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oeh likvidation

som inte ager hus

OM FORENINGEN

6 § Andelsagande
Den som har forvarvat en andel i bostadsratt :far vagras
medlemskap i foreningen om inte bostadsratten efter
forvarvet innehas av makar, registrerade partner eller
sadana sambor pa vilka sambolagen tillampas,

1 § Namn, sate och andamal
Foreningens namn ar Bostadsrattsforeningen
Friskytten. Styrelsen har sitt sate i Stockholm,
Stockholms kommun.

7 § Insats, arsavgift och upplatelseavgift
Foreningens andamal ar att framja medlemmamas
ekonomiska intressen genom att i foreningens hus
upplata bostader for permanent boende samt lokaler at
medlemmarna fOr nyttjande utan tidsbegransning,
Medlem som innehar bostadsratt kallas
bostadsrattshavare,

2 § Medlemskap och overlatelse
En ny innehavare :far utova bostadsratten och flytta in i
lagenheten endast om han eller hon antagits till
medlem i foreningen. Forvarvaren ska ansoka om
medlemskap i foreningen pa satt styrelsen bestammer,
Till medlemsansokan ska fogas styrkt kopia pa
overlatelsehandling
som ska vara underskriven av
kopare och saljare och innehalla uppgift om den
lagenhet som overlatelsen avser samt pris.
Motsvarande galler vid byte och gava. Om
overlatelsehandlingen
inte uppfyller formkraven ar
overlatelsen ogiltig. Vid upplatelse erhalls medlemskap
samtidigt med upplatelsen.
Styrelsen ska sa
om medlemskap
om medlemskap.
bostadsrattshavare
om inte styrelsen
sommedlem.

snart som mojligt fran det att ansokan
kom in till foreningen, prova fragan
En medlem som upphor att vara
ska anses ha uttratt ur forenlngen,
medger att han eller hon :far sta kvar

3 § Medlernskapsprovning

- juridisk person

Juridisk person som forvarvat bostadsratt till en
bostadslagenhet far vagras intrade i fbreningen. En
juridisk person som ar medlem i foreningen f'ar inte
utan samtycke av styrelsen genom overlatelse forvarva
ytterligare bostadsratt till en bostadslagenhet,

4 § Medlemskapsprovning

- fysisk person

8 § Arsavgiftens berakning
Arsavgifterna fordelas pa bostadsrattslagenheterna
i
fOrhallande till lagenheternas andelstal. Beslut om
andring av andelstal ska fattas av foreningsstamma.
Om beslutet medfor rubbning av det inbcrdes
forhallandet mellan andelstalen blir beslutet giltigt om
minst tre fjardedelar av de rostande pa stamman gatt
med pa beslutet.
For lagenheter som efter upplatelsen utrustats med
balkong far arsavgiften vara fOrhojd med hogst 2 % av
vid varje tillfalle gallande prisbasbelopp, motsvarande
galler fOr lagenhet med fransk balkong, altan pa mark
eller uteplats dock med ett paslag pa hogst 1 %.
Styrelsen kan besluta att i arsavgiften ingaende
ersattning fOr taxebundna kostnader sasorn,
renhallning, konsumtionsvatten,
TV, bredband och
telefoni ska erlaggas efter forbrukning, area, andel eller
perlagenhet.
Om en kostnad avser uppvarmning eller nedkylning av
lagenheten, varmvatten eller el och forbrukningen mats
individuellt ska denna del av arsavgiften baseras pa
forbrukningen.
For tillkommande nyttigheter som utnyttjas endast av
vissa medlemmar sasom upplatelse av parkeringsplats,
extra forradsutrymme och dylikt utgar sarskild
ersattning som bestams av styrelsen.

9 § Overlatelse- och pantsattningsavgift
avgift for andrahandsupplatelse

Medlemskap kan beviljas fysisk person som overtar
bostadsratt i foreningens hus. Den som en bostadsratt
har overgatt till :far inte vagras medlemskap i
fbreningen om foreningen skaligen bor godta
forvarvaren som bostadsrattshavare.
Medlemskap :far inte vagras pa grund av kon,
konsoverskridande
identitet eller uttryck, etnisk
tillhorighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder eller sexuell laggning. Overlatelsen
ogiltig om medlemskap inte beviljas.

