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Allmdnna bestilmmelser om medlemskap i fOreningen

s4
Intriide i foreningen kan beviljas den som iir medlem i HSB och

l. kommer att erhAlla bostadsriitt genom uppldtelse i fore
ningens hus, eller
2. dvertar bostadsriitt i f6reningens hus.

Annan juridisk person iin kommun eller landsting som forviir-
vat bostadsratt till bostadsliigenhet fdr vAgras medlemskap.

s5
FrAga om att anta en medlem avgors av styrelsen.
Styrelsen Ar skyldig att snarast, normalt inom en mAnad frAn det

att skriftlig ans6kan om medlemskap kom in till fdreningen, av-
g6ra frAgan om medlemskap. Som underlag for medlemskaps-
provningen kan foreningen komma att begdra kreditupplysning
avseende sokanden.

s6
Den som en bostadsriitt overgitt till fdr inte vagras intriide i for-

eningen, om de villkor f6r medlemskap som foreskrivs i $ 4 ar upp-
fyllda och foreningen skiiligen bor godta honom som bostads-
r2ittshavare. Om det kan antas att f6rvarvaren inte avser att bosatta
sig permanent i bostadsliigenheten har foreningen i enlighet med
regleringen i $ I ratt att vagra medlemskap.
Medlemskap flr inte viigras pi diskriminerande grund s6som

t.ex ras, hudfiirg, nationalitet, etniskt ursprung, religion, 6verty-
gelse, sexuell liiggning eller krin.

S Z
Om en bostadsratt har overgaft till bostadsrtittshavarens make

fAr maken viigras medlemskap i foreningen endast om maken
inte 2ir medlem i HSB. Vad som nu sagts ager motsvarande
tillampning om bostadsratt till bostadslAgenhet 6vergdtt till an-
nan niirstAende person som varaktigt sammanbodde med
bostadsriittshavaren.

For att den som forvarvat andel i bostadsratt till bostadslhgen-
het skall beviljas medlemskap giiller att bostadsrdtten efter f6r-
viirvet innehas av makar, sambor eller andra med varandra varak.
tigt sarnmanboende nirstAende personer.

INLEDANDE BESTIIMMELSER

Fdreningens firma och dndamil

S l
F6reningens firma iir HSB Bostadsriittsfdrening

Riinnen

Miirsta

Foreningen har till iindamAl att i foreningens hus upplSta
bostadsliigenheter f6r permanent boende och lokaler dt med-
lemmarna till nlttjande utan tidsbegriinsning och diirmed friimja
medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har fdreningen till
iindamAl att friimja studie- och fritidsverksamhet inom fdreningen
samt for att starka gemenskapen och tillgodose gemensamma in-
tressen och behov, fr?irnja serviceverksamhet med ank$ytning till
boendet.

Bostadsriitt ar den ratt i f6reningen, som en medlem har pA
grund av upplatelsen.

Medlem som innehar bostadsratt kallas bostadsrattshavare.

Fdreningens sdte

Sz
Foreningens styrelse har sitt siite i

Sigtuna kommun

Sarnverkan

s3
F6reningen skall vara medlem i en HSB-forening, i det foljande

kallad HSB. HSB skall vara medlem i foreningen.
HSB skall beviljas intriide i foreningen,
Foreningens verksamhet skall bedrivas i samverkan med HSB.
FOreningen bor genom ett sZirskilt tecknat avtal uppdra et HSB

att bitrada foreningen i fdrvaltningen av f6reningens angeld-
genheter och handhavandet av dess riikenskaper och medels-
fdrvaltning.
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S 8
Om en bostadsratt overgatt genom bodelning, arv, testamente,

bolagsskifte eller liknande f6rvArv och forvarvaren inte antagits till

nredlem, f6r foreningen uppmana f6rviirvaren att inom sex mA-

nadcr frAn upprnaningen visa att nagon, som inte fdr viigras in-

trade i foreningen, forviirvat bostadsriitten och sokt medlemskap.

Om uppmaningen inte foljs, fAr bostadsriitten tv6ngsfdrs?iljas en-

ligt 8 kap bostadsrZittslagen for forviirvarens rakning.

