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Registreringsmyndighetens bevis am registrering. 

Foreningens firma och andamal 

. Foreningen har till andamal att framja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i foreningens 
hus upplata bostadslagenheter och lokaler under nyttjanderatt och utan tidsbegransning. Upplatelse far 
8ven omfatta mark som ligger i anslutning till foreningens hus, am marken skall anvandas sam 
komplement till bostadslagenhet eller lokal. Bostadsratt ar den ratt i foreningen sam en medlem har pa 
grund av upplatelsen. Medlem som innehar bostadsratt kallas bostadsrattshavare. 



Foreningens sate 

3§ 

Foreningens styrelse skall ha sitt sate i Lund 

Rakenskapsar 

4§ 

Foreningens rakenskapsar omfatlar tiden 01-01 - 12-31 

Medlernskap 

5§ 

Fraga om att anta en medlem avgors av styrelsen am annat inte foljer av 2 kap 10 § bostadsrattslagen (1991 :614). 

Styrelsen ar skyldig att snarast, normalt inom en manad fran det at! skriftlig ansokan am medlemskap 
korn in till foreningen avgora fr<3gan am medlemskap. 

6§ 

Medlem far inte uttrada ur foreningen, sa lange han innehar bostadsratt. 

En medlem som upphor att vara bostadsrattshavare skall anses ha uttratt ur foreningen, om inte 
styrelsen medgett att han far sta kvar som medlem. 

Avgifter 

7§ 

For bostadsratten utgaende insats och arsavgift faststalls av styrelsen, Andring av insats skall dock 
alltid beslLltas av foreningsstamma, 

Arsavgiften avvags sa att den i forhallande tililagenhetens insats kommer at! motsvara vad sam 
beloper pa lagenheten av foreningens kostnader, amorteringar och avsattningar i enlighet med 8 §. 

Arsavgiften betalas manadsvis i forskott senast sista vardagen fore varje kalendermanads borjan, om 
inte styrelsen beslutar annat. 

Styrelsen kan besluta at! i arsavgiften ingaende ersattning for varme och varmvatten, renhallning, 
konsumtionsvatten eller elektrisk strom skall erlaggas efter forbrukning eller area. 

Om inte arsavgiften betalas i rat! tid, utgar drojsmalsranta enligt rantelagen (1975:635) pa den 
obetalda avgiften fran forfallodagen till dess full betalning sker, 

Upplatelseavgift, overlatelseavgift och pantsattningsavgift kan tas ut efter beslut av styrelsen. 

For arbete med overgang av bostadsratt far overlatelseavgift tas ut av bostadsrattshavaren med 
belopp som maximalt far uppga till 2,5 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) am allman 
forsakring. 

For arbete vid pantsattning av bostadsratt far pantsaltningsavgift tas ut med belopp sam maximal! far 
uppga till 1 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) am allman forsakring. 

Pantsattningsavgift betalas av pantsattaren, 



Foreningen far i bvrigt inte ta ut sarskilda avgifter for atgarder som fbrenlngen skall vidta med 
anledning av lag och forfattning, 

Avgifter skall betalas pa det satt styrelsen bestammer, Betalning far dock alltid ske genom post
anvisning, postgiro eller bankgiro, 

Avsattning, underhiillsplan och anvandning av arsvinst 

8§ 

Avsattning f(Jr f(Jreningens fastighetsunderhall skall goras arligen med ett belopp motsvarande minst 
0,3 % av byggnadskostnaden fOr foreningens hus, 

Styrelsen skall uppratta en underhallsplan fOr genomforandet av underhallet av fbreningens hus och 
arligen budgetera samt genom beslut om arsavgiftens storlek, och med beaktande av forsta stycket, 
tilise att erforderliga medel avsatts for att sakerstalla underhallet av foreningens hus, 

Den vinst som kan uppsta pa foreningens verksamhet skall balanseras i ny rakning. 

Styrelse 

9§ 

Styrelsen bestar av minst tre och hogst fem ledamoter samt minst en och hogst fyra suppleanter, vilka 
samtidigt valjs av foreningen pa ordinarie stamma for tiden intill dess nasta ordinarie stamma hallits. 

