1hforu11if1gc.·,1 f.'.,1· 

Inte vt(}T1 s.amtyck~ 3\' föreningens styrelse genom övcr1'-telst:e för

\1åC'V3 bostadsr,n tlll en b~tt'lclslägenhet. 

Ratt att utöva bostadsratten 

§ Il 

Um ,.m I.Jc>.\ladsrii.11 öv'-!rU1.tib. 1ill 11y innehii\~re, f6r dt:em,u utöl/.a 
boouclsrätren endsst om Nn elter hon är eller antas till medlem 
I föreningen. 

Eu dodsbo eftct' en a-.·Uden bosrods,·:;.ush::warc får utö\•a bostads
niHtm lrots .att d,)dsl.Joel inte Ur rnedlem i föreningen. Trt! år 
erter död~fället f&r föreningen dock uppmana dödsboet att Jnom 
~ex månader från uppm3J\lngen visa au bosrodsrättcn ha.r Ingått 
I bodelning eller arvskifte med anledning av bostad.sr:m.shavarcns 
död c.·Uc,· alt någon. sorn int~ rår ••J.gr;,:c intrJde i förening,m. hor 
rc,r•.1r••itt hos1udM''titren och sok1 medlemskap. Om uppmaningen 
inte folJs. fär b~cad$rnnen cvå.ngsförsäUas cnliSI 8 kap bos~dt• 
rim.slagen f01' d-Oc.Jsbocts räk,,ir,g. 

Mutsv;,rJuc.Jv ;,nrln, styclcet gäller för Jurtdlsk person om 
denne har panträtt i bostadsräucn och förvär\lCt ske,· sanom 
1,•ångsfONalJnlug cnligc bos1rJJ$rätbil.ag1m eller virl exekvtiv för· 
sa.Unln~. 

Formkrav vid överlatelse 

§ 12 

Etc av1al om 0\'Cf'l.ltelse av I.Jostac.Juän· genom köp skall upp· 
ranas skrlftltgen och skl'i\'.'.iS und~r av si.tlJRren och köparen. Kö· 
pehandlln,gen skall .innehålla uppgift om den lägenhel som övet
lätelsen avser same ecc pris. MoUY .. mmde .skall gälla vJd byte och 
gåva. 

Om Uvcrlålebc~\'fiilet inte uppfyller fol'mkravt!u är Uv~rlAtelsen 
ugihig. 
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FÖRENINGSFRÅGOR 

Föreningens organisation 

§ 13 

Förenlf\.~ens organisation bes1l\r av: 
föl'cnlngsst3mma 
styrelse 
~vison:w 
v;,lberedning 

RllkeMkapsår och årsredovisning 

§M 

foreningcm: l'fikcnskapsår omfäuar tiden 

1.1- JT.12 

Före ... ~!!~~~ ................................. mftnnds vtg..\ng V'Arju år skall 
styreben till ruviSore,·1\a a'>'länl1la åt-sredovl.sntng. Denna består a\' 
resulcatråkn.lng, bal3n$rä.kning och fönialtnin~IHJritH~ht!. 

Föreningsslämma 

§ 15 
Oi'dinarte förenlngsst~mm8 sk.81l hMlas inom sex månBder ef

t<:1' utgången av \·atjc r~enskapsål'. 
Extra srä:iruna skall hållas narscyrelsen llnner sk~l llll de<. Sädti1n 

stamn~ skall också hållas om de« skriftligen begärs av en revisor 
vllcr ,:w minst en tian.del av samtliga ti>stbct'll.ttlgade. l bc~iV'3n 
anges vilkt!I ärt!n<lt! som sJ.:uU 1.Jch;:mJW. 

Kallelse 1111 stamma 

§ 16 

Styrelsen kallat' till förcnitl.gssttimrna. 
Kallelse till st'.dmm.t shll inneMUtt uppgift om de iirenden som 

skall förekomma p9 stämman. 
Kallel>e får utfärdas !ldlgast fyra vmo,· ft>re sllil>unm och skoU 

ulfårdas sunasl l,•å vc.·c:kor ro~ urd.im,rit! octt :i.en~c en \1~kii föOJ 
i:xtra stii.1mrut. K'..:tllelse utt~rdS$ genom <'nsl~gptl lämplig pl~ts inom 
föreningens fästlgner. Skt1ftllg kalle be skall dock alltid avsändas till 
v.uj~ med hm, V<H''S Pf,,)Stadre.5,$ i-ir ltitnct för föreningen om 

1. ordtna.Me förenJng.sstämma skall hållas på. a.n.natl tid ät\ som 
föresktivs i stadgarna, a:Ucr 

2. förening$Slimms lk,t(I behandla fråga om 
a) föreningens försättande I llkvldaUon cUcr 
b) föreningens uppgående, annan förcni,,g Hl!norn ru!iion. 

Andra meddelanden tiU medlemmarna delgc.-s gttuom an:o;l"g på 
lampllg plats inom rore1ll~cns fastishct l!llur genom bre,·. 

§ 17 
Medlem. som ön~k.ar YiMt ~rende behandlat på ordltl:l1·i~ fvn. ... 

ningMfåmms. skall skrlltllgen anm:ila .är~nd.:t till styrelsen fore 

februari 
................................................. månads utgång. 

§ 18 
På ordlt\a:,·h:: Sltimm~ skall förekotruna: 
l. val av M~mmoordförandc 
2. snmälan 3\' stätnmoorcJförandens val av prorokollfi.Jrar~ 
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3. godk3nnande av röstfängd 
1. rast.stJllandc a\' dagordningen 
S. v-.dl .:,.,.· Lvå 1,>erSO().eC att Jåmre stämmoordföranc.J~njustcfa 

protokollet :i;<11nt v.:,J ~\' rustt:ikt\ate 
6. r,.\,.~a om kalleJse ~hörig1m sk~tt 
, . styrch~u~ årsredovisning 
8. revisorernas beriittc:IS(? 
9. IH.;Slul Oo\ fäststäUande av resultaträkningen Ol".h balat)S• 

räkningen 
10. beslut I anledning av föreningens vinst ~u~r förhJSt enllgc 

<lett fastställda balansräJ.:nlngen 
11. beslut i ~8..t om ans\•arsfrthet for st}'relseledamöterna 
12. frägJ1 om 81"\'0c.J~n for styrelseledamöter och revisorer för 

komm~nde \'erks..tmh~hår s..arot p1·incipet for andra eko· 
nomiska e~~ttningor för styrulsclcdaroöcer 

13. val 3\" styrclselectBmörer och suppl~anlct· 
JJI. ••ill ;t\' revisor/~, och suppleant 
l S. \·~I ov ,·~I beredning 
16. errorderligt val av föll,c1äktigc med suppleanter och övc1ga 

representanter t HSB 
17. öVl'lga i kallelsen anmäld~ ärenden 

På e:i.1ro förP.f"ling~Mi'.tmma fär iulo ~slut fätcas i and,·a arendcn 
au c.lL' som angM1s I k.iSllelsen. 

