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ETER

har övergått till får inte vägras medlemskap i
förenlngen om förenlngen skäligen bör godta

OM FöRENINGEN

1$

lörvärva ren som bostadsrättshåvare.

Namn, ändamåloch säte

Föreningens namn är

Medlemskap får lnte vägras på grund av ras, hudfärg,

Bostadsrättsförenin gen Silon Göteborg

national ltet eller etniskt ursprung, religion,

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas
ekonomlska lntressen genom att I förenlngens hus

övertygelse

upplåta bostiider för permanent boende samt lokaler
åt medlemmarnä för nyttjande utan tidsbegrånsnlng.

el

ler sexuell läggning,

Medlems rätt lföreningen på grund av sädan

En överlåtelse är ogiltig, om den som en bostadsrätt
övergätt tlll vägras medlemskap I förenlngen, Särskllda
regler gäller vld exekutlv försäljnlng eller vid

uppldtelse kallas bostadsrätt, Medlem som lnnehar

wångsförsällnlng,

bosradsrätt kallas bostadsrättshava re.

5 $ Bosättningskrav

Styrelsen har sitt säte i Klippan, Göteborg,

Om det kan äntas att förvärvaren för egen del inte

permanent ska bosätta slg I bostadsråttslägenheten

z $ lvtedlemskap

och överlåtelse

har förenlngen rätt att vägra medlemskap.

En ny innehavare får utöva bostadsrätten och flytta ln
i lägenheten endast om han eller hon antagits till
medlem I förenlngen. Förvän aren ska ansöka om

6$

andelsägande

Den som har förvärvat en andel I bostadsrätt

medlemskap I föreningen på sätt styrelsen

får

vågras medlemskap lföreningen om inte
bostedsrätten efter förvärvet innehas av makar,
reglstrerade partner eller sådana sambor på vllka

bestämmer, Till medlemsansökan ska fogas styrkt
kopla på överlåtelsehandllng som ska vara
underskriven av köpare och säljare och innehålla
uppglft om den lägenhet som överlåtelsen avser samt

sambolagen tlllämpas.

prls. Motsvarande gällervid byte och gåva. Om

7 $ Insats, årsavgift och upplåtelseavglft

överlåtelseha nd li ngen inte uppfyller formkraven är
överlåtelsen oglltlg. Vld upplåtelse erhålls

lnsats, årsavgift och iförekommande fall
upplåtelseavgift fåstställs av styrelsen, Ändring av

medlemskap samtidigt med upplåtelsen.

lnsatsen skä alltld beslutas av föreningsstämma.

styrelsen år skyldlg att senast lnom en månad från det

I

att ansökan om medlemskap kom ln tlll förenlngen,
pröva frågan om rnedlemskap, Föreningen kan komma

$

Årsavgiftens beräkning

Ärsavgifterna fördelas på bostadsrättslägenheterna

I

att begära en kredltupplysnlng avseende sökanden. En
medlem som upphör aftvara bostadsrättshavare ska
anses ha utträtt ur föreningen, om inte styrelsen

förhållande tlll lägenheternas andelstal' Beslut om

medgor att han eller hon får stå kvar som medlem.

det inbördes förhållandet mellan andelstalen bllr
beslutet giltlgt om minst tre fjärdedelar av de röstande
på stämman gått med på beslutet.

g $ Medtemskapsprövning-

av Erund för andelstaltberäkning ska fättas av
förenlngsstämma. Om beslutet medför rubbning av

ändrlng

juridisk person

Juridisk person som förvärvat bostadsrått till en

styrelsen kan besluta att I årsavglften lngående

bostadslägenhet färvägras lntråde I förenlngen även
om nedan anglvna förutsåttnlngar för medlemskap år

uppfyllda.
förenlngen

En

juridisk person som är medlem

frr lnte

ersättning för kostnader såsom värme, varmvätten,
renhållnlng, konsumtlonsvatten, elektrisk ström,

i

trappstädnlng, W, bredband och telefoni skä erläggas
efter förbruknlng, area eller per lägenhet.