Med undantag for fbrsta styckets regel om aU samtliga valjs av foreningen, galler aU under tiden intill 
den ordinarie fbreningsstamma som infaller narmast efter det slutfinansieringen av foreningens hus 
genomforts utses en ledamot och en suppleant av AB Bostadsgaranti och valjs bvriga ledamoter och 
suppleanter av fbreningen pa ordinarie fbreningsstamma. Ledamot och suppleant utsedda av 
AB Bostadsgaranti behover inte vara medlem i foreningen. 

Slutfinansiering har skett nar samtliga i den ekonomiska planen forutsedda fastighetslfln utbetalats. 

Konstituering och beslutforhet 

10 § 

Styrelsen konstituerar sig sjalv. 

Styrelsen ar beslutfor nar de vid sammantradet narvarandes antal overstiger helften av hela antalet 
ledamoter. For giltigheten av fattade beslut fordras, da for beslutforhet minsta antalet ledamoter ar 
narvarande, enighet om besluten. 

Firmateckning 

11 § 

Foreningens firma tecknas, fbrutom av styrelsen, av tva av styrelsen dartill utsedda styrelseledamoter i 
forening eller av en av styrelsen dartill utsedd styrelseledamot i forening m'ed annan av styrelsen dartill 
utsedd person. 



Ftirvaltning 

12 § 

Styrelsen far fbrvalta fbreningens egendom genom en av styrelsen utsedd vicevard, vilken sjalv inte 

behOver vara medlem i foreningen, eller genom en fristaende fbrvaltningsorganisation. 


Vicevarden skall inte vara ordforande i styrelsen. 

Avyttring m.m. 

13 § 

Utan fbreningsstammas bemyndigande far styrelsen eller firmatecknare, inte avhanda fbreningen dess 
fasta egendom eller tomtratt. Styrelsen far dock inteckna och belana sadan egendom eller tomtratt. 

Styrelsens illigganden 

14 § 

Det ~lIigger styrelsen 

att avge redovisning for forvaltningen av foreningens angelagenheter genom aU avlamna arsredovis
ning som skall innehalla beraUelse om verksamheten under aret (forvaltningsberattelse) samt 
redogorelse for foreningens intakter och kostnader under aret (resultatrakning) och for staliningen 
vid rakenskapsarets utgang (balansrakning), 

att uppratta budget och faststalla arsavgifter for det kommande rakenskapsaret, 

att minst en gang arligen, innan arsredovisningen avges, besiktiga f6reningens hus samt inventera 
ovriga tillgangar och i forvaltningsberattelsen redovisa vid besiktningen och inventeringen gjorda 
iakUagelser av sarskild betydelse, 

aU minst en manad fore den foreningsstamma, pa vilken arsredovisningen och revisionsberattelsen 
skall framlaggas, till revisorerna lamna arsredovisningen for det forflutna rakenskapsaret samt 

aU senast en vecka innan ordinarie foreningsstamma tilistalia medlemmarna kopia av arsredovis
ningen och revisionsberaUelsen. 

Revisor 

15 § 

En revisor och en suppleant valjs av ordinarie foreningsstamma for tiden intill dess nasta ordinarie 
stamma h8l1its.~ 

Det aligger revisor 

aU verkstalla revision av foreningens arsredovisning jamte rakenskaper och styrelsens forvaltning 
samt 
aU senast tva veckor fore ordinarie foreningsstamma framlagga revisionsberatlelse. 



Fbreningsstamma 

16 § 

Ordinarie foreningsstamma halls en gang om aret fore maj manads utgang. 

Extra stamma halls da styrelsen finner skal till det och skall av styrelsen aven utlysas da detta for 
uppgivet andamal hos styrelsen skriftligen beg arts av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga 
rostberattigade medlemmar. 

Kallelse till sUimma 

17 § 

Styrelsen kallar till foreningsstamma. Kallelse till fOreningsstamma skall tydligt ange de arenden som 
skall forekomma pa stamman. 

Kallelse till fOreningsstamma skall ske genom anslag pa lampliga platser inom ft'lreningens hus eller 
genom brev. Medlem, som inte bor i foreningens hus, skall kallas genom brev under uppgiven eller 
eljest for styrelsen kand adress 

Andra meddelanden till ft'lreningens medlemmar delges genom anslag pa lamplig plats inom 
foreningens fastighet eller genom brev. 

Kallelse far utfardas tidigast fyra veckor ft'lre stamma och skall utfardas senast tva veckor fore 
ordinarie stamm a och senast en vecka fore extra stamma. 