Röstning 

§ 19 

På förenin~tämma har \•arj~ m~dlttm t:!n röst. lm,cMr flera 
n,c<.Jlc·mmar bostadsrätt gemens~mt, h~r de rtlls~mmans ende~ 
P.n rii~1. lnn~har en medlem flcro bostadsr'Juer i föreC\lngen har 
,ncdlemmen end?isC ('n rös1. 

Rostberac1lgad ar end~sc den medlem som fullgjorc sln,t rör· 
pliklcber mot forcnlngen. 

Ombud och biträde 

§ zo 
En medlems räu \·i<:I förenlngsstärnm~ Otö\"t'S a" medlemmen 

1,1ersonUgen eller den som är medlemmens sUHlföre«rädare enligt 
ta.A elkf' genom ombud. Ombud skall förete skriftlig dagtecknad 
fullmakt. FuUm~kten skall företes I orlgtn:\l och gäUe.- högst ett a.c 
fr,\n u1fördandct. Ombud får bar.l förcltäd.s ~11 medlem. 

~,1iedl("m f.!ir p.\ fcircnin~tåmm~ medfö~ högst ett biträde. 
For fysisk person gäller Btt endast annan medlem eller med· 

lcrmocos ,nake/mak.a. rcgistttt'ad partner. sambo, för'äldr.-r, sys, 
kon eller ham får 'l..trA biträde ieller ombud. 

Beslut vid stämma 

§ 21 

Furcntllgsstammatls beslut utgörs av d~u m~ning som hBr fätt 
mer iiu hälften 3\' Je a .. ·gt,•t\a rösl~J'TUS eller \'id Uk.a rösletal den mc· 
oh,g $-Om s1ii.mmoordförnnden biträder. Vid val anses den valc.l 
som h3r f~1c de flests rösterna. Vid Uka rönccal avtör:s v.:1l~t g~nom 
Jonntng om Inte annar beslutas a\· ståtrunan innan w1let föTT~tt8s. 

For \•Jssa beslut krä\•s särskild tnajof'it~t enligt bestämmelserna I 
bos1adsrättsJagen. 

§ 22 

Om ert beslut ~om fätca1s på filrcrllc1gss1än1m*t Innebär att en lä· 
genhet som upp\ätlts med bostodsl'Jtl kommer att förindras ellel" 
t :c.in helliet behöva t~s l anspråk av föreuingen med t'nledn1ng 3\' 
en om· eller rtllb}•ggnad skall bostldsriittshil\'<lren ha gåU med på 
beslutet. Om bosrad.sr3usha,•llren inte ger siu san,tyckc Ull ät)d, 
l'Jngen, blit' beslutet äudå giltigt om minst tVå h'Cdjedt!l.dr av rle 

l 

römmde hur aått ,ocd på beslutet och det deMotom har go<lhuts 
av hyresnämnden. 

§23 

Om eu beslut inn~b.är .alt föreningen begår sitt utträde ur HSB 
hlir beslutet giltigt om det fattas~ t\'å pilt ••ar-.mc.lra följande före· 
ntngssc8mmor och på deo scnai'C st3.mman blcrätts a" minst l\·å 
h'Cdjedclar av de röstonde. 

Valberedning 

§Z4 

Vid ordina,·.ie forenlngsstämma utses ,•alher(?doing för liden i1)· 
till des.s näilo ordina,·ie fbrenlngsstämmt' hOllil'\. En l~damul ul• 
ses till sa1mnankallaodc, ,•aibctcdn1ngen. 

V:..lb~~dui.ngM skall föl'c.slå kandidater till de förtrocmdcup))· 
drag Oll \'Hk<1 \11:tl sJu,ll förl'iinos på fo,·cnlngsstämma. 

Protokoll 

§25 

S1ämmoordfönmrlen skull sörj.t för .att c.lct föfs protokoll vid for-
C1llngsstämman. I frilg<J om protokolh:ts inn~håU gäller 

J. act li>SO!lngden skall cas ln I eller btlågg~s. 
2. ~te sr;tmm:.,ns beslut skall för.ls in. same 
3. om omröstning hl4r sken. iltt r1.1sulra1~1 skall anges. 
Seoast tre veckor efter föreningsscåmman skall det joster;,d~ 

pr()tokoll~1 håll.Js lillSiJllSliSl hos forcnlngen for medlem· 
marna. 

Vid styrelsens Sat)lffiartt:l."3dM skall det föras procokoll. som Ju· 
stera.~ avsl~lsoordfurandcn och deny1tc1'ligatc ledamot, som sty· 
relsen utser. 

Protokoll skall föl\'ataS bouysgandc. Protokoll rran styrelsemote 
skall för;,s i numm~rföljc.J. 

Styrelse 

§ Z6 
Styreh~n ~slår a-., laggt lr1.1: och högst ~lva l(?d.amöl~r m\!d ltogs1 

ryra :i;upple.:1nt~r. Av d1.1ssu uts~ en le<l.tmoc och hötr,>t cm supple
ant för denne sv styrelsen för HSB; övrl~ ledamöter och st•pplP.
anter väUs p$ .forenlngs.stämman. 

Sty,clscledainöter och supplcantcf våljs för högst cvå år. L~<la· 
mot och suppleant k,m \'"dlj14~ om. Om helt ny styrelse väJjs på för· 
enlngsstämma skall mandattiden för hälften. cllct \'id uddo tal ,,är• 
cnasl högre antal. v.iira O:tt år. 

Konsliluering och firmateckning 

§ 21 
Slyrolson utsl!r inom sig ordfört1nde. vtce ordförande och sckl'e· 

ten,re. Styrelsen utser också organ1:::ato1· för studie• och fritid$· 
.. -erksamhetcn Inom föl'eningcu. 

Styrolsl!o ut::s(?r ffrA personer, varav mJnst (Yå S()1relscfedamU1t:t. 
att h·å till$i'lmmans teckna föreningens flt,na. 