Insats, arsavgift och i forekommande fall
upplatelseavgift faststalls av styrelsen. Andring av
insatsen ska alltid beslutas av foreningsstamma.

samt

Overlatelseavgift och pantsattningsavgift
:far tas ut efter
beslut av styrelsen. Overlatelseavglften
f'ar uppga till
hogst 2,5 % och pantsattningsavgiften
till hogst 1 % av
gallande prisbasbelopp.
Overlatelseavgift betalas av forvarvaren
sattningsavgift betalas av pantsattaren,

och pant-

ar

5 § Bosattningskrav
Om det kan antas att forvarvaren fbr egen del inte ska
bosatta sig i bostadsrattslagenheten
har foreningen ratt
att vagra medlemskap.

Avgift for andrahandsupplatelse
f'ar tas ut efter beslut
av styrelsen. A vgiften f'ar arligen uppga till hogst 10 %
av gallande prisbasbe1opp. Om en lagenhet upplats
under del av ett ar, beraknas den hogsta tillatna
avgiften efter det antal kalendermanader
som
lagenheten ar upplaten, Upplatelse under del av
kalendermanad raknas som hel manad, A vgiften
betalas av bostadsrattshavare
som upplater sin lagenhet
i andra hand.

~
\
/\
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10 § Ovriga avgifter

Pa extra forenlngsstamma ska utover punkt 1-7 och 19
forekomma de arenden for vilken stamman blivit
utlyst.

Foreningen 1ar i ovrigt inte ta ut sarskilda avgifter fOr
atgarder som foreningen ska vidta med anledning av
bostadsrattslagen eller annan forfattning.

16 § Kallelse
11 § Drojsmal med betalning

Kallelse till foreningsstamma
ska innehalla uppgift om
vilka arenden som ska behandlas pa stamman. Beslut
tar inte fattas i andra arenden an de som tagits upp i
kallelsen.

Arsavgiften ska betalas pa det satt styrelsen beslutar.
Betalning tar dock alltid ske genom plusgiro eller
bankgiro. Om inte arsavgiften eller ovrlga fbrpliktelser
betalas i ratt tid tar foreningen ta ut drojsmalsranta
enligt rantelagen pa det obetalda beloppet fran
forfallodagen till full betalning sker samt
paminnelseavgift enligt forordningen om ersattning fOr
inkassokostnader mm.

Kallelse till ordinarie och extra foreningsstamma ska
utfardas tidigast sex veckor och senast tva veckor fore
foreningsstamman.
Kallelsen ska utfardas genom utdelning eller genom epost till de medlemmar som uppgivit en e-postadress.
Om medlem uppgivit en annan postadress ska kallelsen
istallet skickas dit. I vissa i lag sarskilt angivna fall
stalls hogre krav pa kallelse via e-post.
Utover vad som ovan angivits ska kallelse dessutom
anslas pa lamplig plats inom foreningens hus eller
publiceras pa foreningens webbplats.

FORENINGSSTAMMA
12 § Foreningsstamma
Ordinarie forenlngsstamma
manads utgang,

ska hall as senast fore juni

13 § Motioner

17 § Rostratt

Medlem som onskar ta ett arende behandlat vid
forenlngsstamma ska anmala detta senast den 1
februari eller inom den senare tidpunkt styrelsen kan
komma att besluta.

Vid foreningsstamma har varje medlem en rost, Om
flera medlemmar innehar bostadsratt gemensamt har de
dock tillsammans endast en rost. Medlem som innehar
flera lagenheter har ocksa endast en rost.

14 § Extra foreningsstamma

18 § Ombud och bitrade

Extra foreningsstamma ska hallas nar styrelsen finner
skal till det. Sadan foreningsstamma ska aven hallas
nar det for uppgivet andamaI skriftligen begars av
revisor eller minst 1110 av samtliga rostberattigade.