Motionsratt 

18 § 

Medlem som onskar fa ett arende behandlat vid stamma skall skriftligen framstalla sin begaran hos 
styrelsen i sa god tid aU arendet kan tas upp i kallelsen till stamman. 

Dagordning 

19 § 

Pa ordinarie foreningsstamma skall ft'lrekomma foljande arenden 

1) UppraUande av fOrteckning over narvarande medlemmar, ombud och bitraden (rostlangd) 
2) Val av ordforande pa stamman 
3) Anmalan av ordfOrandens val av sekreterare 
4) Faststallande av dagordningen 
5) Val av tva personer aU jamte ordforanden justera protokollet 
6) Fraga om kallelse till stamman behOrigen skett 
7) Foredragning av styrelsens arsredovisning 
8) Foredragning av revisionsberaUelsen 
9) Beslut om faststallande av resultatrakningen och balansrakningen 
10) Beslut i fraga om ansvarsfrihet for styrelsen 
11) Beslut om anvandande av uppkommen vinst eller tackande av forlust enligt faststalld 

. balansrakning ~. 
12) Beslut om arvoden ~ ...------.-...-

13) Val av styrelseledamoter och suppleanter 
14) Val av revisor och suppleant 
15) Ev. val av valberedning 
16) Ovriga arenden, vilka angivits i kallelsen 



{; 

Pa extra stamma skall fbrekomma enaast de arender, ie: vllk8 stamman utlysts och vilka angivits i 
kallelsen till densammc. 

Protokoll 

20 § 

Protokoll vid fbreningsstamma skall fOras av den stammans ordforande utsett dartill. I frega om 
protokollets innehali galier 

1. att rbstlangden skall tas in elier bilaggas protokoilet, 

2. att stammans beslut skall fOras in i protokollet samt 

3. om omrostning har skett, att resultatet skall anges i protokollet. 

Protokoll skall forvaras betryggande. 

Vid stamma fOrt protoko!! skall senast inom tre veckor vara hos styrelsen tillgangligt fOr medlemmarna. 

Rostning, ombud och bitrade 

21 § 

Vid fbreningsstamma har varje medlem en rost. Om flera medlemmar har en bostadsratt gemensamt, 
har de dock tillsammans endast en rost. Rostberattigad ar endast den medlem som fullgjort sin a 
forpliktelser mot foreningen. 

Medlems rostratt vid foreningsstamman utbvas av medlemmen person ligen eller av den som ar 
medlemmens stalifOretradare enligt lag eller genom befullmaktigat ombud som antingen skall vara medlem 
i foreningen, medlemmens make, sambo, syskon, fOralder eller barn. Ar medlemmen en juridisk person far 
denne foretradas av ombud som inte ar medlem. Ombud skall fbrete skriftlig, dagtecknad fullmakt. 
Fullmakten galler hogst ett ar fran utfardandet. 

Ingen far pa grund av fullmakt rosta for mer an en annan rostberattigad. 

En medlem kan vid foreningsstamma medfora hogst ett bitrade som antingen skall vara medlem i 
foreningen, medlemmens make, sambo, foralder, syskon eller barn. 

Omrostning vid foreningsstamma sker oppet om inte narvarande rostberattigad pakaliar sluten 
omrostning. 

Vid lika rostetal avgors val genom lottning, medan i andra fragor den mening galler som bitrads av 
ordforanden. 

De fall - bland annat fraga om andring av dessa stadgar - dar sarskild rostbvervikt erfordras for 
giltighet av beslut behandlas i 9 kap 16 § P 1, P 3-4 och 23 § i bostadsrattslagen (1991 :614). 

Beslut rorande stadgeandring under tiden intill den ordinarie fbreningsstamma som infaller narmast 
efter det slutfinansieringen av fbreningens hus genomforts, maste godkannas av AB Bostadsgaranti 
fOr att aga giltighet. 



Formkrav vid bverlatels€ 

22 § 

Ett avtal om bverlatelse av bostadsratt genom kop skall upprattas skriftligen och skrivas under av 
saljaren och kbparen. Kbpehandlingen skall innehalla uppgift om den lagenhet som bverlatelsen avser 
samt om ett pris. Motsvarande skall galla vid byte eller gava, 

Bestyrkt avskrift av bverlatelseavtalet skall til/stallas styrelsen. 