Beslu\lörhet 

§ 28 
Scyrelsen at beslutför när f\~r lin h,i;lften av hela amalet scyrcl· 

selodainöccr är nän•.ar.ande. Som st}Telsens be.slut gäller c.J~n me
nlns de flesta röstande förenar sig om och vid lika röst(?lsl den 
mening som orc.lf-Oranden hlträder. Nar minsta an1.ll l1.1d.smörer ör 
ru1r\•ar.lnd1.1: krä~ enhälllghet för gUtlgt Ucslul. 
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§ Z9 

Styrelsen CUl'r fi1m~tcckt>.3i'C får lt)tc utan törenJng:sstämm~ns be
myndl~nde ..tvh.iinda förerun9c:.i, dess fusta egendom eller tomträtt 

St}1relsen eller nmiatec:krutrt! får iutc heller rtva cllcc besluta 
om vas.entlige för8ndrlngBr av f-Onmingc.ms hus ~llct' mark såsom 
·•.a:.L·ulllga ny·. till· ellt>r ombyggnader iw $.\dan 1Jgendom. Vuc.J SO.Il\ 
H*ttl\?r (Ur and .. ing av lägcnhel regleras I§ 11. 

::it}'rehcr, l'llt:!r firmalt:!t.·kt>rtl'C får ~söka Ott\ intcckn1ng eller an· 
nan iNkrhning i förening~ru f~t.a \?gonc.Jorn. dkr «omb:tlct. 

Re\,isorer 

§JO 

R<!\·is11rnm11 ,;)mil till ,mt;tlt!I vara miost M O(h hogsc h'C. samt 
I 1og$I ~n S.lJpplcant. Re\'Jsorer \·äljs t'I\' ordinarie foreningMtämrn..t 
for 1iden inlill <les, nii.,ta ordinarie $!limma hållits. dock sk•I! en 
n,!Vlsor atltid utses av HSB RH:sförbund. 

Re,,;sorema skti1ll bedrh~ sin srbece så, atc revi;ion~n i:ir ;.s\'Slut.ad 
och rcvls\onsbcrättelsen a\·glven senast den )~.lJ:l.!~i. 

St}'rel.sen skaJI 3\•ge skrUtltg förklaring tlll ordinarie stämmB Ö\'er 
a,.. c-c~so,crna i ,-evlsfonsberättelsen gJorda anmä.rkn1ng.er. 

S1yrefsens r«Joo,•isn.itl.gsha.t1.dli11g3J'. re\'lsJof\Sber!\ttelsen och St}'" 

rdscr,~ fö<kl.s1'ir18 Uvc,· rJ'I te\'iS01'C;c·na gJorda 3.l\m3.rktl.lngar skall 
hMhn 1iH8ii.ngliga för wcc.llc:cnwac·n:, ,ninst en \•ccka före den ror
cmingsstauum,. på \lil.kc:n tfo skall beMndlas. 

Avgifter till föreningen 

§ 31 
lns~ts och ~rs~vgift för fägenhe« fastställ~ av styrelsen. Ändring 

a\· Insats s!Qll dock alttid bcsluros 3\' förcnlngs.sr~rruna.. 
År:1.n·Biftc.•11 awl,gsså all <l,m i förhållande till lå8tmh~lcus insats 

knmmcr Hit inotsmr;, \·~d som belOpP.r pä läget1he«en ~v förenin· 
gens kostnader, same amortcrln~r och a\'sannlng till fonder. 

Ar~,·8ifte1\ betalas mtu,adS\'iS scu~t sist.:. v.:nc.lc1gtic1 före.· varjti k;), 

lcoc.lc.•nnånods början om ini~ styruls~n besluhf.r ~nn*tt. Om int~ 
ti~\•giften het~J<1s trät« Od utgtirdröJsmål~ränta enll_gl r~ntelagen 
(1975:635) pa den obetalda avgiften frar, llll'fallodoscn Ull dcos 
fofl l,ct.slning skc-r sarot pårninn~u~a .. ·gift och ink.i1~0;,vHift enligt 
förordningl!n om erst'ttntng för ink<JMOl<.o~Ulader m.m. 

I tirs~\·giften Ingående ersåuning for värme och V3.C'ffi\'3.ttcn. 
clektrlsk strom. renhållning eller komumriot1Sv31«co kan bcttikt\as 
cfter fol'btuknlog. 

§ 32 

Uppltitel$e~vgift, ö,1erlarelseavglft och pantsättoingsa\.'gifl kan 
tas \.It efter beslut av $t)'l'elset1. För arbete \·Id ö\·crgång ~.,, bostads, 
rätt Rir ~v bo:sc.adsrä.ttshavaren Utt;lS övc,Jåtclsc::wg;.n 1ne-d b~Jupp 
mo1~v~rancre högst 2.5% av prisbasbcloppc:-t <mligt I.agan 
( I 962:381) om alhnän fursäkrioS 'lid tidpunkten för ansökan om 
U\L'tJlcmskap. For arbete .. ·id pantsättning av bostadsrätt får av 
bost..trlsf'"(t1 rsha\l·,mm uttas pantsåt<nf ngs:a\·gilt med högst 1 % ;.s,· pris· 
basbeloppet Vid tidpunkten för uudl!'rrJtt~be om pant.sättning. 
Föreningen får i UvriHI inte cs ut särskilda twglfter för åtgärder som 
f'oreningen skl411 vidta med anledrtlng a\· l~S etletr förfan:nlng. 

Undertlållsplan 

§ 33 

Styrch.ei\ skall uppråUa underhållsplan for gcnomföran<l.: *'"' 
uuc.lc.·rhållc.·t .a\• föreningens hu.s och årligcm budgeter(} sam1 ge· 
nom beslut om å~avglftcns storlek ~<?rMi4118 ertorderUga ,ncdcl 
för ~tt trygga undet'hållec av fOreningen~ hu~. StytclsM skall v.uje 
ar tillse Jtc forenlnse;ru es~ndom beslktlgas t Iätnptig omfattninH 
och i enlighet mcc.l föreningens underhållsplan. 
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Fonder 

§ 34 

Inom förun.ir'ISl!n skall bUdas f6Uande fönder: 
Fond för yttr~ undorhåll 
Fond för Inre onderhAII för bo1t.1dslägcnhctc1' 
Rcsct\'ct'll\g av medel för yure onderhAII skall~~ i 1'.!r'llighcc mOO 

ont•gen und.rhållsplan enligt§ 33. 
Avsättning till &:,n<len för it1re underhåll bcstanu av styrelsen. 
Bostadsrättsha,•are rtll bo~adshigenh~• fär för act bekosta lruc 

underhåll am•ända sJg 8V p$ l~g11nheten belöp.ande de;I a\· fon· 
den. Sco,'lckcn 3\' på bostadslägenhe1 belöpande de?:I ;t\• fondco 
skall härvid best~mmas oflcr fö,·hållanc.lct mclla1l Insatsen för lä· 
scnhctc,l och de sammanlagda lma1semt1 för föreniuH~n:< sarot, 
llga bo&iaclsl8genh~t.:r samt ,ocJ .lVd~B för &jorda uttag. 

