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Fcireningen

Ftireningens firma, sf;te och dndamil

1S

Fo reningens {::rrna ar B o stadsratts foreningeo ChaLmers gatan 1 7.

Foreningen hat tdl indamil att fuamja medlemmarnas ekonomiska
intressen genom att i foreningens hus upplita bostdder for boende och
lokaler it medlemmarna till nyttiande utan tidsbegrdnsning.

2S

Foreningen har sitt siite i Goteborg.

3S

Bostadsritt :ir den ritt i foreningen, som en medlem har ph grund av

upplitelsen.

En upplitelse med bostadsrdtt fir endast avse hus eller del av hus.

Medlem som innehar bostadsrdtt kallas bostadsrdttshavare.

Intr[de i fdreningen

4S

Inttdde i foteningen kan beviljas den vilken foreningen uppliter
bostadsrzitt eller den som forw:irwat bostadsrdtt i foreningens hus. En
kommun eller en landstingskolrrmufl, som har fowawat bostadsrdtt till
en bostadsligenhet, fir inte vdgras intride i foreningen.

Annan juridisk person dn kommun eller landstingskomrrrun fir dock
vdgras intrdde i foreningen sivida inte ansokan grundas pi upplitelse
eller overtagande av bostadsritt ti1l lokal.

Ansokan om intride i foreningen skall goras skrifthgen och
ansokningshandlingen skal1 vara forsedd med sokandens bevittnade
namnunderskrift. Sokande skall dessutom presentera sig personJigen, vid
ett styrelsemote i fl ra anslutning till inflyttningen.

Om det kan antas att fowawaren for egen del ej skall bosdtta sig i
bostadsrzittslzigenheten riger foreningen rdtt 

^tt 
v^gra medlemskap.

Sryrelsen avgor friLga om att 
^nta:ga 

medlem.

Om overging av bostadsrdtt stadgas i SS 27-30 nedan.

Uttrdde ur f<ireningen

ss

E,n medlem som upphor att.vara bostadsrattshavare skall anses ha uttrett
ur foreningen om inte styrelsen medgett att han fir sti kvar som

medlem.
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Ansokan om uttrdde ur foreningen skall gotas skriftligen och handlingen

skall vara forsedd med sokandens bevittnade namnunderskrift.

F<iteningens organisation

6S

Foreningens rdkenskapsir omfattar tiden 1 jaouari till 31 december.

Minst en minad fore ordinarie foreningsstdmma skall styrelsen till
revisorerna avldmna irsredovisnifl g som skall omfatta resultatrdkning,

balansrdkning och forwaltningsberdttelse.

7S

Foreningens organ ir:

- foreningsstemma

- styrelse

- revlsoref

Fiiteningsstemman

8S

Ordinarie foreningssthmma hil1s idigen fore mars minads utgeflg.

Extra stemma skal1 hillas ndr styrelsen eller revisoter finnet skdl ddrtill

eller ndt minst en tiondel av samtliga rostberdttigade skriftligen begdrt

det hos styrelsen med angivande av drende, som onskas behaodlat.

es

I(allelse till stimma skall innehilla uppgift om de drenden som skall

forekomma pi stdmman. I(allelse till ordinarie och exta
foreningsstdmma skall utfardas skriftligen udigast sex veckor och senast

tviL veckor fore forenings stimman.

I{allelse skall utfdrdas genom utdelning eller genom e-post ti1l de

medlemmar som uppgivit en e-postadress. Om medlem uppgivit annan

postadress skall kallelsen istdllet skickas dit. I vissa angivna fall stdlls

hogre krav pfl kallelse via e-post.

Utover vad som ovan angivits skall kallelse dessutom publiceras pi
foreningens webbplats.

10s

Medlem, som onskar visst drende behandlat pi ordinarie

foreningsstzimma, skall skdftligen anm;ila irendet till styrelsen senast

1 mars eller den senare tidpunkt styrelsen kan komma att besluta'

fr\
?t ts



11S

Vid foreningsstdmma harvar)e medlem en rost. Innehar flera
medlemmar bostadsrdtt gemensamt, har de dock tillsammans endast en
rost.