R~itt att ut6va bostadsratten 

23 § 

Har bostadsratt bvergatt till ny innehavare, far denne utbva bostadsratten endast om han ar eller antas 
til! medlem i fOreningen. 

En juridisk person som ar medlem i fbreningen far inte utan samtycke av fbreningens styrelse genom 
overlatelse fbrvarva bostadsratt till en bostadslagenhet. 

Utan hinder av fbrsta stycket far dbdsbo efter avliden bostadsrattshavare utbva bostadsratten. Efter tre 
ar fran dOdsfallet, far fbreningen dock anmana dbdsboet att inom sex manader visa att bostads
ratten ingatt i bodelning eller arvsskifte med anledning av bostadsrattshavarens dbd eller aU nagon, 
som inte far vagras intrede i fbreningen, forvarvat bostadsratten och sbkt medlemskap. Om den tid 
som angetts i anmaningen inte iakttas, far bostadsretten tvangsfOrseljas enligt 8 kap. 
bostadsrattslagen (1991 :614) for dbdsboets rakning. 

Utan hinder av fbrsta stycket far ocksa en juridisk person utbva bostadsretten utan att vara medlem i 
fbreningen, om den juridiska personen har fbrvarvat bostadsretten vid exekutiv fbrseljning eller vid 
tvangsforsaljning enligt 8 kap. bostadsrettslagen (1991 :614) och da hade pantratt i bostadsratten. Tre 
ar efter fbrvarvet far fbreningen uppmana den juridiska personen att inom sex manader fran 
uppmaningen visa att nagon som inte far vagras intrade i fbreningen har fbrvarvat bostadsratten och 
sbkt medlemskap. Om uppmaningen inte faljs, far bostadsratten tvangsfbrsaljas enligt 8 kap 
bostadsrattslagen (1991 :614) for den juridiska personens rakning 

24 § 

Den som en bostadsratt har bvergatt till far inte vagras intrade i fbreningen om de villkor som 
fareskrivs i stadgarna ar uppfyllda och fbreningen skaligen bbr godta honom som bostadsrattshavare. 

En juridisk person som har forvarvat en bostadsraU till en bostadslagenhet far vagras intrade i 
fbreningen aven om de i fbrsta stycket angivna forutsattningarna fOr medlemskap ar uppfyllda. 

Om en bostadsratt har bvergatt till bostadsrattshavarens make far maken vagras intrade i fbreningen 
endast da maken inte uppfyller av fbreningen uppstallt sarskilt stadgevillkor for medlemskap och det 
skaligen kan fordras att maken uppfyller sadant villkor. Detsamma galler ocksa nar en bostadsratt till 
en bostadslagenhet bvergatt till nagon annan narstaende person som varaktigt sammanbodde med 
bostadsrattshavaren. 

Ifraga om fbrvarv av andel i bostadsratt ager fbrsta och tredje styckena tillampning endast om 
bostadsratten efter fbrvarvet innehas av makar eller, om bostadsratten avser bostadslagenhet, av 
sadana sambor pa vilka sambolagen (2003:376) skall tillampas. 



Om en bostadsratt overgatt genom bodelning, arv, testa mente, bolagsskifte eller liknande forvarv och 
forvarvaren inte antagits till rnedlem, far foreningen anmana innehavaren aU inom sex manader fran 
anmaningen visa att nagon som inte far vagras intrade i fbreningen, forvarvat bostadsratten och sokt 
medlemskap, lakttas inte tid som angetts i anmaningen, far bostadsratten tvangsforsaljas enligt 8 kap. 
bostadsrattslagen (1991 :614) for forvarvarens rakning. 

Bostadsrattshavarens rattigheter och skyldigheter 

26 § 

Bostadsrattshavaren far inte anvanda lagenheten fOr nagot annat andamal an det avsedda, 
Foreningen far dock endast aberopa avvikelse som ar av avsevard betydelse fOr fOreningen eller 
nagon annan medlem i fOreningen, 

Om en bostadslagenhet som inte ar avsedd for fritidsandamal innehas med bostadsratl av en juridisk 
person, far lagenheten endast anvandas fOr atl i sin helhet upplatas i andra hand som 
permanentbostad, om inte nagol annat har avlalats. 