Det över- ellet' underskon som kan uppstå pti förenirigens ••erk· 
s.a,nhecskall. efter erforderlig underhaUsfondering i enligtu:t mtic.l 
(}ndr~ st}•c;:k.:t. balans~s I ny t'äktl.ing. 

BOSTADSRÄ TTSFRÅGOR 

Utdrag ur lägenhetsförteckning 

§35 

Bostad$r..ittshav~r~ har r'.dtt att på btig.iran r.. utdrag ur lilgea, 
hetsföneckningen beträffande lägenhet som han inneht,r med 
bostadSr'.ict Utdraget skall ango dagen för utfåt·daodct samt 

I. tågenhetens beteckning, belägenhet, rumsant~I och öw1g.a 
ull)'tOtn\!O. 

2. diigen för P;1t~nt- od, r~ghlrE:!ringsverk~ts registl'\!rinH iiv 
den ekonomiska pl<'ln som ligger «m grund för upplatelsen, 

3. bostadsrättshav3.tcns na.mn. 
4. ins.aU~n för bostadsr',.dtt!n, samt 
5. \•ad som finns antedU'lat rörande pantsättn1ng av bos1ad~ 

,·auen. 

Bostadsrättshavarens rättigheter och 1kyldl9heter 

§36 

&stadsrättsharKll'f!'II )k.all p.\ egen bekostn~d hålla lägenheten I 
gou sktck. Det Innebär au bos<adsrättshavarcn aJ')Svatar f01' att så· 
vål underhålla som reparera 13genhetcn och ~u bekost::. åtgär
derna. Förenl.tlgen SY3.i'ar fö1' att huse, och fönmingt?ru. fästa eg~n· 
dom I ö\1flgt är Vill undl!1'hållct och hålls i Hott skick. 

BostaJsr.'.i.Ush.a-1..irtin bör t~ckna för.s~kring som omfanar de< un· 
derhåUs· och repar~tlonsar\S\'ar som följer 3\' lag och dessa stad· 
gar. 

Bostadsrtlctshav.l1'Co skall följa de *tm•i&ningar som föreningen 
W.mn,u betrnffände in~t~llslloner a\•seendc avlopp. \lånnc. gas, ll'I. 
vanen. VMtllatlon oclt anordnic,g för informati.onsö,•erförtng. For 
\'issa åtgärdi:r i liigenheten i(sä\'S ~tyrels.ens tlllståt)d enligt§ 41. 01! 
$tgärder bostadsrättshavarcn vidtar i läg~nhten sk~II illlrid utför& 
fäcl<m~ssigt. 

• }tsklk« på runUl,cus \•ä~Hr, golv och tak Jämte den unc.for. 

ligg3nde behandling som kr'jvs för iltt ti1nbr;nga yuklktct på 
ett fackmässigt satt. Bos.t.ldsrlttt~h<J\1aren arm·arar ock.så fut 

fu.ktlsotc .. ,lndc skikt i badrum och \·åtrum. 

• icke b3ra.t1.dc lnncwäggar. stuckarur, 
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• inredning I lägenhecqn 0<:h ö,•f'ifyl utrymmet\ UUhOrande 

lägenheten. exempelvis: sanitetspor.;hn, kölOiiur~dnlng, Vit· 
varor såsom k.)'1/frys och tvätt.maskin; bostadsrämha,,sren 
S\'arar också för el- o~h v~ttenhtdoingo,r. a••sc:ingnl.tlgS\·en
tiler och i förekommande fäll (}nshunin&skoppliug:lr på 
"'altt:nh:duing Ull denna lnrednlng, 

• lagenhetens ytter- och inn\?rdOrl".ar med tillhötande lister, 

foder, k&rm, fitningshst1:tr, lås inklus.i~·e nycklar m.m; 
bostadsr-ättsföreningen n-arur dock för målt\it\g av ytter
dorrens yttersida. Vtd byte av l.ägenhc.t~ns yu~t-dörr skall 
den nya dörren mots\'ar8 de normer 3,0m vid utbytet gäller 
för btaodkJassn1ng och Uuddämpntng, 

• glas I tomter och dörrar samt spröjs p~ fönst<?r. 

• Ull föns,~r och fönst~rd(ln hörando bcshlg, htllldtag. gång· 
jäm, tiirnlngsllster m.m &;1nu mAlning: bostuthrättsför
eningen S\•arnr dock för målning a'I ulifråc, synliga deJ;::ir av 
fönstet/fonnerdörr. 

• målning av nu:ti8torer och vånneli:dnirtlf.cir, 

• ledn;ngar för 11vlopp, g.a~. ~lll'ktricil\?I. \.'c>llcn och anord

ningar för lnfonnationsöverföTing till de dt!:h.tr dl!' år syn, 
liga i l:Jgenhete,t och betJånar endast den aktuella l~gen
h~um, 

• aro\.Jlure,· för \'attco (blanda,~. duschmunstycke m.m) in· 

klo~"·e packnin8. <.wstänguings'Jentilcr od, ilt\SlutnlnSS"" 
kopplingar p~ v~nenledntng, 

• klö.mringt!n runt gulvbruunen, rensning aY soh•bru111l och 
vo1tcenJås, 

• eldstader och braskaminer. 

• kök~f1:4kf, koltillt.!rO;jkt. sphkåpa. vl!utiliJtiocc.Uor, och vco, 

1ila1iomf1akt, mt:ll uncJaulag för bos1aJsr'.itcsf-Orenltlgeru 
undt.!rhållsans••ar ~r,Jig :<Uta styc.:kc1. Jrotallation av at\01'd· 
nJng som p.\\1t:!rkor hrn;et'.'i "·entihtlion kräver ~l)'r~l.%m~ till• 
s,a,,<1 enligt §4 l. 

• gruppcenrrdl/säkring::s:skåp och d~rifrin utgående synli~ 

elledningar I lägenheten, brytare, eluttag och fa:sta arma
(urer, 

• b,'3ndvarnare. 

• \!lekulsk golw:irme, som bostadsråttsh~waren förseu lågen· 
hcten llted, 

• handdukstork: om bostadsråttsl'öte1llftgM försett lagenhe
ten med vanenburcn. hatldduksrol'k so,n en del a~· l!gl!nhc· 
tL"l")S v:s.rtn.eförs.ö1jning ans\'arar bwtadS'T"..itt,;förE!:ningtm för 
un<lt:!rlu\llel, 

• cgfl.a lnst~llatlonet". 