Medlem tar utova sin rostratt genom ombud. Ombudet
ska visa upp en skriftlig, underskriven och daterad
fullmakt. Fullmakten ska uppvisas i original och galler
hogst ett ar fran utfardandet. Ombud tar foretrada hogst
tva (2) medlemmar. Pa foreningsstamma tar medlem
medfora hogst ett bitrade. Bitradets uppgift ar att vara
medlemmen behjalplig, Bitrade har yttranderatt,

15 § Dagordning
Pa ordinarie foreningsstamma
ska fOrekomma:
1. Oppnande
2. Val av stammoordforande
3. Anmalan av stamrnoordfbrandens
val av
protokollforare
4. Godkannande av dagordningen
5. Val av tva justerare tillika rostraknare
6. Fraga om stamman blivit stadgeenligt utlyst
7. Faststallande av rostlangd
8. Foredragning av styrelsens arsredovisning
9. Foredragning av revisoms berattelse
10. Beslut om faststallande av resultat- och
balansrakning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Beslut om ansvarsfrihet for styrelsen
13. Beslut om arvoden at styrelsen och revisorer fOr
nastkommande verksamhetsar
14. Beslut av antal ledamoter och suppleanter
15. Val av styrelseledamoter och suppleanter
16. Val av revisorer och revisorssuppleant
17. Val av valberedning
18.Av styrelsen till stamman hanskjutna fragor samt av
foreningsmedlem anmalt arende
18.1 Brandskydd/skyddsrum/sakerhet
19. A vslutande

Ombud och bitrade tar endast vara:
•
•

annan medlem
medlemmens make/maka,
sambo

•
•
•
•

foraldrar
syskon
myndigt barn
annan narstaende som varaktigt sammanbor
medlemmen i foreningens hus

•

god man

registrerad

partner eller

Om medlem har forvaltare foretrads medlemmen
forvaltaren. Underarig medlem foretrads av sin
formyndare.

med

av

Ar medlem en juridisk person tar denne foretradas av
legal stallforetradare, mot uppvisande av ett
registreringsbevis
som ar hogst tre manader gammalt.
Foreningsstamman
tar besluta att den som inte ar
medlem ska ha ratt att narvara eller pa annat satt folja
forhandlingarna vid forenlngsstamman.
Ett sadant
beslut ar giltigt endast om det beslutas av samtliga
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rostberattigade som ar narvarande
foreningsstamman.

vid

19 § Rostning
Foreningsstammans
beslut utgors av den mening som
fatt mer an halften av de avgivna rostema eller vid lika
rostetal den mening som stammans ordforande bitrader.
Blankrcst ar inte en avgiven rost.
Vid val anses den vald som har fatt t1est roster. Vid
lika rostetal avgors valet genom lottning om inte annat
beslutas av stamman innan valet forrattas.
Stammoordforande
eller foreningsstamma kan besluta
att sluten omrostning ska genomforas. Vid person val
ska dock sluten omrostning alltid genomforas pa
begaran av rostberattigad,
For vissa beslut kravs sarskild majoritet enligt
bestammelser i bostadsrattslagen.

Tilliedamot eller suppleant kan forutom medlem aven
valjas person som tillhor medlemmens familjehushall
och som ar bosatt i fdreningens hus. Stamma kan dock
valja en (l) ledamot som inte uppfyller kraven i
foregaende mening.

25 § Konstituering
Styrelsen utser inom sig ordforande och andra
funktionarer om inte foreningsstamma beslutat
annorlunda.

26 § Styrelsens protokoll
Vid styrelsens sammantraden ska foras protokoll som
justeras av ordforanden och den ytterligare ledamot
som styrelsen utser. Protokollen ska fdrvaras pa
betryggande satt och foras i nummerfoljd, Styrelsens
protokoll ar tillgangliga endast for ledamoter,
suppleanter och revisorer.

27 § Beslutforhet och rostning

20 § Jav
En medlem tar inte sjalv eller genom ombud rosta i
fraga om:
1. taian mot sig sjalv
2. befrielse fran skadestandsansvar eller annan
forpliktelse gentemot fdreningen
3. tal an eller befrielse som avses i 1 eller 2 betraffande
annan, om medlemmen i fraga har ett vasentligt
intresse som kan strida mot foreningens intresse

Styrelsen ar beslutfor nar antalet narvarande ledamoter
overstiger halften av samtliga ledamoter, Som
styrelsens beslut galler den mening fdr vilken mer an
halften av de narvarande rostat eller vid lika rostetal
den mening som ordforanden bitrader. Ar styrelsen inte
fulltalig ska de som rostar fdr beslutet utgora mer an en
tredjedel av hela antalet styrelseledamoter,
Suppleanter
tjanstgor i den ordning som ordforande bestammer om
inte annat bestamts av forenlngsstamma eller framgar
av arbetsordning (beslutad av styrelsen).