Ogiltighet vid vegrat medlemskap

se
En overl6telse iir ogiltig om den som bostadsriitten overgdtt till

viigras medlernskap i foreningen.

Detta giilier inte vid exekutiv f6rsiiljning eller vid tvAngsfor-

siiljning enligt bostadsrattslagen. Har i dessa fall forviirvaren inte

antagits som medlem skall foreningen losa bostadsratten mot

skalig ersattning utom i fall dA en juridisk person enligt 6 kap

1 S andra stycket bostadsrattslagen fdr utova bostadsratten utan

at t  vara medlem.

RZitt fcir juridisk person som ar medlem
att forvarva bostadsra$

s10
En juridisk person som iir medlem i bostadsriittsforeningen fAr

inte utan samtycke av fdreningens styrelse genom 6verlatelse f6r-

v:irva bostadsriitt till en bostadsl2isenhet.

Ratt att utova bostadsretten

S 1 1
Om en bostadsratt overlatits till ny innehavare, fAr denne utova

bostadsriitten endast om han eller hon hr eller antas till medlem

i foreningen.

Ett d6dsbo efter en avliden bostadsriittshavare fir ut6va bostads-
ratten trots att dodsboet inte iir medlem i foreningen. Tre 6r

efter dodsfallet fAr fdreningen dock uppmana dodsboet att inom

sex mAnader frAn uppmaningen visa att bostadsratten har ingAtt
i boclclning eller arvskifte med anledning av bostadsriittshavarens
clod eller att nagon, som inte far vagras intriide i fdreningen, har
forvzirvat bostadsratten och sdkt medlemskap. Om uppmaningen
inte foljs, far bostadsratten tvangsfdrsaljas enligt 8 kap bostads-
riittslagen for dodsboets riikning.

Motsvarande andra stycket giiller for juridisk person om
denne har pantratt i bostadsriitten och forviirvet sker genom

tvAngsf6rsiiljning enligt bostadsrtittslagen eller vid exekutiv for-
siiljning.

Formkrav vid 6verlatelse

s12
Ett avtal om overlAtelse av bostadsr?rtt genom k6p skall upp-

riittas skriftligen och skrivas under av siiljaren och k6paren. Ko-
pehandlingen skall innehdlla uppgift om den liigenhet som Over-
lAtelsen avser samt ett pris. Motsvarande skall giilla vid byte och
gava.

Om overlAtelscavtalet inte uppfyller formkraven dr overlAtelsen
ogi l t ig .

FORENINGSFRAGOR

Ftireningens organisation

s13
Fdreningens organisation bestAr av:

fdreningsstamma

styrelse
revisorer

valberedning

Rdkenskapsir och arsredovisning

s14
Foreningens rtikenskapsAr omfattar tiden

1.1 - 31.12

F6r. . . .?.L! i . ! . . . .  . . . . . . .  minads utgang varje ar skal i
styrelsen till revisorerna avliimna Arsredovisning. Denna bestAr av
resultatriikning, balansriikning och forvaltningsberattelse.

Ftireningsstdmma

S 1 5
Ordinarie f6reningsstiimma skall hdllas inom sex mAnader ef-

ter utgangen av varje riikenskapsAr.

Extra stiimma skall hillas niir styrelsen finner skiil til i det. SAdan

stamma skall ocks6 hillas om det skriftligen begiirs av en revisor

eller av minst en tiondel av samtliga rostberiittigade. I begiiran

anges vilket iirende som skall behandlas.

Kallelse till stiimma

s16
Styrelsen kallar till foreningsstiimma.

Kallelse till stiimma skall innehdlla uppgift om de iirenden som

skall forekomma pa stamman.

Kallelse fdr utftirdas tidigast lra veckor fore stiimman och skall

utfiirdas senast wa veckor fore ordinarie och senast en vecka fore

extra stamma. Kallelse utfiirdas genom anslag pA lamplig plats inom

foreningens fastighet. Skriftlig kallelse skall dock alltid avsiindas till

varje medlem vars postadress iir kiind for foreningen om

1. ordinarie f6reningsstdmma skall hdllas pd annan tid iin som

f6reskrivs i stadgarna, eller
2. foreningsstiimma skall behandla frAga om

a) f6reningens fors2ittande i likvidation eller
b) foreningens uppgAende i annan forening genom fusion.