Fur rcpa .. aUOI) på grul"l.d iW braucJs:ka<l:.. eller \•*tttenlednlngss.
ka<la (skada på grun<l a\• utstriimmilnde tt'ppvatten) svarar 
bus:1adsritllsha\.'omm c..-nd.ast i begr;t;nssd omfättn1ng I enUghet med 
IJ0'.'i1ad:srauslag~u. 01.!cta gilter även i 1Ulämpllga delar om det finns 
ohyra i l~genhetcn. 

h,Bflr i upplåculs~n förTAd, g8rage eller 81\nac Ulget1hl!tskom· 
plll'me:nt har bo'.'itJ1d~ush3varen samma uodcrhålls• och repa· 
r;,1ionsansv-,1r tör des.sa utrymmen s.o,n för l.ägcnh~cen e:nligc 
O\'tm. Detta ~ller aven ,na,·k som iir uppJ.'ltcn med bo~tadsrätt. 

0Jo lägeohcten ar utrustad m~rl t.,.;ilkong, altan eller höt 011 lä· 
t:;L·c,t,uhm 1na1•k/u1u11Jats som är uppläte1) med bostads'C""dtt st/arar 
host*'dsrålt$hl'lv8ren for renhållnins och snOOkottnlng. For bal· 
kong/altan ~varar boscadsrät(Shavc>rten för målntngav lns.ida av bal· 
kongfrout/attanfrunr samt golv. MMntng utfö~ ttnhHt bonads· 
r~tn:förenlngens tnstrukl1one,'. Om lågenheten är utrustad med 
takterf'ass skalt bosmdsrti.ush.a\l"dre:n diirutövet' se till oct ;.svrinntng 
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föl' dagvatten inte hindrs:s. V;,<I a .. ·.:11:tr toal'k/utcp~ts år b~tads· 
rÄh'.'iha,,.ar<m skyldig att följa föreningens ~nvisningarg'..illand~ sköt• 
sel &\' marken/uheplutscn. 

Bostadsrånsha\'aren är skykhg .tct till föl'c·ninacn anm.Ma fel och 
brist~r i såd.ll'\ lägenhetsutruslnlng/ledningarsom forc,1insec1 S\'3· 

nr för enli8t denna s:rodgebcstämmelse eller enligr leg. 

BosVUUnitt:ifiireningai.sva,~1· för ,eparattoner av ledntngilr föra\.·• 
lopp. värme, ga:s, e!ektTici.tet och ... alttn. otn foren.lngera 1-l:t\r föT
sott 13genheten med lednlngama uch Uess3 tjät>.::U' fler an en fä· 
gcnhct. Detsamma g~ller för "·enti.tati.oru.kumtlcr. 

Forcolngen har dårutöver vnderhMlsaruNarct ~1' lcdnlngJr for 
;i\•lopp, gus. tfcktridtet. vatten och anordning3r för information· 
söverföring som «.ircmingcn fö1·se«c lägenheten med och som int~ 
är synliga I l~enheten. Bos1adsr~ttsfOr~11ingun at\Si.a,·arvldare för 
underhåll .a\• r<1diatorcr och värmefednlngar l lägenheten som fur· 
t?ning~n fö1sett lägenheten med. föreningen S\'~rdr ocksA fc.ir rök· 
gångar (ej rökgO.ngar i kakolugoar) och \'Cntllatlonskanaler som 
fötenJngcn forsen lägenheten merl )<fmt ävl!u för spiskåpo/koks· 
fläkt som. utgör del av husets \'entilstion. 

§ 37 

Bosradsrätt:sföreningen f~r ~"' sig au utfur<1 sådan reparation 
s.tmt IJytC! av inredning och utrustning vUken bostadsrättsha\l~ren 
enligt § :it> ~kall ~,1ara. för. Beslut härom skall fattas på före
nlngsstämma och f~r endt'SI t'vse Mg~r<.J '.'iOrn förl.!1;.ss i samband 
med omfätt:\ndc u1)dcrhåll eller oml>yggnad av föreningen& hu'.'i 
och som beror bost.:,dsräctshaYarens l:Jgenhe«. Forenlngens åt· 
gärder enligt d~rma bcstW:runcfse skall ske Ull sedYat\llQ scandard. 

§ 38 

Bos1ads1·~ttshavai·eo ansv::ira.t gentemot föreningen för sådt'f'\8 
åtgiirdt."I' i lägc·nhercn som. har vidtagits av Udlga.ce lru\cha,·ate av 
boltt\dsr~tten, såsorn n!par.aliouor. underhåll och inscMlationcl' 
som denne utlön. 

§39 

Om ((,)reningt!n vid inträffad skada blir u..~ttninpkyl<liH Ht:!C1tc• 
mot bos1adsrå1tshavare för lägenhetsuO'UStn.lng eller personligt lö· 
söt'(! sk.311 c1säl({\j1lgcn beC"!iknas utifr~n gåll:lnde fö1säk, iogsvill.ko ... 

§ 40 

O,n bost3dsrä.ttsh;)van::n förs:uuun.ar Sitt arn'iar for l~gt!oht:!l\?11!'. 
'.'ikick enligr § 36 i sftd.an utsträckning att <Snn(}ns säkerhe( äventy
ras eller det flons rLsk för ornfänande skador på ant)3l\S egendom 
och Inte eftct uppmaning 3\'hJ!Upe,· b1'is1en i lilt;uoht!tt."lts skid,: lå 
sna,·c som möjligt. får förtenin8t!n Ln<hj.4lpa bristen p.\ bostads· 
r .. sttstiov.arcns bekoMn;id. 

§ 41 

Bos~dsr~ttsht'v8ren !lir inte utan styrelsens tillstånd i ~genhe, 
ten utföra åtgärd som lnnefanar 

l. Ingrepp I en bärande korutl'uktion, 
2. ändring av befintliga lelluiug.ar för U\'lopp, v~rme:, g~s eller 

vatten, eller 
3. annan \'~cmtlig föt""..indring 3\' lägenheten. 
Styrelsen f-'r Inte vägra att medge tillscåt>.d till en åtgirll som ilV· 

ses I föma stycket om ltlte åt&tsrden .är till påtaglig skada eller ol~· 
gc1)hCI för för~ttingen, 

§4i 
När 1Jo~t;.,;d3,rätt:shavaren använder l3gcnhu..ten skall hen eller 

hon se till att de som bor i omgivningen Inte uts:1tts fik störnirtif<1r 
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som i sådan grad kan vara skadliga för häJsan e\fer ann8~ föf'$,1mrs 
deras bosladsmiljö aH c.Ju inte- skiiligco bör tålas. Bostad.sräusha
\·a.ren sk*'II åven i övrigt vid sin afh•findoing av lägenheten lalma 
alh som fordras för 3U be\'af1.' svndhet. ordnin& oc.:h gou skick 
innm eller ut3nfor husc1. Han eller hon skall rätta sig efter du 
s~rskil<.b, rugler som fön:niu8cn i o,•ereosst:1,nmcl.sc med orlens 
sed ,ncddeJar. B0s1adsrättshavMen skal, håll~ noggrann tillsyc, ö\lef 
tttr du11s.s åli88amJen fullgots också 3\' dem som han eller hon sva· 
rar for enligt 7 kap 12 § tre<lj~ ~tyck~t p 2 l>ost..sc.Jsr'.ictslagen. 