Rostberzittigad ir endast den medlem som fullgjort sina forphktelser mot
foreningen.

Fysisk person fir utova sin rostrdtt genom ombud. Endast make, sambo,
annan ndtstiende, god man eller annan medletn fhr vara ombud. Ombud
fhr bara foretrida t.va (2) medlemmar.

Ombud skall forete skrifthg, daterad fullmakt. FulLmakten gdller hogst ett
hr frln utfardandet.

Medlem fir vid foreningsstdmma medfora hogst ett bitrdde. Endast
medlemmens make, sambo, annan nirstiende eller annan medlem fir
vara bitrdde. Bitrdde har yttranderdtt.

Foreningsstimman ffu besluta att den som inte dr medlem skall ha ritt
att n1"m^t^ eller pi annat sett folja forhandlingarna vid
foreningsstdnrlnafl. Ett sedant beslut zir giltigt endast om det beslutas av

samtliga rostberzittigade som ar narvarande vid foreningsstdmman.

Med ndrstiende avses i tredje och femte styckena forutom make eller
sambo, forrildrar, syskon och barn.

Om medlem har forwaltare foreffeds medlemmen av forvaltaten.
Underirig medlem foretrzids av sin formyndare.

Ar medlem en juridisk person fir denne foretrzidas av legal
stzillforetridare, mot uppvisande av ett registreringsbevis som dr hogst

tre (3) minader gammalt.

12S

Pi ordinatie stemma skall forekomma:

1. Oppnande
2. Val av ordforande vid strimman

3. Upprittande av fotteckning over nirvarande medlemmar
4. Faststzillande av dagordningen

5. Va1 av tvi personer att iamte ordforanden iustera protokollet
6. Friga om kallelse behorigen skett

l. Styrelsens verksamhetsberd"ttelse

8. Styrelsens irsredovisning
9. Revisorernas berittelse

10. Beslut om faststillande av resultatrdkningen och balansrdkningen

11. Beslut t frhga om ansvarsfrihet for styrelsen

12. Beslut i anledning av foteningens vinst eller fodust enligt den

fas tstzillda balansrdkningen

13. trfiga om arwoden

14. YaI av sryrelseledamoter och suppleantet

15. Val av revisorer och suppleant

16. YaI av valberedning

1,7. Ovriga anmilda zitenden

18. Avslutande l:3
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Pi extra foreningsstdmma skall utover drenden enligt 1-6 och 18 ovan
endast forekomma de irenden for vilka stdmman blivit utlyst och vilka
angetts i kallelse tili stdmman.

13S

Foreningsstdrtunafls beslut utgors av den mening som fitt mer dn hilften
av de avgivna rosterna eller vid lika rostetal den mening som stemmafls
ordforande bitrdder. Blankrost i.t inte en avgiven rost.

Vid val anses den vald som har fitt flest roster. Vid lika rostetal avgors
valet genom lottning om inte annat beslutas av stimman innan valet
forrd.ttas. Stimmoordforanden eller foreningsstdmrnan kan besluta att
sluten rostning skall genomforas. Vid personval skall dock sluten
omrostning alltid genomforas pi begiran av rostberittigad.

14S

En medlem ffu inte sjzilv eller genom ombud rosta i fub.ga om:

1,. Talan mot sig sjdlv

2. Befrielse frin skadestindsansvat eller annan forpliktelse gefltemot
foreningen

3. Talan eller befrieise som avses i 1 eller 2betraffande annan, om
medlemmen i fuhga har ett v:isentligt intresse som kan strida mot
foreningens ifltresse.

1ss

Vid ordinarie foreningsstamrna flr valberedningen utses for tiden fram
till och med nista ordinarie foreningsstimma. Valberedningens uppgrft
ar attT;amna forslag till samtliga personval samt forslag till arwode.