21 § Resultatdisposition
Det over- eller underskott som kan uppsta i foreningens
verksamhet ska balanseras i ny rakning,

22 § Valberedning
Vid ordinarie foreningsstamma
tar valberedning utses
for tiden fram till och med nasta ordinarie
foreningsstamma.
Valberedningens uppgift ar att lamna
forslag till samtliga personval samt forslag till arvode.

23 § Stammans protokoll
Vid foreningsstamma ska protokoll foras av den som
stammans ordforande utsett. I fraga om protokollets
innehall galler:
1. att rostlangden ska tas in i eller bilaggas protokollet
2. att stammans beslut ska foras in i protokollet
3. att om ornrostning skett ska resultatet av denna
anges i protokollet
Protokollet ska senast inom tre veckor hall as
tillgangligt fdr medlemmama. Protokollet ska fdrvaras
pa betryggande satt,

STYRELSE OCH REVISION
24 § Styrelsens sammansattning
Styrelsen bestar av minst tre och hogst sju ledamoter
med hogst tre suppleanter.
Styrelsen vaijs av foreningsstamman.
Ledamot och
suppleant kan utses fdr en tid av ett eller tva ar,

28 § Beslut i vissa fragor
Beslut som innebar vasentlig forandrlng av foreningens
hus eller mark ska alltid fattas av foreningsstamma.
Om ett beslut avseende om- eller tillbyggnad innebar
att medlems Iagenhet forandras ska medlemmens
samtycke inhamtas, Om bostadsrattshavaren
inte ger
sitt samtycke till andringen, blir beslutet anda giltigt
om minst tva tredjedelar av de rostande pa stamman
har gatt med pa beslutet och det dessutom har godkants
av hyresnamnden.

29 § Firmateckning
Foreningens firma tecknas - forutom av styrelsen - av
minst tva ledamoter tillsammans.

30 § Styrelsens aligganden
Bland annat aligger det styrelsen:
• att svara fdr foreningens organisation och
forvaltning av dess angelagenheter
• att avge redovisning fdr forvaltning av fdreningens
angelagenheter genom att avlamna arsredovlsning
som ska innehalla berattelse om verksamheten
under aret (forvaltningsberattelse)
samt redogora
for foreningens intakter och kostnader under aret
(resultatrakning) och fdr dess stallning vid
rakenskapsarets utgang (balansrakning)
• att senast sex veckor fore ordinarie fbreningsstamma till revisorema avlamna arsredovisningen
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att senast tva veckor fore ordinarie
foreningsstamma hall a arsredovisningen och
revisionsberattelsen
tillgangl ig
att fora medlems- och lagenhetsfcrteckning;
foreningen har riitt att behandla i forteckningarna
ingaende personuppgifter pa satt som avses i
personuppgi ftslagen
att minst en gang arligen, innan arsredovisningen
avges, besiktiga fbreningens fastighet samt
inventera ovriga tillgangar och i fbrvaltningsberiittelsen redovisa vid besiktningen och
inventeringen gjorda iakttagelser av sarskild
betydelse,
om fbreningsstamman
ska ta stiillning till ett forslag
om iindring av stadgarna, maste det fullstiindiga
forslaget hallas tillgangligt hos fOreningen fran
tidpunkten fOr kallelsen fram till foreningsstamman.
Om medlem uppgivit annan adress ska det
fullstiindiga forslaget istallet skickas till
medlemmen.

31 § Utdrag ur Iagenhetsforteckning

fa

Bostadsrattshavare
har riitt att pa begiiran
utdrag ur
lagenhetsforteckningen
avseende sin bostadsriitt.

•

•
•
•
•
•
•
•

•

32 § Rakenskapsar
Foreningens

rakenskapsar

•
•

iir kalenderar.

33 § Revisor
Foreningsstamma
ska viilja minst en och hogst tva
revisorer med hogst tva suppleanter. Revisorer och
revisorssuppleanter
valjs for tiden fran ordinarie
foreningsstamma
fram till och med nasta ordinarie
foreningsstamma.
Revisorer behover inte vara
medlemmar i foreningen och behover inte heller vara
auktoriserade eller godkiinda.