Andra meddelanden till medlemmarna delges genom anslag pd
lamplig plats inom f6reningens fastighet eller genom brev.

Motionsrdtt

s17
Medlem, som onskar visst iirende behandlat pA ordinarie fore-

ningsstamma, skall skriftligen anmAla iirendet till styrelsen fore

{:.!.:.y.::j........ m€rnads utgang

S 1 8
PA ordinarie stamma skall fdrekomma:
l. val av sttimmoordforande
2. anmiilan av stammoordforandens val av protokollforare

2
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3. godkannande av rostlangd
4. faststiillande av dagordningen
5. val av tvA personer att jamte stammoordforanden justera

6 .
7 .
8 .
L

1 0

protokollet samt val av rostriiknare

frirga om kallelse behorigen skett

styrelsens Arsredovisning

revisorernas berattelse

beslut om faststiillande av resultatr2ikningen och balans-

rakningen

beslut i anledning av foreningens vinst eller forlust enligt

den faststZillda balansrZrkningen
1 1. beslut i frAga om ansvarsfrihet f6r styrelseledamoterna

72. frhga om arvoden for styrelseledamdter och revisorer fdr

komrnancle vclksarnhetsar sanlt principer for andra eko-

norniska ersattningar f6r styrelseledamoter

13. val av styrelseledamoter och suppleanter

14. va1 av revisor,/er och suppleant

15.  val  av valberedning
i6. erforderligt val av fullmiiktige med suppleanter och ovriga

representanter i HSB

17. ovriga i kallelsen anmiilda iirenden

Pd cxtla foreningsstamma f6r inte beslut fattas i andra drenden

an de som angiv i ts  i  kal le lsen.

Rtistning

s l9
PA foreningsstiirnma har varje medlem en rost. Innehar flera

medlemmar bostadsriitt gemensamt, har de tillsammans endast
en rost. Innehar en medlem flera bostadsrtitter i foreningen har
rnecl lcrr rmen endast  cn rost .

Rostbclattigad Ar endast den nredlem som fullgjort sina f6r-
p l ik te lser mot foreningen.

Ombud och bitrade

S 2 0
En medlems ratt vid foreningsstiimma ut6vas av medlemmen

pelsonligen eller den som iir medlemmens stiillforetriidare enligt
lag cller genorn ornbud. Ombud skall forete skriftlig dagtecknad
f ullmakt. Fullmakten skall foretes i original och giiller hogst ett ar
frAn utfiirdandet. Onrbud fAr bara foretr2ida en medlem.

Medlem fAr pA foreningsstamma medfora hogst ett bitrade.
For fysisk person giiller att endast annan medlem eller med-

lemmens make/maka, registrerad partner, sarnbo, foriildrar, sys-
kon eller barn fAr vara bitr:ide eller ombud.

Beslut vid stdmma

s2 l
Foreningsstiimmans beslut utgors av den mening som har fAtt

mer an }rilften av de avgivna rosterna eller vid lika rostetal den me-
ning som staimmoordforanden bitr?ider. Vid val anses den vald
som har fAtt de flesta rosterna. Vid lika rostetal avgors valet genom
lottning om inte annat beslutas av stamman innan valet forrattas.

For vissa beslut kravs siirskild majoritet enligt bestammelserna i
bostaclsrat ts lagen.

522
Onr ett beslut sorn fattats pd fdreningsstiimma innebdr att en la-

genhet som upplAtits med bostadsriitt kommer att foriindras eller
i sin helhet behova tas i ansprak av f6reningen med anledning av
en om- eller tillbyggnad skall bostadsriittshavaren ha gatt med pa
beslutet. Om bostadsriittshavaren inte ger sitt samtycke till iind-
ringen, blir beslutet andA giltigt om minst tvd tredjedelar av de

rostande har gAtt med pA beslutet och det dessutom har godkiints

av hyresnZlmnden.

s23
Om ett beslut innebiir att foreningen begzir sitt uttraide ur HSB

blir beslutet giltigt om det fattas pA wd pA varandra foljande fore-

ningsstammor och pd den senare stamman bitratts av minst tva

tredjedelar av de rostande.