16S

Protokoll vid foreningssternma skall foras av den sryrelsen utsett dirtill. I
friga om protokollets innehill gdller

1,. att rostldngden skall tas in i eller bildggas protokollet
2. att steffmans beslut skali foras in i protokollet, samt
3. om omrrjstning skett, att resultatet skall anges i protokollet.

Senast tre veckor efter foteningsstimman skall det justerade protokollet
hillas tillgdngiigt hos foreningen for medlemmarna. Vid styrelsens

sammantriden skall det foras protokoll, som justeras av ordforaflden och
den yttedigate ledamot, som styrelsen utser till det. Protokoll skall foras i
nummerfoljd och forwatas betryggande.

Styrelsen

17S

Styrelsen bestir av tte till fem ledamoter med en till tre suppleanter.

Styrelseledamotet och suppleanter vnljs for tiden frin ordinarie
foreningsstimrna intill dess nzista stemma hillits.

7T
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18S

Styrelsen utser inom sig ordforande, vice ordforande, kassor och
sekreterare.

Foreningens firma tecknas av styrelsen eller av foreningens ordforande,
alternativt kassor i forerung med annan styrelseledamot.

1es

Styrelsen rir beslutsfor nir fler dn hdiften av hela antalet
styrelseledamotet dr ndrvarande. Som styrelsens beslut giller den mening
som de flesta tostande forenar sig om och vid lika rostetal den mening
som ordforanden bitrdder, dock att gilugt beslut fordrar enhillighet nd"r

for beslutsforhet minsta antal ledamoter dr ndwarande.

20s

Styrelsen skall upprdtta underhillsplan for genomforande av underhillet
av foreningens hus och iLrligen budgetera samt genom beslut om
irsavgiftens storlek sdkerstilla erfordediga medel for att trygga

underhillet av foreningens hus.

21S

Styrelsen el1er hrmatecknare fir inte utan foreningsstdmmans

bemyndigande avhdnda foreningen dess fasta egendom eller tomtrdtt och
inte heller dva eller besluta om till- e1ler ombyggnad av sidan egendom.

Styrelsen eller firmatecknare fir besluta om inteckning ellet annan

inskrivning i foreningens fasta egendom eller tomtrdtt.

22S

Styrelsen skal1 varje ir besiktiga och inventera foreningens egendom och
trllgingar samt ddtover avge redogorelse i irsredovisningen.

Revisorerna

23S

En revisor och suppleant for denne utses av ordinarie foreningsstdmma

for tiden inu1l dess nista stimma hillits.

Revisorn iligger att:

- verkstdlla revision av foreningens rikenskaper och forvaltning samt

- senast tre veckor fore ordinarie foreningsstimma fuarnlagga

revisionsberattelse.

Tv
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Avgifter

24S

Insats och irsavgift for ligenhet faststdlls av styrelsen. Andring av insats

ska1l dock alltid beslutas av foreningsstamma. Arsavgift skall betalas

senast sista vardagen fore varje kalenderminads borjan.

Arsavgiften awiigs si att den i forhillande tili ldgenhetens insats kommer

att motsvara vad som beloper pi ldgenheten av foteningens kostnader

samt avsettfling trll dess fonder.

I irsavgiften ingiende ersdttning for vdrme och varmvatten, elekttisk

strom, renhillning el1er konsumtionsvatten kan berdknas eftet

forbrukning.

Upplitelseavgift, overlitelseavgift och pantsittningsavgift kan tas ut eftet

beslut av sfyrelsefl. For arbete med overlitelse fit av bostadsrzittshavaren

uttas overiitelseavgrft med belopp motsvarande hogst 2,5 o/o av

basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmzinforsdkdng. For arbete vid

paotsdttning av bostadsritt fhr av bostadsrittshavaren uttas

pantsattningsavgift med hogst 1 o/o av basbeloppet.

Reparationsfond

2ss

Inom foreningen skall bildas en reparationsfond. Denna bildas genom

irlig avsittning av ldgst 0,3 o/o av anskaffningskostnaden for foreningens

fasughet. Medel ur fonden fir endast anvdndas tr1l att bestrida kostnader

for reparationer som inte skall betalas av bostadsrdttshavatna.