27 § 

Bostadsrattshavaren far inte utan styrelsens tiIIstand i lagenheten utfora atgard som innefatlar 

1. 	 ingrepp i en barande konstruktion, 

2. 	 and ring av befintliga ledningar for avlopp, varme, gas eller vatten, eller 

3. 	 annan vasentlig fOrandring av lagenheten. 

Styrelsen far inte vagra at! medge tiIIstand till en atgard som avses i forsta stycket om inte atgarden 
ar till pataglig skada eller olagenhet for foreningen. 

28 § 

Bostadsrattshavaren far inte inrymma utomstaende personer i lagenheten, om det kan medfOra men 
fOr fOreningen eller nagon annan medlem i fOreningen. 

29 § 

Nar bostadsratlshavaren anvander lagenheten skall han eller hon se till at! de som bor i omgivningen 
inte utsatts for storningar som i sadan grad kan vara skadliga fOr halsan eller annars fOrsamra deras 
bostadsmiljo alt de inte skaligen bor talas. Bostadsrattshavaren skall 8ven i ovrigt vid sin anvandning 
av lagenheten iaklta alit som fordras fOr atl bevara sundhet, ordning och golt skick inom eller utanfor 
huset. Han eller hon skall ratta sig efter de sarskilda regler som foreningen i overensstammelse med 
ortens sed meddelar. Bostadsratlshavaren skall halla noggrann tillsyn over at! dessa aligganden 
fullgors ocksa av dem som han eller hon svarar fOr enligt 32 § fjarde stycket 2. 

Om det fOrekommer sadana storningar i boendet som avses i forsta stycket fOrsta meningen skall 
foreningen 

1. 	 ge bostadsrattshavaren tIIlsagelse atl se till att storningarna omedelbart upphor, och 

2. 	 om det ar fraga om en bostadslagenhet, underratta socialnamnden i den kommun dar 
lagenheten ar belagen om storningarna, 

Andra stycket galler inte om foreningen sager upp bostadsrattshavaren med anledning av att 
storningarna ar sarskilt allvarliga med hansyn till deras art eller omfattning. 



Om bostadsrattshavaren vet eller har anlE:dning att misstanka atl ett fbrE:mal6r behaftat med ohyra far 
deUa inte tas in i lagenheten. 

30 § 

En bostadsrattshavare far upplata sin lagenhet i andra hand till annan fbr sjalvstandigt brukande 
endast om styrelsen ger sit! samtycke. Delta galler aven i de fall som avses i 26 § andra stycket. 
Samtycke behbvs dock inte, 

1. 	 om en bostadsratt har fbrvarvats vid exekutiv forsaljning eller tvangsforsaljning enligt 8 kap. 
bostadsrattslagen (1991 :614) av en juridisk person som hade pantratt i bostadsratten och som 
inte antagits till medlem i fbreningen, eller 

2. 	 om lagenheten ar avsedd fOr permanentboende och bostadsratten tilliagenheten innehas av 
en kommun eller eU landsting. 

Styrelsen skall genast underrattas om en upplatelse enligt andra stycket. 

31 § 

Vagrar styrelsen aU ge sit! samtycke till en andrahandsupplatelse, far bostadsrattshavaren anda 
upplata hela sin lagenhet i andra hand, om hyresnamnden lamnar tiIIstand till upplatelsen. Tillstand 
skalilamnas. om bostadsrattshavaren har beaktansvarda skal for upplatelsen och foreningen inte har 
nagon befogad anledning aU vagra samtycke. Tillstandet skall begransas till viss tid. 

I fraga om en bostadslagenhet som innehas av en juridisk person kravs det for tiIIstand endast att 
foreningen inte har nagon befogad anledning aU vagra samtycke. Tillstandet kan begransas till viss 
tid. 

EU tillstand till andrahandsupplatelse kan forenas med villkor. 

32 § 

Bostadsrattshavaren skall pa egen bekostnad halla lagenheten jamte tillhbrande utrymmen i golt 
skick. Detta galler aven marken, om s8dan ingar i upplatelsen. 

Tililagenheten raknas: 
lagenhetens vaggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande skikt, 
lagenhetens inredning. utrustning, ledningar och ovriga installationer, 
rokgangar. 
glas och bagar i lagenhetens fonster och dorrar, 
lagenhetens ytter- och innerdorrar samt 
svagstromsanlaggningar. 