Valberedning

S 2 4
Vid ordinarie fdreningsstamma utses valberedning for tiden in-

till dess nasta ordinarie foreningssttimma hAllits. En ledamot ut-

ses till sammankallande i valberedningen.

Valberedningen skall foreslA kandidater till de fortroendeupp-

drag till vilka val skall forriittas pA fdreningsstiimma.

Protokoll

s25
Stiimmoordforanden skall s6rja for att det fors protokoll vid for-

eningsstamman. I frAga om protokollets innehAll gAller

L att rostliingden skall tas in i eller bildggas,
2. att stirmmans beslut skall foras in, samt

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

Senast tre veckor efter foreningsstiimman skall det justerade

protokol let  h6l las t i l lg i ingl igt  hos foreningen f6r  medlem-

marna.

Vid styrelsens sammantraden skall det f6ras protokoll, som ju-

steras av styrelseordforanden och den ytterligare ledamot, som sty-

relsen utser.
Protokoll skall forvaras betryggande. Protokoll frAn styrelsemote

skall foras i nummerfoljd.

Styrelse

s26
Styrelsen best6r av ltigst tre och hogst elva ledamoter med hogst

fyra suppleanter. Av dessa utses en ledamot och hogst en supple-
ant for denne av styrelsen fdr HSB; ovriga ledamoter och supple-
anter viiljs pA fdreningsstamman.

Styrelseledamoter och suppleanter viiljs for hogst tvA Ar. Lcda-
mot och suppleant kan viiljas om. Om helt ny styrelse viiljs pA for'
eningsstdmma skall mandattiden fdr hAlften, eller vid udda tal niir'
mast hogre antal, vara ett ar.

Konstituering och firmateckning

527
Styrelsen utser inom sig ordforande, vice ordforande och sekre-

terare. Styrelsen utser ocksA organisator for studie- och fritids-
verksamheten inom foreningen.

Styrelsen utser Sra personer, varav minst fvA styrelseledam6ter,
att fta tillsammans teckna foreninsens firma.

Beslutf0rhet

s28
Styrelsen iir beslutfor niir fler iin hiilften av hela antalet styrel-

seledamoter ar ndwarande. Som styrelsens beslut geiller den me-
ning de flesta rostande fOrenar sig om och vid lika rostetal den
mening som ordforanden bitriider. Ntir minsta antal ledamoter ar
nirvarande kr?ivs enhtillighet fcir giltigt beslut.
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s29
Styrelsen eller firmatecknare fAr inte utan fdreningsstiimmans be-

myndigande avhiinda foreningen dess fasta egendom eller tomtratt.

Styrelsen eller firmatecknare fAr inte heller riva eller besluta

orn r'Ssentliga foriindrirrgar av fdreningens hus eller mark sAsom

viisentliga ny-, till ' eller onrbyggnader av sAdan egendom. Vad som

giiller for 2indring av ligenhet regleras i $ 4 1.

Styrelsen eller firmatecknare fAr ansoka om inteckning eller an-

nan inskrivning i foreningens fasta egendom eller tomtratt.

Revisorer

S 3 0
Revisorerna skall till antalet vara minst tvA och h6gst tre, samt

hogst en suppleant. Revisorer viiljs av ordinarie foreningsstiimma

for tiden intill dess niista ordinarie stamma hAllits, dock skall en

revisor alltid utses av HSB Riksf6rbund.
Revisorerna skall bedriva sitt arbete si, att revisionen iir avslutad

och revisionsberattelsen avgiven senast den .l5.mqi
Styrelsen skall avge skriftlig forklaring till ordinarie stiimma 6ver

av revisorerna i revisionsberiittelsen gjorda anmiirkningar.

Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberiittelsen och sty-
relscns fdrklaring 6ver av revisorerna gjorda anmiirkningar skall

hAllas tillgAngliga f6r rnedlemmarna minst en vecka fore den for-
eningsstamma, pA vilken de skall behandlas.