Det overskott, som kan uppsti pi forerungens verksamhet, skall

balanseras eller fonderas pi sitt som foreningsstimman beslutar.

Bostadsrdttshavatens rltt- och skyldighetet

26S

Bostadsrdtt uppiits skriftligen.

Bostadsrettshavare har tdtt att pi begziran fi utdrag ur

ldgenhetsforteckningen betrlffande lh"genhet som han innehat med

bostadsritt. Utdraget skall ange:

1. ligenhetens beteckfling, beldgenhet, tumsantal och ovriga

utrymmefl,
2. dagen for Bolagsverkets registrering av den ekonomiska plan som

hgger till grund for upplitelsen,

3. bostadsrdttshavarefls namn,

4. insatsen for bostadsriitten samt

5. vad som finns antecknat rorande pantsettning av bostadsrzitten.

w
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Overlitelse av bostadstdtt

27S

Bostadsrittshavare, som vill overlita sin bostadsratt, skal uppratta
skriftlig overlitelsehandling med iakttagande av de formkrav som
foreskrivs i 6 kap. 4 $ bostadsrittslagen.

28S

Om en bostadsrdtt har overgitt ti1l ny innehavare, fhr denne utova
bostadsr:itten endast om han 2ir elier antas till medlem i foreningen.

Trots bestiimmelsen i forsta stycket ffu ett dodsbo efter en avliden
bostadsrzittshavare utova bostadsrdtten. E,fter tre hr frhn dodsfallet, fir
foreningen dock anmana dodsboet att inom sex minader frin
anmaningen visa att bostadsrdtten ingitt i bodelning eller arwskifte i
anledning av bostadsrittshavarens dod eller att nigon, som inte fir
vdgras intr:ide i foreningen, fom^tvat bostadsrdtten och sokt
medlemskap. Om den tid som angetts i anmaningen inte iakttas, fir
bostadsritten sdljas pi offentlig auktion for dodsboets rzikning.

2es

Den som en bostadsritt overgett tiIl fir inte vdgras medlemskap i
foreningen, om de villkor for medlemskap som foreskrivs i stadgarna at

upp$r1lda och foreningen skdligen bor godta honom som
bo stadsrittshavare.

Om bostadsratthzr overgitt tiIl bostadsrittshavarens make fir maken
inte vzigtas medlemskap i foreningen. Vad som nu sagts dger

motsvarande tilldmpning om bostadsritt till bostadsldgenhet overgitt till
bostadsrittshavaren nirstiende person som varaktigt sammanbodde med
honom.

For att den som forvawat andel i bostadsrzitt till bostadsldgenhet skall

bevrljas medlemskap gziller ocksi att bostadsritten efter forvdrvet
innehas av makat, sambor ellet andra med varandravaraktigt samboende

ndrstiende persorrer.

30s

Om en bostadsrdtt overgitt genom bodelning, arv, testafirerite,

bolagsskifte eller liknande forwilw och for-vdrvaren inte antagits till
mediem, fir foreningefl aflrnatta bostadsrdttshayaren att inom sex

minader fri'n anmaningen visa att nigon, som inte vhgras intrdde i
foreningen, for-veffat bostadsritten och sokt medlemskap. Iakttas inte
den tid som aflgetts i anmaningen, fi.r bostadsratten sdljas pi offeotlig
auktion for bostadsrdttshavarens rdkning.