34 § Revisionsberattelse
Revisorerna ska avge revisionsberattelse
senast tre veckor fore foreningsstamman.

till styrelsen

BOSTADSRATTSHAVARENS
RATTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
35 § Bostadsrattshavarens

ansvar

Bostadsrattshavaren
ska pa egen bekostnad halla det
inre av liigenheten i gott skick. Detta giiller aven mark,
forrad, garage och andra lagenhetskomplernent
som
kan inga i upplatelsen,

Ibadrum, duschrum eller annat vatrum samt i we
svarar bostadsrattshavaren
darutover bland annat iiven
for:
• fuktisolerande skikt
• inredning och belysningsarmaturer
• vitvaror och sanitetsporslin
• kliimring till golvbrunn rensning av golvbrunn och
vattenlas
• tvattmaskin inklusive ledningar och
anslutningskopplingar
pa vattenledning
• kranar och avstangningsventiler
• elektrisk handdukstork
I kok eller motsvarande utrymme svarar
bostadsrattshavaren
fOr all inredning och utrustning
sasom bland annat:
•
•
•
•
•

Bostadsrattshavaren
svarar salunda for underhall och
reparationer av bland annat:
• ytbelaggning pa rummens alla vaggar, go lv och tak
jamte underiiggande ytbehandling, som kravs fOr
att anbringa ytbelaggningen pa ett fackmannamassigt siitt
• icke barande innervaggar
• till fonster horande beslag, gangjarn, handtag,
lasanordnlng, vadringsfilter och tiitningslister samt
all malning forutom utvandig malning och kittning

av fonster. For skada pa fonster genom inbrott eller
annan averkan pa fonster svarar dock
bostadsriittshavaren.
till ytterdorr horande beslag, gangjarn, glas,
handtag, ringklocka, brevinkast och las inklusive
nycklar, all malning med undantag for malning av
ytterdorrens utsida, motsvarande galler fOr balkongeller altandorr, For skada pa ytterdorr genom inbrott
eller annan averkan pa dorren svarar dock
bostadsrattshavaren,
motsvarande galler for
balkong- eller altandorr,
innerdorrar och sakerhetsgrindar
lister, foder och stuckaturer
elradiatorer; i fraga om vattenfyllda radiatorer
svarar bostadsriittshavaren
endast fOr malning
golvviirme, som bostadsrattshavaren
forsett
liigenheten med
eldstader, dock inte tillhorande rokgangar
varmvattenberedare
ledningar fOr vatten och avlopp till de delar dessa iir
atkomllga inne i liigenheten och betjiinar endast
bostadsriittshavarens
lagenhet
undercentral (sakringsskap) och darifran utgaende
el- och informationsledningar
(telefon, kabel-tv,
data med mera) i liigenheten, kanalisationer,
brytare, eluttag och fasta armaturer
ventiler och luftinslapp, dock endast malning
brandvarnare

vitvaror
koksflakt
rensning av vattenlas
diskmaskin inklusive ledningar och
anslutningskopplingar
pa vattenledning
kranar och avstiingningsventiler;
I fraga om
gasledningar svarar bostadsrattshavaren
endast fbr
malning,

Utover detta ansvarar bostadsrattshavaren
for underhall
och reparationer av sadant som sarskilt avhandlats i
avtal mellan individuell bostadsriittshavaren
eller
tidigare innehavare av bostadsratten och bostadsrattsforeningen.
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36 § Ytterligare installationer
Bostadsrattshavaren
svarar iiven for alia installationer i
lagenheten som installerats av bostadsrattshavaren
eller
tidigare innehavare av bostadsriitten.

Styrelsen tar endast viigra tillstand om atgiirden iir till
pataglig skada eller olagenhet fOr foreningen eller
annan medlem. Bostadsrattshavaren
svarar fOr att
erforderliga myndighetstillstand
erhalls. Forandringar
ska alltid utforas pa ett faekmannamiissigt satt,

37 § Brand- och vattenledningsskador
For reparationer pa grund av brand- eller
vattenledningsskada
svarar bostadsriittshavaren
endast i
begriinsad omfattning i enlighet med bestammelserna i
bostadsrattslagen.

38 § Balkong, altan och takterrass
Om Iagenheten iir utrustad med balkong, altan eller
takterrass svarar bostadsrattshavaren
endast for
renhallning och snoskottning samt ska se till att
avledning for dagvatten inte hindras.

39 § Felanmalan
Bostadsrattshavaren
iir skyldig att till foreningen
anmala feI oeh brister i sadan lagenhetsutrustning
som
foreningen svarar fbr i enlighet med bostadsrattslagen
oeh dessa stadgar.