Ou\ det forekommer sådana störningar i boendet som Sll$4?S i 
först<1 stycket första me1)lngen. sk.all föreningen ge bostadsrätts· 
ha~ren 1ill~gels~ all su 1ill alt stöm.ins.l1·na omOOelbast upphör. 

Andrfl stycket gäller inte om förenin&~n s:dgur upp bost.ldS• 
r!Ucshavaren m~d anleclnlng 3\' <1tr störning;1rn*' $ir ~rsf..ilt ull\'ar
lig-, rc1cd l,ac~yn 1111 deras a1·1 eller omfattning. 

Om l.Jostadsrättsha\'a,·cn vet eller har anledning an mlsstönk<J 
au en förP.m$l 8r l)ehM«*'r med ohyt,' får dell~ inte tas io i läg<m• 
hetcn. 

§ 43 
Foreträdare för bostad~ränsförenlngen har rätt Bl« få komml'l in 

; J;,,&cnhe,en när det behövs for «illsyn eller fot .llt urföra arbete 
!l,llm f1,nmir1gc:n S\·arJr för eller liar t'åll att utföra c·nligt § 40. När 
bost&d,;rä1rshnvaren h~r Jl\'Sl4gt' sig hostl4di.rå1u~n ~n~r när bostuds-
1·:S1tc1) skall cvångsforsalJa.s ar bos1ad.sråttshavaren skyldig alt låta 
lågcnhetcn \'isas på 15mplig cid. Föreningen skall se till atc bostads
rt'l:1.ShB\l~ren inte drabba) .w stön-e olägenhet t'n nödv~ndigt. 

Bosradsrattshavaren år enligt bostadsråttslagen sl<yldlg au ,aia så· 
c.bno inskränknlnga.t· I nyttjanderancn som föranleds av nödviin• 
di8",. åtl(..irtl~r för att utrota ohyra i hus~t eUer p~ m.uken. 

Om boM~dsr~t1sh;1v14ren inte lämnat tlllträde när föreningen 
har 1•a1t Ull det kan forenlngen ansöka om särsklld handr3ckaing 
,,;J ktoc,ofogdc,ny,ic..hghetc-n. 

§44 

En bostadsråusha.,.arc f;1,· upplåt.l slfl Uitcnhct i andra Mnd till 
ann.l1\ föc·sjal\'SC~))digl brukande <:nda:.t 0111 slyruls\!n gl!'r sitt sam· 
Lycke. Styrclsc,,s samtycke l.Jör bl!8råruus till vhs tid. 

Samly<.·ke behövs doc.:k int~. 
l. om en bostadsr'.itt har fön~rval$ vid exek,u1v försäljning el· 

lc:r t••5u8r.l'öo;äljning enligt bo:nadsrätt:slagen av en juridisk 
p~rson som hti1de panträtt I bostadsrtltten och som Inte an 
tagits «m medlem, föreningen. eller 

2. om lågenhctefl 31' avsedd för pcnnammtboend~ o~h bo
sc3ds1·5tcen tiU lägc.mt,ut~n innehas 8V en kommun eller ett 
lantl:<ljng. 

St}i-eJsen sk.Bil genast undert'attas om CI'I. upplåtulse enligt 3ndr8 
St}'Ckct. 

V;;gnr i.ty~1s\!n <1tt ges(tt samtyckt' till en .lndrah.:mtlsupplåt~lse 
fflr bost~d)rtitt)havaren ä1)då. upplåla sin lägenhe« i andra hand 
om hyresnämnd~n lamn.l1' sitt tillsu'tnd cill opplåtelsen. Tillstånd 
skall la1onas 01n bostadsråtti.h<1\r.iiren har beaktansväl'da skål för 
uyplålt!lscn och föreningen inte har någo1l befogad aufedning<1tt 
viign, s.amtycku. 1illi.t$ndet skall av hyres.nämnden begr~nse~ 011 
~s tid. 

1 frliga om en hostadslågcnhct som im1ehs.s ;i\• en jurldlsk pet• 
son kr'..i\'S rl~r för clll~nd endast alt fOrcningen Inte har någon b<:· 
fog,u1 t"infedntng att \'ilgt'a s;:m,lyL·ke. 

Ett tillst$n<:t cm and,·ah::mdsupplärelse kan fören.as med villkor. 

§45 

Bostadsrörrshavarcn får inte: inrymma utomståeodet pt.?rsoner , 
lägenheten. om det kau me<fföra men föl' föreningen eller nagon 
;mnti1n medlem I förcnin8en. 
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§ 46 

Bosradsräthh.t\'aron får inte a,wanda lågenheten för något an· 
nat &ndamål än det .1\~ci<fl4. 

Forel'llngcn ~r dock endast $beropa <Jwik~ls~ som bra~ av~,1ärd 
b~l)x.f~lse fb,· fol'cningen eller någon medlem i föreningen. 

Avsägelse av bostadsrätt 

§ 47 

En bostad~räruh;n,are får ~~ga siH bosl:dc.lir'.illcn tidigas1 efter cvå 
år från upplåtelsen och dårlgenom bJI fri frAn sin.1 förplikt~lsl'rsom 
bost00st:1ttshavare. A.,.sägelsen skall gOras skriftligen hos s1yrel!IC.?o. 

Vid t!n a\'s~scbe överg~,· bostaduatten Ull föreningen "'id det 
m~ru1rls~ifte som inträffär oårmast efter uc månader från avsil· 
gels.en eller vtrl det :i.enarf! milnacbskiftc so10 ansetts I denna. 