Reparation och underhill

31S

Bostadsrittshavaten skaIl pi egen bekostnadhhlla ldgenheten med

tillhorande ovlga utrymmen i gott skrck. Till det inre rdknas:

tsT
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ytbeinggning pi mmmens alJavaggar, golv och tak, jd.mte

undediggande ytbehandling pi ett fackmannamdssigt sitt.
icke-bzirande innerwdggar.

lister, foder, stuckatur och innerdorrar.

glas i fonster och dorrar.

for skada pi fonster genom inbrott eller annan iverkan pi fonster
svarar bo stadsrettshavaren.

for skada pi ytterdorr genom inbrott eller annan iverkan pi dorren
svarar bostadsrittshavaren, motsvarande giller dven for
balkongdor.
eldstzider, dock inte trllhotande rokgingar.

elradiatorer; i frhga om vattenfyllda radiatorer svarar
bostadsrdttsha-varett endast for milning. Foreningen svarar for de

elradiatorer som foreningen installerat.

golr.'virme som bostadsrdttshavaren forsett l2genheten med.

ledningar for vattefl och avlopp till de delar dessa dr itkomliga inne
i ligenheten och betjdnar endast bostadsrdttshavarens ligenhet.
foreningen svarar for undercentral (srikringsskip).
Bostadsrzittshavaren svarar for ddrifrin utgiende el-

informationsiedningar (telefon, kabel-w, data med mera) i
ldgenheten, kanalisationer, brytare, eluttag och fasta atm tnter.
brandvarnare.

I badrum, duschrum eller annat vitrum samt i \WC svarar
bostadsrittshavaren ddrutover bland annat iven for:

fuktisolerande si<rkt

inredning och belysningsarmaturer

vitvaror och sanitetsporslio

klzimring till golvbrunn, rensning av golvbrunn och vattenlis
tvdttmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar pi
vattenledning

kranar o ch avstingningsventiler

elektrisk iranddukstork

I kok eller motsvarande utrymme svarar bostadsrdttshavaren for all
intedning och utrustning sisom bland annat:

vitvaror och koksflakt

rensning av vattenlis

diskmaskin inklusive iedningar och anslutningskopplingar pi
vattenledning

kranar och avstdngningsventiler

Bostadsrdttshavaren svarar for milning av innersidor av fonstrens bigar
och karm, men inte for milning av utifrin synliga detaijer av yttersidorna

av ytterdorrat och ytterfonster och inte heller for annat underhill dn

milning av radiatorer och vattenarmaturer eller av de anordningar for
avlopp, vdrme, gas, elektdcitet, ventilation och vatten som foreningen

forsett llgenheten med.

T>1
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Bostadsrdttshavaren svarar inte for reparatio fler ay de stamledningar for
avlopp, vdrme, gas, elektricitet och vatten som foreningen forsett
hgenheten med. For reparationer pi grund av brand- eller
vattenledningsskada svarar bostadsrd.ttshavaren endast om skadan
uppkommit genom eget viliande eller genom virdsloshet eller
forsummelse av nigon som hor till hans hushill eller gzistar honom eller
nigon anrran som han inrymt i ligenheten eller som ddr utfor arbete fot
hans rrikning. Iftilga om brandskada som bostadsrittshavaren sjdlv rnte
villat gziller vad som sagts nu endast om bostadsrittshavaren brustit i
den omsorg och tillsyn som han bort iaktta.

Fjdrde sfycket andra meningen gdlier i tillzimpliga delar om det finns
ohyra i ldgenheten.

Bostadsriittsforeningen ffu hta sig att utfora sidan underhillsitgdrd som
enJigt vad ovan sdgs bostadsrdttshav^refl skall svara for. Beslut hi.rom
skall fattas pi forenrngsstzimma och fir endast avse i.tgdrder som foretas
i samband med omfattande underhili eller ombyggnad av foreningens
hus, som beror bostadsrdttshavarens ldgenhet.

32S

Bostadsrittshavaren ffu f6reta forandringar i ldgenheten. troljande
htgarder fir dock inte foretas utan styrelsens tillstind:

f . ingrepp i bdrande konstmktion
2. dndring av beflntlig ledning fot avlopp, vdrme eller vatten, eller
3. annan vdsentlig fordndring av lzigenheten

Styrelsen skal1 godkdnna begziran om dndring om denna inte medfdr men
for foteningens hus el1er annan medlem. Bostadsrdttshavaren svatar for
att erfordediga myndighetstillstind erhills. Ford.ndringar skall alltid
utforas pi ett fackmannamissigt sdtt.