utan samtycke av styrelsen genom

överlåtelse förvärva ytterligarc bostadsrätt till en
bostadslägenhet

+ $ fuedlemskapsprövning

9 $ överlåtelse-

och pantsättningsavgift

överlåtelseavglft och pantsättnlngsavgift får tas ut
efter beslut av styrelsen. Överlätelseavglften får uppgä

- fysisk person

Medlemskap kan beviljas fysisk person som övertar

till högst 2,5 % och pantsättningsavgiften till högst r

bostadsrätt i föreningens hus. Den som en bostodsrött

2

%

r\
\o

av gållande prisbasbelopp.

9.

\n
e

överlåtelseavglft betalas av förvärraren och
pantsättnlngsavglft betälas av pantsättaren'

11, Seslut om resultatdispositlon

c.l

Föredragnlng av revlsorns berättelse
10. Eeslut om faststållande av resultat- och
balansräknlng
12, Fråga om ansvarsfrlhet för styrelseledamöterna
13, Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och

c*l

Q
].ö

1o $

O
N

åtEärder som förenlngen ska vidta med anlednlng av

övriga avgifter

Föreningen får I övrlgt inte

b

revlsorer för nästkomma nde verksamhetsår
14, Val av styrelseledamöter och suppleantet

ut särskllda avglfter för

15. Val av revisorer och revlsorssuppleant

bostadsrättslagen eller annan ftirfattning.

u

t6. Val av valberednlng
17. Av styrelsen till stämman hänskJutna frågor samt

$ Dröjsmålmed betalning

av föreningsmedlem anmält årende

I'rsavglften ska betalas pä det sätt styrelsen beslutar.
Betalnlng får dock alltid ske genom postanvlsnlng,
plusglro eller bankgiro. Om inte årsavglften eller övrlga
förpllktelser betalas I rätt tld får förenlngen ta ut

På extra förenlngsståmma ska utöver punkt 1-7 och 18
förekomma de ärenden för vilken stämman bllvlt

drö,lsmålsränta enllgt räntelagen på det obetalda

utlyst.

X8. Avslutande

beloppet från flirfallodagen tlll dess full betalnlng sker
samt pämlnnelseavglft enllgt förordnlngen om

15 $ Kallelse

ersättning för lnkassokostnader mm'

Kallelse

tlll förenlngsstämma ska innehå[la uppglft om

vllka ärenden som ska behandlas på srämman' Beslut
får lnte fattas i andra ärenden än de som angivlts I

FÖRENINGSSTÄMMA

kallelsen.

12 $ Föreningsstämma
Senast tuå veckor före ordlnarle stämma och en vecka

Ordlnarie föreningsståmma ska hållas årllgen tldlgast
den 1 mars och senastförejunl månads utgång.

före e)Gra stämma ska kallelsen utfärdäs, dock tldlgast
fyra veckor före ståmman. Kallelsen ska utfärdas tlli
samtllga medlemmar genom utdelnlnS. Om medlem

13 $ Motloner

uppglvlt annan adress ska kallelsen lstållet sklckas dll
medlemmen. Kallelsen ska dessutom anslås pä lämpl18

Medlem som önskar få ett ärende behandlat vld
förenlngsstämma ska anmäla detta senast den 1

plats lnom försningens hus eller publlceras på

februarl eller lnom den senare tidpunkt styrelsen

hemslda,

beslutlt.

tz $ nöstratt

tc $ Extra förenlngsstämma

Vld förenlngsstämma har varje medlem en röst, Om
flera medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt har

Extra föreningsstämma ska hällas når styrelsen ffnner

skäl till det. sådan förenlngsstämma ska även hållas
när det för uppglvet ändamål skrlfdlgen begärs av

de dock tlllsammans endast en röst, Medlem som

lnnehar flera lägenheter har också endast en röst.

revlsor eller mlnst U10 av samtllga röstberältlgade.