Bostadsrattshavaren svarar dock inte for reparation av ledningar for avlopp, varme. gas, elektricitet 
och vatten om foreningen forsett lagenheten med ledningarna och dessa tjanar fler an en lagenhet. 
Detsamma galler rokgangar och ventilationskanaler. 

Bostadsrattshavaren svarar inte heller for malning av utifran synliga delar av ytterfonster och 
ytterdorrar. 

For reparaiioner pagrund av6rand~ener vattel'1ledningsskada svarar bostadsrattshavaren endast om 
skadan uppkommit genom 

1. 	 hans eller hennes egen vardsloshet eller forsummelse eller 

2. 	 vardsloshet eller forsummelse av 
a) nagon som hbr till hans eller hennes husMIl eller som besoker honom eller henne som gast 
b) nagon annan som han eller han har inrymt i lagenheten eller 
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c) 	 nagon som ibr hans eller Ilennes rakning uttar ;:;roet€; i lagenheten. For reparation pa grund av 
brandskada som uppkommit genom vardslbshet elier fbrsummelse av nagon annan an 
bostadsrattshavaren sjalv ar dock Denne ansvarig endasl om han eller hon brustit i omsorg 
och tillsyn. 

Fjarde stycket galler i tillampliga delar om det finns ohyra i lagenheten. 

Foreningens ratt att avhjalpa brist 

33 § 

Om bostadsrattshavaren fbrsummar sitt ansvar for lagenhetens skick enligt 32 § i sadan utstrackning 
att annans sakerhet aventyras eller det finns risk for omfattande skador pa annans egendom och inte 
efter uppmaning avhjalper bristen i lagenhetens skick sa snart som mojligt, far foreningen avhjalpa 
bristen pa bostadsraltshavarens bekostnad. 

Tilltrade tilliagenheten 

34 § 

Foretradare for bostadsrattsforeningen har raU att fa komma in i lagenheten nar det behOvs for tillsyn 
eller for aU utfbra arbete som fbreningen svarar for eller har ralt aU utfbra enligt 33 §. Nar 
bostadsrattshavaren har avsagt sig bostadsratten enligt 35 § eller nar bostadsratten skall 
tvangsforsaljas enligt 8 kap. bostadsrattslagen (1991:614) ar bostadsraUshavaren skyldig att lata 
lagenheten visas pa lamplig tid. Foreningen skall se till aU bostadsrattshavaren inte drabbas av storre 
olagenhet an n6dvandigt. 

Bostadsrattshavaren ar skyldig att tala sadana inskrankningar i nyttjanderatten som foranleds av 
nodvandiga atgarder for att utrota ohyra i huset eller pa marken, aven om hans eller hennes lagenhet 
inte besvaras av ohyra. 

Om bostadsrattshavaren inte lamnar tilltrade tililagenheten nar foreningen har ratt till det, far 
kronofogdemyndigheten besluta am sarskild handrackning. 

Avsagelse av bostadsratt 

35 § 

En bostadsrattshavare far avsaga sig bostadsratten tidigast efter tva ar fran upplatelsen och 
darigenom bli fri fran sina forpliktelser som bostadsrattshavare. Avsagelsen skall goras skriftligen hos 
styrelsen. 

Vid en avsagelse overgar bostadsraUen till foreningen vid det manadsskifte som intraffar narmast efter 
tre manader fran avsagelsen eller vid det senare manadsskifte som angetts i denna. 
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Fbrverkande elV L,ostadsratt 

36 ~ 

NyUjanderatten till en lagenhet som innehas med bostadsratt och som tilitratts ar, med de 
begransningar som foljer av 37 och 38 §§, forverkad och fbreningen saledes berattigad att saga upp 
bostadsrattshavaren till avflyttning: 

1, 	 om bostadsrattshavaren drbjer med atl betala insats eiler uppiatelseavgift utover tva veckor 

fran det at! fbreningen efter forfallodagen anmanat honom eller henne aU fullgora sin 

betalningsskyldighet, 


2. 	 om bostadsrattshavaren drojer med at! betala arsavgift, nar det galier bostadslagenhet, mer 

an en vecka efter forfallodagen eller, nar det galler en lokal, mer an tva vardagar efter 

forfallodagen, 


3. 	 om bostadsrattshavaren utan behovligt samtycke eller tillstand upplater lagenheten i andra 

hand, 


4, 	 am lagenheten anvands i strid med 26 eller 28 §, 

5. 	 om bostadsrattshavaren eller den som lagenheten upplatits till i andra hand, genom 
vardsloshet ar vallande till aU det finns ohyra j lagenheten eller om bostadsrattshavaren 
genom aU inte utan oskaligt drojsmal underratla styrelsen am att det finns ohyra i lagenheten 
bidrar till aU ohyran sprids i huset, 