33S

Bostadsrittshavaren dr skyldig att nar han anvzinder ligenheten iaktta allt
som fordras for att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten.
Han skall ritta sig efter de szirskilda foreskrifter som foreningen i
overensstimmelse med ortefl s sed utfdrdar. Bo stadsrdttshavaren ska1l

hilla noggrann tillsyn ovet att detta ocksi iakttas av dem som han svarar

for enLigt 31 $ flarde stycket.

Gods som enligt vad bostadsrzittsh^y^refl vet ht e1ler med skiil kan

misstdnkas varubehaftat med ohyra ffu inte foras in i idgenheten.

34S

Foretrzidare for bostadsrittsforeningen har ratt att fi komma in i
ligenheten ndr det behovs for tillsyn eller for att utfora atbete som

foreningen svarar for.

Om bostadsrzlttshavaren inte ldmnar foreningen tilltrdde till ligenheten

ndr foreningen har ritt trll det, fir kronofogdemyndigheten meddela

sdrskrld handrickmng.
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3ss

Om bostadsrdttshavaren forsummar sitt ansvar for ldgenhetens skick i
sidan utstrrickning att anflafls slkerhet d.ventyras eller att det finns dsk
for omfattande skador pi annans egendom har foreningen, eftet
rittels eanmaning, rzitt att avhj alp a bris ten p i bo s tad srdttshavaren s

bekostnad.

Upplitelse i andta hand

36S

En bostadsrdttshavare ffu upplita hela sin ldgenhet i andra hand endast

om styrelsen ger sitt samtycke. Yagrar styrelsen att ge sitt samtycke ti1l en

andrahandsupplitelse fi.r bostadsrzittshavaren nndi upplita hela sin

ldgenhet i andrz hand, om han under viss tid inte har ullfzille att 
^tvdfld^

ldgenheten och hyresnzimnden ld"mnar trllstind trll upplitelsen. Sidant
tillstind skal1 ldmnas, om bostadsrittshavaren har beaktningsvirda skdl

for upplitelsen och foreningen inte har nigon befogad anledning att

vdgra samtycke. I ftiga om en bostadsligenhet, som innehas av en anflafl
juridisk persofl dn en kommun eller landstingskonunun krdvs det for
tillstind till upplitelse i andra hand endast att foreningen inte har nigon
befogad anledning 

^fi 
.vegr^ samtycke.

Ett tillstind till andrahandsupplitelse kan begrdnsas till viss tid och
fotenas med villkor.

Styrelsens samtycke krdvs inte, om ldgenheten dr avsedd for permanent

boende och innehas av en kommun eller landstingskomlnun. Styrelsen

skall dock genast underrittas om upplitelsen.

37S

Bostadsrdttshavaten fir inte intymma utomstiende personer i
ligenheten, om det kan medfora men for foreningen eller nigon annan

medlem i foreningen.

38S

Bostadsrittshavaren fir inte anvanda ligenheten for nigot annat

dndamil dn det avsedda.

Foreningen fir dock endast iberopa awikelse som dr av avsevdrd

betydelse for forerungen eiler nigon medlem i foreningen.

Uppsdgande av bostadsrltt

3es

Om bostadsrdttshavaren inte i ritt tid betalat insats eller upplitelseavgift

som skall betalas innan ldgenheten fer tilltrddas och sket inte heller

rettelse inom en minad frin anmaning, fir foteningen hdva

uppiitelseavtalet. Detta gdller inte om ligenheten tilltrzitts med styrelsens

medgivande.

Om avtalet hzivs, har foreningen ritt tdl ersittning for skada.

TZ
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40s

En bostadsrdttshavare fir avsdga sig bostadsrdtten tidigast efter tvh, Lr
frin upplitelsen och dirigenom bli fri frin sina forpliktelser som
bostadsrdttshavate. Avsdgelsen skall goras skriftLigen hos styrelsen.

Vid avsdgelse, overgir bostadsritten till foreningen vid det minadsskifte
som intrziffar ndrmast efter tre minader frin avsdgelsen eller vid det
senare minadsskifte, som angetts i denna.