Rösträtt har endast den medlem som har fullgJort slna
ekonomlska förpllktelser mot förenlngen enllgt dessa

15 $ Dagordnlng

stadgar eller enllgt lag.

ordinarle föreningcstämma ska förekomma:
öppnande
2. Godkännande av dagordnlngen
3, Vat av stämmoordförande
På

t.

4,

18 $ ombud och biträde
Medlem får utöva sln röstrått genom ombud,
ombudet ska vlsa upp en skriftlig dagtecknad fullmakt
Fullmakten ska uppvlsas I orlglnal och gäller högst ett
år från utfärdandet. ombud får lnte företräda mer än
två (2) medlemmar. På förenlngsstämma får medlem
medföra högst ett biträde, Biträdets uPpglft är att vara

Anmälan av stämmoordförandens val av

protokollförare

5, Val av wå Justerare tllllka rösträknare
6. Fråga om stämman bllvlt stadgeenllgt utlyst
?. Festställande av röstlängd

8.

medlemmen behlälpllg.

Föredragnlng av styrelsens årsredovlsnlng

3

22 $ valberedning

ombud och bltråde får endastvarai
annan medlem

.
.

Vld ordlnarie förenlngsstämma får valberedning utses

medlemmens make/maka, registrerad partnBr eller

.
.
r
.
r

sambo

för tiden fram till och med nästa ordlnarie föreningsståmma. Valberednlng€ns uppglft är att lämna förslag

föråldrar

tlll samtllga personval samt arvode.

syskon
barn

23 S stämmans protokoll

annan närstående som varaktlgt samnanbor med

Vld förenlngsståmma ska protokoll föras av den som

medlemmen i föreningens hus

stämmans ordförande därtillutsett' I fråga om
protokollets lnnehåll gäller:

god man

x. att röstlängden ska tas ln I eller biläggas

Är medlem en Jurldlsk person får denne företrädas av
legal ställföreträdare,

protokollet
2. att stilmmans beslut ska föras ln I

protokollet

3, att om omröstning skett ska resultatet av denna

19 $ Röstning

anges I

Förenlngsstämmans beslut utgörs av den menlng som
fått mer än hälften av de avglvna rösterna eller vld llka

protokollet ska senast inom tre veckor hållas
tillgän8ligt för medleminarna. Protokollet ska förvaras

röstotal den menln8 som stämmans ordförande

på betryggande sätt,

protokollet

bitrtider. Blankröst år inte en avglven (ist.
STYRELSE OCH REVISION
Vid val anses den vald som har fått flest röster. Vid lika
röstetal avgörs valet genom lottning om inte annat

24 $ Styrelsens sammansättnlng

beslutas av stämman lnnan valet förrättas.

Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter med högst

tre suppleanter,

Stämmoordförande eller föreningsstä mma kan besluta
att sluten omröstning ska genomföras. Vid personval
ska dock sluten omröstnin8 alltid genomföras på
begäran av röstberättlgad,

Styrelseordförande väljs av föreningsstämman för tiden fram till
och med nästa ordlnarle förenlngsstämma.
övrlga styrelse fedamöter och suppleanter

välJs av

förenlngs-

För vissa beslut krävs särskild majoritet enligt

stämman för högst wå år. Strävan skall vara att wååriga

bestämmelser I bostadsrättslagen,

mandat ska gå våxelvls för att öka kontlnulteten I styrelsen,

20 $
En

Till ledamot eller suppleant kan förutom medlem åven
vällas person som tlllhör medlemmens hmlljehushåll

Jäv

medlem får lnte själv eller genom ombud rösta

I

fråga om:

och som är bosatt I förenlngens hus. Stämma kän dock

1.
2.

talan mot sig själv

välja en (x) ledamot som inte uppfyller kraven i

befrlelse från skadeståndsansvar eller annan

föregående menlng.

förpliktelse gentemot föreni ngen

3.

talan eller befrlelse som avses I 1 eller 2 beträffande

25 $ Konsthuertng

annan, om medlemmen I frå8a har ett väsentliSt

Styrelsen utser inom sig ordförande och andra

lnttesse som kan strlda mot förenlngens,

funktionär€r om lnte förenlngsstämma beslutat
annorlunda.