6. 	 am lagenhelen pa annat salt vanvardas eller om bostadsrattshavaren asidosatter sina 
skyldigheter enligt 29 § vid anvandning av lagenheten eller om den som lagenheten upplatits 
till i andra hand vid anvandning av denna asidosatter de skyldigheter som enligt samma 
paragraf aligger en bostadsrattshavare, 

7. 	 om bostadsrattshavaren inte lamnar tilltrade tililagenheten enligt 34 § och han eller hon inte 

kan visa en giltig ursakt for detta, 


8. 	 om bostadsrattshavaren inte fullgor skyldighet sam gar utbver det han eller han skall g6ra 
enligt bostadsrattslagen (1991 :614) och det masle anses vara av synnerlig vikt for f6reningen 
att skyldigheten fullgors, samt 

9. 	 om lagenheten hell eller till vasentlig del anvands for naringsverksamhet eller darmed likartad 
verksamhet, vilken utgor eller i vilken till en inte ovasentlig del Ingar brottsligt f6rfarande, eller 
for tillfalliga sexuella fbrbindelser mot ersaltning, 

37 § 

Nyttjanderatten ar inte fbrverkad, om det som ligger bostadsrattshavaren till last ar av ringa betydelse. 

Uppsagning pa grund av fOrhaliande som avses i 36 § 3, 4 elier 6-8 far ske om bostadsrattshavaren 
later bli aU efter tillsagelse vidla raltelse ulan drOjsmal. 

Uppsagning pa grund av forMllande sam avses i 36 § 3 far dock, om det ar frega om en 
bostadslagenhet, inte ske om bostadsraUshavaren utan drbjsmel ansoker om tillstand till upplalelsen 
och far ans6kan beviljad. 

Uppsagning pa grund av st6rningar j boendet enligt 36 § 6 far, om det ar fraga om en 
bostadslagenhet, inte ske f6rran socialnamnden har underraUas enligt 29 § 2 st p. 2. 

Ar del fraga om sarskilt allvarliga st6rningar i boendet galler vad som sags i 36 § 6 aven om nagon 
tillsagelse om raUelse inte har skett. Vid sadana storningar far uppsagning som galler en 
bostadslagenhet ske ulan f6regaende underraUelse till socialnamnden. En kopia av uppsagningen 
skall dock skickas till socialnamnden. 



Femle slycket galler inte om slbrningarna inlraffat under tid da lagenheten varit upplaten i andra hand 
pa satt som anges i 30 och 31 §§. 

Underraltelse till socialnamnden enligt femle stycket skall betraffande en bostadslagenhet avfattas 
enligt formular 4 vilket faststallts genom fbrordningen (2004:339) om vissa underrattelser och 
meddelanden enligt 7 kap 23 § bostadsraltslagen (1991:614). 

38 § 

Ar nyttjanderatten fbrverkad pa grund av fbrhallande, som avses i 36 § 1-4 eller 6-8, men sker rattelse 
innan fbreningen har sagt upp bostadsrattshavaren till avflyttning, far han eller hon inte darefter skiljas 
fran lagenheten pa den grunden. Detla galler dock inte om nyltjanderatten ar fbrverkad pa grund av 
sadana sarskilt allvarliga stbrningar i boendet som avses i 29 § tredje stycket 

Bostadsrattshavaren far inte heller skiljas frim lagenheten om fbreningen inte har sagt upp 
bostadsrattshavaren till avtlyttning inom tre manader frim den dag da fbreningen fick reda pa 
fbrhi3l1ande som avses i 36 § 5 eller 8 eller inte inom tva manader fran den dag da fbreningen fick 
reda pa fbrhallande som avses i 36 § 3 sagt till bostadsrattshavaren att vidta raltelse. 