40 § Gemensam upprustning
Foreningsstamrna kan i samband med gemensam
underhallsatgard i huset besluta om reparation oeh byte
av inredning oeh utrustning avseende de deIar av
lagenheten som medlemmen svarar for.

ANV ANDNING A V BOSTADSRA TTEN
44 § Anvandning av bostadsratten
Bostadsrattshavaren
1ar inte anvanda
nagot annat iindamal iin det avsedda.
dock endast aberopa avvikelser som
betydelse for foreningen eller nagon
foreningen.

lagenheten fOr
Foreningen tar
iir av avseviird
annan medlem i

45 § Sundhet, ordning och gott skick
Bostadsrattshavaren
iir skyldig iaktta allt som fordras
for att bevara sundhet, ordning oeh gott skiek inom
eller utom huset samt ratta sig efter foreningens
ordningsregler. Detta galler iiven fOr den som hor till
hushallet, gastar bostadsrattshavaren
eller som utfor
arbete fOr bostadsriittshavarens
rakning,
Hor till lagenheten mark, forrad, garage eller annat
lagenhetskomplement
ska bostadsriittshavaren
iaktta
sundhet, ordning oeh gott skiek aven i fraga om sadant
utrymme.
Ohyra tar inte foras in i lagenheten.

41 § Vanvard
Om bostadsrattshavaren
forsummar sitt ansvar for
liigenhetens skiek i sadan utstrackning att annans
sakerhet aventyras eller att det finns risk fOr omfattande
skador pa annans egendom har foreningen, efter
rattelseanmaning,
ratt att avhjalpa bristen pa
bostadsrattshavarens
bekostnad.

42 § Ovriga anordningar
Anordningar sasom luftviirmepumpar, markiser,
balkonginglasning,
belysningsarmaturer,
solskydd,
parabolantenner etc. tar siittas upp endast efter
styrelsens skriftliga godkannande. Bostadsrattshavaren
svarar fOr skotsel oeh underhall av sadana anordningar.
Om det behovs fOr husets underhall eller for att
fullgora myndighetsbeslut iir bostadsrattshavaren
skyldig att, efter uppmaning fran styrelsen, demontera
sadana anordningar pa egen bekostnad.

43 § Forandring i lagenhet
Bostadsrattshavaren
tar foreta forandringar i
liigenheten. Foljande atgarder tar dock inte foretas utan
styrelsens till stand:
1. ingrepp i barande konstruktion,
2. byte fran gasspis till elspis
3. ingrepp i ventilation, Lex. installation av mekanisk
flakt/utsugsflakt i kok/badrum
4. iindring av befintlig ledning for avlopp, varme, gas
eller vatten, eller
5. annan vasentlig forandring av Iagenheten

46 § Tilltradesratt
Foretradare fOr forenlngen har ratt att ta komma in i
Iagenheten nar det behovs fOr tillsyn eller fOr att utfora
arbete som foreningen svarar for eller har ratt att utfora.
Om bostadsrattshavaren
inte lamnar foreningen
tilltrade till lagenheten, nar forenlngen har riitt till det,
kan styrelsen ansoka om sarskild handrackning hos
kronofogdemyndigheten.

47 § Andrahandsupplatelse
En bostadsrattshavare
tar upplata sin lagenhet i andra
hand till annan for sjiilvstandigt brukande endast om
styrelsen ger sitt skriftliga samtyeke.
Bostadsrattshavare
ska skriftligen hos styrelsen ansoka
om samtyeke till upplatelsen, I ansokan ska skalet till
upplatelsen anges, vii ken tid den ska paga samt till vem
liigenheten ska upplatas. Tillstand ska lamnas om
bostadsrattshavaren
har skal for upplatelsen oeh
foreningen inte har nagon befogad anledning att vagra
samtyeke. Styrelsens beslut kan overprovas av
hyresniimnden.