2r $

över- och underskott

Dct över- eller underskott som kan uppstä I
förenlngens verksamhet !ka belanseras I ny räknlng.

26 $ Styrelsens protokoll
Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras som

om förenlngsstämman beslutar att uppkommen vlnst

Justeras av ordföranden och den ytterligare ledamot
som styrelsen utser. Protokollen ska förvaras på

ska delas ut ska vinsten fördelas mellan medlemmarna
I

förhällande tlll lägenheternas årsavgifter för det

betryggande sätt och föras I nummerföljd. Styrelsens

senaste räkenskapsåret.

protokoll år tillgångliga endast för ledamöter,
suppleanter och revisorer.

4
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31 $ Utdrag ur lägenhetsförteckning

27 $ Beslutförhet och röstning

Bostadsrättshavare har rätt att på begäran få utdraE

Styrelsen är b€slutför när antalet närverande

ur lägenhetsförtecknlngen avseende sln bostadsrått,

ledamöter vid såmma ntråd et överstlger hälften av
samtllga ledamöter. Som styrelsens beslut gäller den
mening för vllken mer ån hälften av de närvarande
röstat eller vld llka röstetal den menlng som
ordföranden bitrtider, För ciltigt beslut krävs
enhälllShet när för beslutförhet mlnsta entalet

32 $ Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderå r

33 $ Revisorernas sammansättning

ledamöter är närvarande. Suppleanter tJänstgör I den
ordning som ordförande bestämmer om lnte annat
bestämts av förenlngsstämma etler framgår av
arbetsord nlng (beslutad av styrelsen)'

28 $ Beslut

Förenlngsstämma ska vålja minst en och högst wå
revisorer med högst tuå suppleanter. Revisorer och
revlsorssuppleanter väUs för tlden från ordlnarie
förenlngsstämma fram tlll och med nästa ordlnarie
föreningsstämma. Revlsorer behöver lnte vara
medlemmar I förenlngen och behöver lnte heller vara
auktorlserade eller godkända.

i vissa fråBor

Beslut som lnnebärväsentllS förändrlng av
förenlngens hus eller mark ska alltid fattas av
förenlngsstämma, Om en ny-, till- eller ombVgEnad

34 $ Avgivande av revisionsberättelse

innebär att medlems hostadsrätt förändras ska
samtycke ftån medlem lnhämtes. om

Revlsorerna ska avge revisionsberättelse tlll styrelsen
senast Wå veckor före förenlngsståmman.

bostådsrättshavaren lnte ger sltt samtycke till
ändringen, bllr beslutet ändå glltlgt om mlnst två
tredJedelar av de röstande har gått med pä beslutet

BOSTADSRÄTTSHAVAR

och det dessutom har Sodkänts av hyres-nämnden.

E

N
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OCH SKYLDIGHETER

29 $ Firmatecknlng
35 $ Bostadsrättshavarens ansvar

Förenlngens flrma tecknas - förutom av styrelsen - av

Bostädsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla det
I gott skick, Detta gäller även mark,

mlnst två ledamöter lförenlng.

lnre av lägenheten

30 $ Styrelsens ållgganden

förråd, garage och andra lägenhetskomplement som

Bland annat ållgger det styrelsen:

kan lneå I upplåtelsen.

.
.

att svara för förenlngens organisatlon och
förva ltnlng av dess engelä gen heter

Bostadsrättshavaren svarar sälunda för underhåll och

reparatloner av bland annatl
ytbeläggnlng på rummens alla väggar, golv och tak
jämte underliggande ytbehandling, som kråvs för

att avge redovlsnlng för förvaltnlng av förenlngens

r

angeläBenheter genom att avlämna årsredovlsnlng
som ska lnnehålla berättelse om verksamheten

att anbringa ytbeläBgningen på ett fackmanna-

under året (förvaltnlngsberättelse) samt redogöra

mässlgt sätt

för förenlngens intäkter och kostnader under året
(resultatdiknlng) och för dess ställnlng vld