Bostads rdttens ftirverkande

41S

Nyttjanderdtten till en ldgenhet som innehas med bostadsrdtt och som

tilltretts 1r fowerkad och foreningen siledes berdttrgad att sega upp
bostadsrzittsh a'va;refl ull avflyttning:

1. om bostadsrittshavaren drojer med 
^ttbet^l^ 

insats eller
upplitelseavgrft utover tvi veckor frin det att foreningen eftet
forfallodagen anmanat honom att fullgota sin betalningsskyldighet

eller om bostadsrittshavaren drojer med att betala irsavgift utover
fem vardagar efter forfallodagen,

2. om bostadsrdttshavaren utan behovligt samtycke eller tillstind
uppliter ldgenheten i andra hand,

3. om ldgenheten anvdnds i strid med 37 $ eller 38 $,
4. om bostadsrdttshavaren eller den, som iigenheten upplitits till i

andra hand, genom virdsloshet dr villande till att det finns ohyra i
ligenheten eller om bostadsrd.ttshavaren genom att inte utan

oskdligt dtojsmil underrdtta styrelsen om att det finns ohyta i
ldgenheten bidrar till att ohyran sprids i fastigheten,

5. om ligenheten pe aflflat sdtt vanvirdas eller om
bostadsrdttsh;rvarefl eller den, som ldgenheten uppliuts till i andra

hand, isidositter nigot av vad som skall iakttas enligt 33 $ vid
Izigenhetens begagnande eller brister i den tillsyn som enligt
niimnda paragraf ihgger bostadsrittshavare,

6. om bostadsrdttshavaren inte lemfla tilltrlde till ligenheten enligt
34 $ och han inte kan visa giltig ursdkt for detta,

7. om bostadsrdttshavaren inte fullgor skyldighet som git utover det

han skall gora enligt bostadsrzittslagen och det miste alrses vara av

synnedig vikt for foreningen att skyldigheten fullgors, samt

8. om lzigenheten helt eller till vdsentlig del anvinds for
ndringsverksamhet eller dlrmed likartad ve{ksamhet, vilken utgor

eller i vilken til1 en inte ovdsentlig del ingir brottsligt fofiannde
el1er om ldgenheten anvdnds for tillfdlliga sexuella forbindelser

mot ersettniflg.

Nyttjanderitten er inte forverkad, om det som ligger bostadsrdttshav^tefl

till last ar av irnga. betydelse.

Inte heller tu nyttjanderetteri till bostadsligenhet forverkad pi grund av

att en skyldighet som avses i 41 $ 7 inte fullgors, om bostadsrlttshavaren

dr en kommun e1ler en landstingskommun och skyldigheten inte kan

fullgoras av sidan bostadsrdttshavare. Uppsdgning pi grund av

forhillande sorri avses i forsta stycket 2-3 eller 5-7 fhr ske endast om
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bostadsrdttshavaren liter bli att pi ullsdgelse vidta rettelse utan drojsmil.
I fuhga om en bostadsligenhet fir uppsdgning pi grund av forhillande
som avses i 41 S 2 inte heller ske om bostadsrittshavaren efter tillsdgelse

utan drojsmil ansoker om tillstind till upplitelsen och fir ansokao
beviljad.

Om forerungen siger upp bostadsriittshavaren till avflyttning, har
foreningen rdtt till ersettning for skada.

42S

Ar nyttjanderitten forwerkad pi grund av forhillande som avses i 41 $

forsta stycket 1-3 eller 5-7 men sker rittelse innan forseningen gjot bruk
av sin ritt ti1l uppshgning, kan bostadsrdttshavarefl inte direfter skiljas

frin ldgenheten pi den grunden. Detsamma gdller om foreningen fick
kinnedom om forhillande som avses i 41 $ forsta stycket 4 eller 7 eller
inte inom rvi miLnader frin det den fick teda pi forhillande som avses i
41 $ 2 sagt ti-ll bostadsrdttshavaren att vidta rittelse.