48 § Inneboende
Bostadsrattshavare
tar inte lata utomstaende personer
bo i lagenheten, om det kan medfora olagenhet for
fbreningen eller annan medlem.
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52 § Tvangsforsaljning

FORVERKANDE
49 § Porverkandegrunder
Nyttjanderatten till en Iagenhet som innehas med
bostadsratt kan forverkas oeh foreningen kan saga upp
bostadsrattshavaren
till avt1yttning i bland annat
foljande fall:
•

•
•
•

•

•

•
•

•

bostadsrattshavaren
drojer med att betala insats,
upplatelseavgift, arsavgift eller avgift for
andrahandsupplatelse
lagenheten utan samtyeke upplats i andra hand
bostadsrattshavaren
inrymmer utomstaende
personer till men for forening eller annan medlem
Iagenheten anvands fOr annat andamal an vad den
ar avsedd for oeh avvike1sen ar av vasentlig
betydelse fOr foreningen eller nagon medlem
bostadsrattshavaren
eller den, som lagenheten
upplatits till i andra hand, genom vardsloshet ar
vallande till att det finns ohyra i lagenheten eller
om bostadsrattshavaren,
genom att inte utan
oskaligt drojsmal underratta styrelsen om att det
finns ohyra i lagenheten, bidrar till att ohyran sprids
i huset
bostadsrattshavaren
inte iakttar sundhet, ordning
oeh gott skiek eller rattar sig efter de sarskilda
ordningsregler som forenlngen medde1ar
bostadsrattshavaren
inte Iamnar tilltrade till
lagenheten oeh inte kan visa giltig ursakt for detta
bostadsrattshavaren
inte fullgor annan skyldighet
oeh det maste anses vara av synnerlig vikt for
foreningen att skyldigheten fullgors
lagenheten helt eller till vasentlig del anvands for
naringsverksamhet
eller darmed
likartadverksamhet,
vilken till en inte ovasentlig del
ingar i brottsligt forfarande eller fOr tillfalliga
sexuella forblndelser mot ersattning

Har bostadsrattshavaren
blivit skild fran lagenheten till
fOljd av uppsagning kan bostadsratten komma att
tvangsforsaljas av kronofogden enIigt reglema i
bostadsrattslagen.

OVRIGT
53 § Meddelanden
Meddelanden anslas endera i foreningens hus, pa
forenlngens webbplats, genom e-post eller utde1ning.

54 § Framtida underhall
loom foreningen

ska bildas fond fOr yttre underhall.

Till fonden ska arligen avsattas ett belopp motsvarande
minst 0.3% av fastighetens taxeringsvarde, Om
foreningen har en underhallsplan kan istallet avsattning
till fonden goras enIigt planen.

55 § Utdelning, upplosning och likvidation
Om foreningsstamman
beslutar att uppkommen vinst
ska de1as ut ska vinsten fordelas mellan medlemmama
i forhallande till lagenhetemas arsavgifter fOr det
senaste rakenskapsaret.
Om foreningen upploses eller likvideras ska behallna
tillgangar tillfalla medlemmarna i forhallande till
lagenheternas insatser.

56 § Tolkning
For fragor som inte regleras i dessa stadgar galler
bostadsrattslagen,
lagen om ekonomiska foreningar oeh
ovrig lagstiftning. Foreningen kan ha utfardat
ordningsregler for fortydligande av innehallet i dessa
stadgar.

57 § Stadgeandring

50 § Hinder fOr forverkande
Nyttjanderatten ar inte fbrverkad om det som ligger
bostadsrattshavaren
till last ar av liten betydelse. I
enlighet med bostadsrattslagens
regler ska fbreningen
normalt uppmana bostadsrattshavaren
att vidta rattelse
innan forenlngen har ratt saga upp bostadsratten. Sker
rattelse kan bostadsrattshavaren
inte skiljas fran
bostadsratten.

51 § Ersattning vid uppsagning
Om fOreningen sager upp bostadsrattshavaren
avt1yttning har forenlngen ratt till skadestand,

Forenlngens stadgar kan andras om samtliga
rostberattigade ar ense om det. Beslutet ar aven giltigt
om det fattas av tva pa varandra foljande
foreningsstammor.
Den forsta stammans beslut utgors
av den mening som har fatt mer an halften av de
avgivna rosterna eller, vid lika rostetal, den mening
som ordforanden bitrader, Pa den andra stamman kravs
att minst tva tredjede1ar av de rostande har gatt med pa
beslutet. Bostadsrattslagen
kan fOr vissa beslut
foreskriva hogre majoritetskrav.

till
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Ovanstaende stadgar har antagits vid extra forenlngsstamma den 11 juni 2018
Intygar undertecknade styrelseledamoter,

Eva Sellgren

~I,n

VY

Niels Rasmussen
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