.
r

råkenskapsårets utgång (ba lansräknlng)

.

all mälnlng förutom uwåndlg målnlng och klttnlng

att senast en vecka före ordlnarie

.

förenlngsståmma hälla ärsredovlsnlngen och

tlll ytterdörrhörande beslag, gångjärn, glas,
handtag, rin8klocka, brevlnkast och lås lnklusfue

revlslonsberättelsen tlllgängllg

r

ytter- och

innedönster med tlllhörande besla& handtag,
låsanordnlng, vädrlngsfllter och tiitnlngsllster $amt

att senast en månad före ordlnarle förenlngsstämma tlll revisorema avlämna årsredovisnlngen

I

icke bärande Innerväggar
glas och bågar I låBenhetens

att 6ra medlems- och lägenhetsförtecknlng;
föreningen har rätt att behandlä i förtecknlngarna
lngående personuppglfter på sätt som avses i

nycklar; bostadsrättshavare svarar även för all

personuppglftslagen

altandörr

målning med undantag för målnlng av ytterdörrens
utslda; motsvarade gäller för balkong- eller

r
5

lnnerdörrarochsäkerhetsgrindar

a

llster, foder och stucketurer

vattenlednlngsskada svarar bostadsrättshavaren

elradlatorer; I fräga om vattenryllda radlatorer
svarar bostadsråttshavaren endast för mälnlng

endasti begränsad omfattnlng i enlighet med
bestämmelserna I bostadsrättslagen.

elektrlsk golvvärme, som bostadsrättshavaren

38 $ Komplement

försett lågenheten med
eldstäder, dock lnte tlllhörande rökgångar
va

a

uteplats svarar bostadsrättshavaren endast för

ledningar för vatten och avlopp till de delar dessa
är

renhåll ning och snöskottnlng.

å*omllga lnne i lägenheten och betJänar endast

bostadsrättshavarens
a

Om lägenheten år utrustad med balkong' altan eller

rmvattenbe redare

lä

genhet

39 S Felanmälan

undercentral (säkrinesskåp) och därifrån utgående
el- och lnformationsledningar (telefon, kabel-tv,

anmåla fel och brister I sådan lägenhetsutrustnlng som

dah med meraf ilägenheten, kanalisationer,

förenlngen svarar för I enllghet med bostadsrättslagen

brytare, eluttag och fasta armaturer

och dessa stadgar.

a

ventller och luftlnsläpp, dock endast målnlng

a

brandvarnare

Bostadsrättshävaren är skyldig att till föreningen

40 $ Gemensam upprustning
Förenlngsstämma kan I samband med gemensam
underhållsåtgärd i huset besluta om reparätlon och

I badrum, duschrum eller annat.våtrum samt I WC svarar

bostedsrättshavaren därutöver bland annat Sven för:

.
r
.
r

byte av lnredning och utrustning avseende de delat av

tlll vägg eller Eolv hörande fuKisolerande skikt
inredning och belysningsarmaturer

lägenheten som medlemmen svarar för.

vitvaror och sanltetsporslin
golvbrunn med tillhörande klämrlng tlll den del det

41 $ Vanvård

är ätkomllgt från lägenheten

.
.

om bostadsråttshavaren försummar sltt ansvar ftlr

rensnlng av golvbrunn och vattenläs

lägenhetens skick i sådan utsträckning att annans

tvåttmaskln lnkluslve lednlngar och

säkerhei äventyras eller att det finns risk för

anslutningskopplingar på vattenled ning

r
r
r

omfattande skador pä annans egendom har
förenlngen, efter rättelseanmaning, rätt att avhjålpa

kranar och avstängnlngsventiler

ventilationsfläkt

bristen på bostadsrättshavarens bekostnad.

elektriskhanddukstork

I kök eller motsvarande utrymme s\rarirr bostadsriittshavaren

42 $ nllbyggnad

för

all inredning och utrustning såsom bland annat:

Anordnlngar säsom

.
r
r
.