En bostadsrdttshavare kan skiljas frin ldgenheten pi grund av

forhillande som avses i 41 S 8 endast om foreningen har sagt upp
bostadsrdttshavaren till avflyttning inom tvi minader frin det att
foreningen fick reda pi forhillandet. Om den brottsliga verksamheten

har angetts tdl ital el1er om forundersokning har inletts inom samma tid,
har foreningen dock kvar sin ritt till uppsdgning iotill dess att tvh
minader har gitt ftin det att domen i brottmilet har vunnit lagakraft
eiler det rattsliga forfarandet har avslutats pe aflnat sett.

43S

Ar nyttjanderdtten enligt 41 $ forverkad pi gn-rnd av drojsmil med

betalningen av irsavgift och har foreningen med anledning ddrav sagt

upp bostadsrdttshavaren til1 avflyttning fir denne pi gn-rnd av drojsmilet
inte skiljas frin ligenheten, om avgiften betalas senast tolfte vardagen

frAn uppszigningen.

I vdntan pi att bostadstittshavaren visar sig ha fullgjort vad som silunda
fordras for 

^tt 
fi trllbaka nyttjanderd.tten fi"r beslut om avhysning inte

meddelas fortin efter lorton vardagar frin den dag di
bo stadsrittshavaren sades upp.

44S

Sdgs bostadsrittshavaren upp tili avflyttning av orsak som anges i 41 $

forsta stycke t 1, , 4-6 eller 8, dr han skyldig att flytta genast, om inte anflat

foljer av 43 $. Sags bostadsrittshavarefl upp av 
^rrrt^rr 

i 41 $ angiven

orsak, fir han bo kvar till det minadsskifte som rntraffar ndrmast efter

tre minader frin uppszigningen, om inte tdtten ildgger honom att llyttt
tidigare.

44S

Har bostadsrdttshavaren blivit skild frin ldgenheten till foljd av

uppsdgning i faIl som avses i 41 $, skall bostadsrdtten siljas pi offentlig

auktion si snart det kan ske, om inte foreningen, bostadsrdttshavaren
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och de klnda borgenirer vars riitt berors av forsiljningen kommer
overens om nigot annat. Forshljningen fir dock ansti till dess att brister
som bostadsrittshavaren svarar for blivit itgerdade.

Av vad som kommit in genom forsdljrungen fir foreningen, sedan

ersdttning tr1l den for indamilet forordoade gode mannen tagits behilla
si mycket som behovs for att tzicka foreningens fordran hos
bostadsrdttshavaren.

Andting av stadgar

46S

For att dndra dessa stadgar krdvs ett beslut som samtliga rostberittigade i
foreningen dr ense om. Beslutet dr dven giltigt, om det har fattats pi wA

pi varandra foljande foreningsstdlrunor och minst tvi tredjedelar av de

rostande pi den seflare stdmman gitt med pi beslutet. Om beslutet avser

dndring i den ekonomiska planen fordras dock att minst tre flzirdedelar
av de rostande pi den senare stimman gitt med pi beslutet.

Om foreningsstimman skall ta stillning tiil ett forslag om dndring av

stadgarna, miLste det fullstzindiga forslaget hillas trllgdngligt hos

foreningen frin udpunkten fot kallelsen fram till foreningsstdmman.

Ett beslut om lndring av dessa stadgar borjar att gilla forst nir beslutet

har registrerats hos Bolagsverket.

Ovrigt

47S

Meddelanden anslis i foreningens hus, pi foreningens webbplats, geflom
e-post el1er utdelning.

48S

Om foreningsstdmman beslutar att uppkommen vinst skall deias ut skall

vinsten fordelas mellan medlemmarna i forhillande tiil ldgenheternas

irsavgifter for det senaste rikenskapsiret.

Om foreningen upploses elIer likvideras skall behillna tillgingar trllfalla
mediemmarna i fothillande till lzigenheterflas insatser.

4es

I allt varom hir ovan ej stadgats gziller bostadsrzittslagen (1'991:614)

el6