Förverl<andeanledningar 

§ 48 

NyttjV)Jrul11ten Ull c,, 13gcnhet som Innehas med bostadsrän 
och som ttl1trätts är fc.if'\11:!rkatl och fö~ning~c, såf~c.Jes ber'.ittigad 
3n säg,) upp bostadsråmha\'aren 'dll avhyttnlng; 

1. om bostadsränshRv<Jren dröjer med att beral~ in~ts C!'f!~r 
upplå.telsea\·gtft utöver n:å veckor från det att föreningen ef· 
ter forf..tUo<l..sg~n ..snml4nitt honom ~llur htmm~ c1ll full&ör-..t 
sin be1alntngsskyldighe1. 

2. om bostadsrättshavarcn dröje,· med au betala årsavgift. ~r 
<lt!t Hiill~r <m l>ostadslågenh~l. mur än cm vt!d.a ~ftttr för
fätlodagen eller. n~r det gäller en lokal, mer än tvä van:lt'I· 
gat cftct förfallodagen. 

3. orn l.Jostadsr'..itb:ha~a~n utun Ut!h<)vBgt :<itmtycke cll~r cill
st$nd upptMer fägenhe(en i ~ndra hti1nd. 

4. om lägenheten används för annat tndamål ån det avsedda, 
5. om bostadsrättshavat'Ci\ i1l.i)mmc,· utomståcnc.Jc penone;c· 

till men för fOrenJngcn eller 3.IU')an medlem. 
G. om bostadstättshav:lrcn C!llur c.Jcu, som lågcmhut~n upplll

tiU lill i an<lr.ct h;,md. genom v.\rdsföshec år \~ll;,n<:fe (ill Rtr 

d~t finns ohyr.a i lägenheten eller om bost<Jdsrättsha\'aren 
genom att inte ot~n oskäligt dröjsmål underrätta stytetre1) 
om att de« flnns ohyra I lägenheten bJdt'ar Oll an ohy,an 
sprtds I huset. 

7. om li.igt!nht!lt!n på *tnnt't sätt V<'lnvårda.s eller om bostads· 
rätts:h<J,•l'lren fts:ldosätter sina skyldigheter en.llgt § 42 vid an• 
vändning av 13genhete1) cllcl' om den som l~g~uh~ten vpp· 
låtits till .i aru:lns hand vid snV"Jndning av denna äsldo~tter 
de slcykUgheter som enllgc samrna pal'asrat åliggl!'r t!n bo· 
stadsränshav.l(e. 

8. om bottl4dsräruhav~ren Jntc 13mn.lr tilltr!idc titl lägenhe· 
ten enligt § 43 och han iutu kon viss en giltig u~äk.t f6r 
detta. 

9. om b~t"Adjr'..ittshavaren Inte fullgöt' sk)1dishttl som går ut
över det han skall göra ei\ligt bamtdsr~ttslagen och det 
måste anses vara ov synnerlig vik« för föreningen an skyl· 
dlghctcn fullgörs, s.,mt 

10. om lågonhette,n helt eller tlll \'3scndiS del uu••än<fs för nå· 
rinHsv~rk$.··ur\he1 eller därmed likartad \•erksamhet, \'Uke1) 
utgör eJler t \'llkcn till en inte ovJsentllg del Ingår brottsligl 
förfarande cllcr om J~genheten anvåJ"lds för tillfällig~ sex· 
ueUa fötbjn<.fel$c:r mot ersättning. 

§49 
N)•ctJandetä1t~n *'' 1nte fötvct'kad. om det som llgscr bost.ads, 

tältsJ1u-.aren cUl l~st är av rh,ga l.Jetydets.e. 
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fnt~ heller 3r nj'ttJ8nder~u~n till t,ost.:,d.sl3gcnhet förverkad pi 
grund av au Cl\ skyldlghet $Om :-tvs~s i § 48 p 9 lnte fullgörs, om 
bosca<lsdUtsh.\-.·aren är en kommun eller eu landsting och skyl· 
dlghett:n lt\re k3.() fullgör~$ ~v sAcfan bostadsr.lnshava.re. 

§SO 

6n upps5gn.itl.fj skall \•ara skriftlig. Upp$ägning µå grund av för
hållande !lom avsei; i§ 48 p 3-5 eller 7-9 färske om b~r-..sdställS• 
t,av.lren låter bU att efter till~gt!lsl! -.·idla ri:itcclsc utan dröjsm~I. 

Uppsäg,1lng på grund•• förMll•nde ,om avses;§ 48 p 3 rar 
dock. om dttt år fråga om en bostadslägenhet, inte sk.e om bostads
rätuha\·aren utan dröjsmål onsökll'r om Ulls1tmd till upplåtel:sen 
och fär c>usöf.mn t.eviljad. 

Är det fr~~ Ofll si1rskih .illv.:nlisa sturtti.tlgar • boendet g.äUe,. v-ttd 
son"I sags i§ 18 p 7 ä\·en orn någou tillsägelse om ,-ättebe lnte her 
skl'll. Den• g311er dock lnto om störningarna intr'.illal under tl<I d~ 
liagcnhctcn \'3.f'tt upplåten i ~ndra h*tnd på sii.ll :som anses I§ 44. 

§ ~· 
Ar nyuJandcratten förverkBd ~ grund ov förhållande. som av

~:-.i§ 48 p J,S eller 7.9 men sker ränelse tnn*tn för~niugen ha,· 
~et UJJ)J l>o).!atlsråltsl,a.,·ai·cn tlll ~\·flyttning, fär h~n etler hon inte 
dt'1'~fter sk0ja$ från lii.gc11hctcn på den grunden. Dett8 gäller rlock 
Inte om nyuj~ndl!rält~n är fö1vcrkad på grund av såd3na särsktlr 
.>lh·3rllg~ srömin~r i bo~od!!l som ~vscs i§ 42 ucdJc scycket. 

Bost3dsrättsh3\~1'en fAr Inte ht!ll~r skiljas fr.)n lä&eaheten om 
forenlngen Inte h3r Sl\gt upp bos.tacbt".ällsh;,\laron till a-.•fl)tt.n.lng 
inom tre månader från den dag els föreningen Od: ri!da på för
hållumfo soro ;:.vses i § 48 p 6 eller 9 eller Inte lnom två måneder 
fren d~n dag rlft fön!ningl!n n<:k red;) på ful'hållandc som a\'se.s t § 
48 p 3 $agt tUI bom1dsr~nsh()\·~ren .1tt \'idll\ rJtttel~. 