belysnlngsa rmaturer, solskydd, para bolantenner etc,

viwaror

får monteras på husets utsida endast efter styrelsens
skrlftllga godkånnande, gostädsrättshavären svarar för
skötsel och underhåll av sådana anordningar' om det

köksfläkt
rensning av vattenlås
dlskmaskin lnkluslve ledningar och

behövs för husets underhåll eller för ett fullgöra

anslWningskopplingar pä vattenled ning

.

kranar och avstängningsventiler;

I

myndlghetsbeslut år bostadsrättshavaren skyldlg att,
efter uppmanlng från styrelsen, demontera

fråga om

gaslednl nBar svarar bostadsrättshavaren endast

ma rklser, balkonglnglasnlng,

för

anordningar.

målning.

43 $ Ombyggnad

gG $ Ytterllgare lnställationer

Bostadsrättshavaren får företa förändringar i

Bostadsrättshavaren svarar även för alla lnstallatloner

lägenheten. Följande åEårder får dock lnte företas

i lägenheten som installerats av bostadsrättshavaren

utan styrelsens tlllstånd:

eller tldlgare lnnehavare av bostadsrätten,

f.

ingrepp i bärande konstruktion,

2. ändrlng av befintlig ledning för avlopp, värme, gas

37 $ Brand- och vattenledningsskador

eller vatten, eller

För reparationer på grund av brand- eller

3, annan väsentllg förändrlng av lägenheten

6
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\o
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c.l

upplåtelsen anges, vllken tid den ska pågå samt till
vem lägenheten ska upplåtas. tillstånd ska lämnäs om

styrelsen fär endast vågra tillstånd om åtgiirden är tlll
påtagllg skada eller olägenhet för förenlngen eller
annan medlem. Bostadsrättshavaren svarar ftir att
erforderllga myndlghetstlllstrånd erhålls. Förändrlngar

bostadsråttshavaren har beaktansvärda skäl för
upplåtelsen och föreningen lnt€ har någon befogad

ska alltld utföras på ett fackmannamässlgt sätt.

anlednlng att vägra samtycke. Styrelsens beslut kan
överprövas av hyresnämnden. Styrelsen har rätt att ta

ut en admlnlstratlv avgift vld andrahandsuthyrnlng
motsvarande 2 % av vid varje tlllfälle gällande

ANVÄN DN ING AV BOSTADSRÄTTEN

prisbasbelopp.

44 $ Användning av bostadsrätten

48 $ lnneboende

Bostadsrättshavaren får lnte använda lägenheten för

Bostadsråttshavare får lnts lnrymma utomstående

något annat ändamål än det avsedda. Föreningen får
dock endast åberopa awikelser som är av avsevärd

personer I lägenheten, om det kan medföra men

för

förenlngen eller annan medlem.

betydelse för förenlngen eller någon annan rnedlem i

föreningen.

45 $

FöRVERKANDE

Sundhet, ordnlng och gott skick

Bostadsrättshavaren är skyldlg laktta allt som fordras
för att bevara sundhet, ordning och Sott sklck lnom
eller utom huset samt rätta slg efter förenlngens
ordnlngsregler. Detta gåller även fÖr den som hör till

49 $ rörverkandegrunder
Nyttjanderätten tlll en låEenhet som innehas med
bostadsrätt kan förverkas och föreningen dledes bli

bedttlgad att säga upp bostädsråttshavaren tlll
avflyttnlng l bland annat fölJande frll:
bostadsrättshavaren dröJer med att betala

hushållet, gästar bostadsrättshavaren eller som utför
arbet€ för bostadsråttshavarens räknlng'
Hör

].

årsavgift

tlll lägenheten mark, förråd, garage eller annat

tägenhetskomplement ska bostadsrättshavåren lektta
sundhef ordnlng och gott skick även i fråga om sådant

utrymme.

2.
3,

lägenheten

4.

lägenheten användsförannatändamål änvad den
är avsedd för och awikelsen är av väsentllg
betydelse för föreningen eller någon medlem

5,

bostadsrättshavaren eller den, som lägenheten
upplåtlts dll I andra hand, genom vårdslöshet är

ohyra får lnte föras ln I lägenheten.