39 § 

Ar nyttjanderatten enligt 36 § 2 fbrverkad pa grund av drbjsmal med betalning av arsavgift, och har 
fbreningen med anledning av detta sagt upp bostadsrattshavaren till avflyttning, far denne pa grund av 
drojsmalet inte skiljas trim lagenheten 

1. 	 om avgiften - nar det ar fraga om en bostadslagenhet - betalas inom tre veckor fran det att 
a) 	 bostadsrattshavaren pa sad ant salt som anges i bostadsrattslagens (1991:614) 7 kap 27 

och 28 §§ har delgetts underratlelse om mojligheten att fa tillbaka lagenheten genom att 
betala arsavgiften inom denna tid, och 

b) 	 meddelande om uppsagningen och anledningen till denna har lamnats till socialnamnden i 
den kommun dar lagenheten ar belagen, eller 

2. 	 om avgiften - nar det ar fraga om en lokal - betalas inom tva veckor fran det att 
bostadsrattshavaren pa sadant salt som anges i bostadsrattslagens ( 1991 :614) 7 kap 27 och 28 
§§ har delgetts underrattelse om mbjligheten att fa tillbaka lagenheten genom aU betala 
arsavgiften inom denna tid. 

Ar det fraga om en bostadslagenhet tar en bostadsrattshavare inte heller skiljas fran lagenheten om 
han eller hon har varit tOrhindrad alt betala arsavgiften inom den tid som anges i fOrsta stycket 1 pa 
grund av sjukdom eller liknande oforutsedd omstandighet och arsavgiften har betalats sa snart det var 
mOjligt, dock senast nar tvisten om avhysning avgOrs i forsta instans. 

Vad som sags i forsta stycket galler inte om bostadsrattshavare, genom att vid upprepade tillfallen inte 
betala arsavgiften inom den tid som angetts i 36 § 2, har asidosatt sina fOrpliktelser i sa Mg grad att 
han eller hon skaligen inte bOr fa behalla lagenheten. 

Underrattelse enligt fOrsta stycket 1 a skall betraffande en bostadslagenhet avfattas enligt formular 1 
och meddelande enligt fOrsta stycket 1 b skall betraffande en bostadslagenhet avfattas enligt formular 
3. Underrattelse enligt fbrsta stycket 2 skall betraffande en lokal avfatlas enligt formular 2. Formular 
1- 3 har faststallts genom fOrordningen (2004:339) om vissa underratlelser och meddelanden enligt 7 
kap 23 § bostadsrattslagen (1991:614). 



J J 

Avflyttning 

40 § 

Sags bostadsrattshavaren upp till avflyttning av nagon orsak som anges i 36 § 1,2, 5-7 eller 9, ar han 
elier hon skyldig at! flytta genast. 

sags bostadsrattshavaren upp av o.3gon orsak som anges i 36 § 3,4 eller 8 far han eller hon bo kvar till 
det manadsskifte som intraffar narmast efter tre manader fran uppsagningen, om inte ratten alagger 
honom eller he nne att flytta tidigare. Detsamma galler om uppsagningen sker av orsak som anges i 36 § 
2 och bestammelserna i 39 § tredje styckel ar tillampliga. 

Vid uppsagning i andra fall av orsak som anges i 36 § 2 tillampas ovriga bestammelser i 39 §. 

Uppsagning 

41 § 

En uppsagning skall vara skriftlig. 

Om fOreningen sager upp bostadsrattshavaren till avflyttning, har foreningen ratt till ersattning for skada. 

Tvangsforsaljning 

42 § 

Har bostadsrattshavaren blivit skild fran lagenhelen till foljd av uppsagning i fall som avses i 36 §. skall 
bostadsratten tv;;mgsforsaljas enligt 8 kap bostadsrattsiagen (1991:614) sa snarl som mOjligt om inte 
foreningen, bostadsrattshavaren och de kanda borgenarer vars ratt berors av forsaljningen kommer 
overens om nagot annat. Forsaljningen far dock skjutas upp till dess att brister som bostadsrattshavaren 
svarar fOr blivit atgardade. 

Qvriga besUimmelser 

43 § 

Vid foreningens upplosning skall forfaras enligt 9 kap 29 § bostadsrattslagen (1991 :614). Behallna 
tillgangar skall fordelas mellan bostadsrattshavarna i forhallande till lagenheternas insatser och 
upplatelseavgifter. 

44 § 

Ulbver dessa stadgar galler for foreningens verksamhet vad som stadgas i bostadsrattslagen 
(1991:614) och andra tillampliga lagar. 