§ 52 

En bow1dsrMtsha\'Otl! kcln skiljus fråu Uigc.mh~tcu på g1und av 
förhållande som avse$ i§ 48 p 10 endest om förenirigen har sagt 
upp bost:ldsi~ttshavaren tlU a-.•fl}'tlt\lnS Inom cvta manader från det 
Bli föruningeu fi<:k rcJa på förhållandet. O,n dco brotc:sllga \•crk
s~mhP.ten hiJr l\nge1h till .\tiJl e:U~r om fOrunc.JeOOkning t.ur i,1fcus 
Inom ~mm~ tid, hB1' förenirigen dock kv,1r $In rärt cill upp$ägning 
Jntlll deS& ~U t\'~ m~niJder hl\r gån frAn det ~u domen i brotunå• 
Jet har vunnf1 l~g<1 k.rt'ft eller det rätrsli~ för&r~ndet hl\r ,'l\•:i;lut(tts 
på nå,.~ot 3.t\J'lat sätt. 

§ S3 

Är nynjanderiinen enligt § 48 p 2 förverkad på grund av dröj
smål med betalning 3Y årsavgift. och har förcnl.t\gen med anled
ning a,• detta sagt upp bosta.dsrattshavat'eo cill avflyttning. får 
ckum: på gruud a., c.Jröjstoålct inte+ skiljas frän lågc.mtu:!ttm 

l. om a.,:gifc~n - n_.r dc1 iir frAgo om en bos.tt'clslägenhet · be
telt'S inom m~ vecko,. t'cin de, ~tt bostads~nshavaren har 
delgens underrättelse om mc~Jllghcten an få tillbaka lagen· 
hctcn genom att betaJa åtsavsJ.ftcn inom d0:11oa tid. \?ll!.:!r 

2. om .l\'SiftC:o · när c.fo:t jr f~lf ... om en lokal · bet3J8$ Inom två 
\·ec:kor frän det att bostadsråltsha\•aren ruu· dclgccts under• 
rattelse om möJllghcten .lU få Lillb11k11 lägenheten genom 
.in l>ct.:,f;:. år.;.s\·8')ftttn inom denna tid. 

Är rlPt frAHH om en bostadslågcnhet fär en bostad:s1'ältsha,..ar~ 
Inte hellc( $klU~ från lagcnhNc+u orn hun 1:ller hon har -.·arlt för· 
hindrad att betalc> år"Sa\•giften inom den ltd som anges I först:l 
s1y<:kc+t l på grund av :sjukdorn eller Uknande oförutsedd o.<r1Seån• 
c.lif;ltct och å1'Savgifi~n har bet31~ts så snan dec \l.ll' möjliSt. dock 
scn~t Mr tv~t\?n om l\vhysning avgörs I förSca instans. 

V.dd .som ~gs i först3 stycket ganer l.t\tc om bo:i;tad.$r'Atbh-'varen, 
genom att vid upprepade tlllfällc1l l.t\to bt:!t.;,fa ~l'lclvglften Inom den 

tic.J som anges I§ '1.8 p 2, har åsidosatt s.i1la forpllktelser i så höggrud 
att tian ellc1· hon skeJlgen inte bör fä behålla lägenheten. 

Beslut om a,1hysnlng får mt=tdd!.:!las tidigast tredje "~rd3gen eftl!r 
uli:;ångci\ av den dd som a.nges i fönla stycket 1 eller 2. 

§S4 

Säg:s bostathr'.ittslllwatcn upp till avflym,irig av oågon OrS.lk som 
anges I§ 48 p 1. 6-8 eller 10, lir han cllcd,on skyldig att nytto g,,· 
russt. 

Säg:s l)o:i;t;tcbr'.dtcshavarcn upp av någon ors8k .som unges i § 48 
p 3.5 eller 9, får han ellt:!r hun bo kv.lr tiU det mSnadsskift:e som 
intrJffär näl'mast etter tre man~der fran uppiägt>ingen. om Inte 
r3tten åfägger honom eller henne au flyna tldtg~re. Der~mma 
gii.Uer om c.ppsa~nlngen sker av orstik sorn unges i§ 48 p 2 och be
st~mmcdserna i~ 53 uedje stycket 8r tillämplig;,. 

Vid uppsägning i andro fäll av omk som anges I~ 48 p 2 tillåm· 
pas övrig;, best'.dnun.els<'r I § 53 . 

Vissa övriga meddelanden 

§ ss 
Ä.t· sådan I meddelande &-3n förening~o som .lvscs i§§ 8, 40. 42. 

48 p 1 och§ 50, a\•sänt I rekommender,d br~v unc.Jcr 1(1.0Uagatcns 
\'u.nli~ a.<.f,'CSS skall föreningen mses h~ fvllgjor1 vad som rJnko,n, 
ml.!r pådc:n . 

Tvangslörs:lljning 

§56 
Har bos1adsrättshavsren blivit lkild från Uig~nhuteu till följd;)'>" 

upvsii.gnin8 I faJI som a-.·ses l § 4.8, skall bostadsrätten t\•å,og.sför
sälJM enligt bostadsrdttslagun !li-å sm.1rt som 1nUjliSC. om Inte före· 
rungcn. bostadsråttsha-.·aren och de kånda borgenärer vars rätt be
rörs ~v förs~ljningen kurnml!r Uvc.mms om oågot at1.nat. Focs5U· 
ni11gc1l få1' dock anstå 1111 des& att brister som bos«ad$rilttsh~varen 
ansvarar för LliYil åtgätdade. 

AVSLUTANDE BESTÄMMELSER 

Särskilda regler för giltigt beslu1 

§57 

för gUt1gheten sv föUt'nde beslut fordras godkänn3nde .a,· M}'· 

relsen för HSB och så,itt g~ller p 3 även av HSB Riksförbund. 

l. B~slut att .d~ltänc.Ja fönmingten dt:S~ l\tsta egendom eller 
tomuöu. 

2. Be.slut om ändrtng a-.· dessa stadgar, i de· fäll ny.a sta<lgam~ 
ö'Vera:11Sstämm~r cn~d av HS8 Riksförbund rekommende
rtide nonnalMadgar för bostadsränsforenl.t\g. 

3. Beslut att farenJngcn skall tti.ida i (ikvid~lion ell~r fosione· 
r;,1 med '4nnan juridisk person. 

Beslut om ~drlng av stadgar skall go<lhnn;iis liven *tv HS6 Rlks· 
förbund i JC!: fall c.Jt1 ny,1 .stl\dg~ma Inte ö-.·erensstämmer med ;).,· 
HSB Riksförbund rekomsnendcradc nonnafs1adgar för IJO$f<1ds· 
rättsfoccnJ,,s. 

Upplösning 

§ 58 

Om fö1'eningen upplöses sk.lll bch~llrn) till~:.ngar tillfaHa 
medlemm~rna I förhållande till lägunhttte?:rnas 1nsatser. 

7 
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