46 $ Tillträdesrätt

ubn samtycke upptåts i andra hand

bostadsrättshavaren lnrymmer utomstående
personer till men för förenlng eller annan medlem

vållande tlll att det flnns ohyra I lägenheten eller

Företrädare för förenlngen har rätt att få komma in i
lägenhet€n når det behövs ftir tillsyn eller för att
utföra arbete som förenlngen svarar för eller har rätt

om bostadsrättshavaren, genom att lnte utan
oskäli8t dröjsmål underrätta styrelsen om att det
flnns ohyra I lågenheten, bidrar till att ohyrän

att utföra.

sprlds i huset

Orn bostadsråttshavaren lnte lämnar förenlngen

6.

bostadsrättshavaren inte iakttar sundhet, ordnlnS
och gott sklck eller rättar slg efter de särskilda
ordningsregler som föreningen meddelar

7.

bosladsrättshavaren inte låmnar tillträde tlll
lägenheten och lnte kan vlsa glltlg ursäkt för detta
bostadsrättshavaren inte fullgör annan skyldlghet
och det måste anses vara av synnerllg vlkt för

tlllträde till lägenheten, när för€nlngen har rätt tlll det,
kan styrelsen ansöka om särsklld handräckning hos

kronofogdemyndlgheten.

8.

+z $ Andrahandsuthyrnlng
En bostadsrättshavare får upplåta sln lägenhet I andra

styrelsen ger sltt skrlfttiEa samtycke, Eostadsrätts-

förenlngen att skyld lgheten fullgörs
läSenheten helt eller till väsentllg del används för
näringsverksamhet eller dårmed ll kartad

havare ska skriftllgen hos styrelsen ansöka om
I ansökan ska skälet tlll

verksamhet, vllken tlll en lnte ovåsentlig del ingår
brottsllgt förfarande eller för tlllfålllga sexuella

hand till annan för sJälvständlgt brukande endast om

9.

samtycke till upplåtelsen.

7
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Meddelanden delges genom anslag i föreningens hus eller på
hemsida eller genom e-post eller utdelnlng,

förbindelser mot ersättning

50 $ Hhderförförverkande
Nyttjanderätten är inte förverkad om det som ligger
bostadsrättsha\raren tlll last är av liten betydelse. I
enllghet med bostadsrättslagen regler ska förenlngen

54 $ Upplösning,likvidation mm.

I

tlllfrlla

vlssa fall uppmana bostadsrättshavaren att vidta

Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar

rättelse innan föreningen har rätt såga upp

medlemmarna I förhållande tlll lägenheternas Insatser,

bostadsrätten, Sker rättelse kan bostadsrättshavaren
inte sklIas från bostadsrätten.

55 $ Tolkning

51 $ Ersättning vid uppsägning

bostad5rättsla8en,

om förenlngen säger upp bostadsrättshavaren tlll
avflyttnlng har föreningen rätt tlll skadestånd.

och annan lagstlftnlng, Förenlngen kan ha utfärdat

52 $ Tvångsförsä[ning

so $ stadgeändrlng

För frågor som lnte regleras I dessa stadBar gäller

gen om ekonomiska föreningar

ordnlngsregler för förtydllgande av dessa stadgar.

Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheten till
fölJd av uppsågnlng kan bostadsrätten komma

la

Föreningens stadgar kan ändrds om samtliga

röstberättlgade är ense om det. Beslutet år även EllttBt
om det bttats av två på varandra följande förenlngs-

att

tvångsförsälJas enligt reglerna I bostadsråttslagen,

stämmor och minst hälften av de röstande på första
stämman gått mad på beslutet, respektive mlnsttvä

övnter

tredjedelar pä den andra stämman. Bostadsrättslagen
kan I vlssa sltuatloner föreskrlva högre majorltetskrav.

5g $ vteddelanden

Ovanstående stadgar har antagits vid två på varandra följande stämmor
den 7 maj2013
och

den 7 maj2014
Göteborg den L0 november 2014
il
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