Avgifter till f<ireningen

S 3 l
Insats och Arsavgift for liigenhet fastst2ills av styrelsen. Andring

av insats skall tlock alltid beslutas av foreningsstiimrna.
Arsavgiften awags sa att den i forhAllande till li igenhetens insats

komnrer att motsvara vad som beloper pA liigenheten av forenin-
gens kostnader, samt arnorteringar och avsattning till fonder.

Arsavgiften betalas mAnadsvis senast sista vardagen fore varje ka-
lendermAnads borjan om inte styrelsen beslutar annat. Om inte
drsavgiften betalas i r.itt tid utgAr drcijsm6lsranta enligt rantelagen
(1975:635) pd den obetalda avgiften frAn f6rfallodagen till dess
full betalning sker samt pAminnelseavgift och inkassoavgift enligt
forolclningcn om ersattning for inkassokostnader m.m.

I irsavgiften ingAen(le crsattning for varme och varmvatten,
elektrisk strom, renhAllning eller konsumtionsvatten kan beriiknas
eiter forbrukning.

S 3 2
UpplAtelseavgift, overletelseavgift och pantsattningsavgift kan

tas Llt efter beslut av styrelsen. For arbete vid dvergAng av bostads-
ratt far av bostadsriittshavaren uttas 6verlAtelseavgift med belopp
nrotsv;rrande hogst 2.5o/o av prisbasbeloppet enligt lagen
(1962:381) onr a l l rn in fors i ikr ing v id t idpunkten for  ansokan om
mecllemskap. For arbete vid pants,ittning av bostadsriitt fAr av
bostadsrattshavaren uttas pantsattningsavgift med hogst 17o av pris-
basbeloppet vid tidpunkten for underriittelse om pantsattning.
F6reningen fAr i ovrigt inte ta ut siirskilda avgifter for dtgiirder som
foreningen skall vidta med anledning av lag eller f6rfattning.

Underhillsplan

S 3 3
Styrelsen skall uppratta underhdllsplan for genonrforande av

underhAllet av foreningens hus och Arligen budgetera samt ge-
nom beslut orn Arsavgiftens storlek siikersttilla erforderliga medel
for att trygga underhAllet av foreningens hus. Styrelsen skall varje
Ar tillse att f6reningens egendom besiktigas i liimplig omfattning
och i enlighet med foreningens underhAllsplan.

Fonder

S 3 4
Inom foreningen skall bildas f6ljande fonder:

Fond for lttre underhAll

Fond f6r inre underhAll for bostadsliigenheter

Reservering av medel f6r yttre underhAll skall ske i enlighet med

antagen underhAllsplan enligt S 33.

Avsiittning till fonden f6r inre underhAll bestams av styrelsen.

Bostadsriittshavare till bostadsliigenhet fAr for att bekosta inre

underhall anviinda sig av pa liigenheten belopande del av fon-

den. Storleken av pd bostadsliigenhet belopande del av fonden

skall hhrvid bestiimmas efter f6rhAllandet mellan insatsen for lii-

genheten och de sammanlagda insatserna for f6reningens samt-

liga bostadsliigenheter samt med avdrag for giorda uttag.

Det 6ver- eller underskott som kan uppsta pa foreningens verk-

samhet skall, efter erforderlig underhAllsfondering i enlighet med

andra stycket, balanseras i ny riikning.

BOSTADSRATTSFNACON

Utdrag ur lagenhetsforteckning

s3s
Bostadsriittshavare har ratt att pa begiiran fd utdrag ur lagen-

hetsforteckningen betraffande liigenhet som han innehar med
bostadsrett. Utdraget skall ange dagen for utfArdandet sanrt

l. liigenhetens beteckning, beliigenhet, rumsantal och dvriga
utrymmen,

Z. dagen for Patent- och registreringsverkets registrering av
den ekonomiska plan som ligger till grund for uppldtelsen,

3. bostadsrattshavarensnamn,

4. insatsen for bostadsrZitten, samt

5. vad som finns antecknat r6rande pantsattning av bostads-
ratten.

Bostadsriittshavarens rettigheter och skyldigheter

s36
Bostadsrdftshdaarenskall pa egen bekostnad hdlla liigenheten i

gott skick. Det innebiir att bostadsriittshavaren ansvarar for att sA-
viil underh6lla som reparera ltigenheten och att bekosta dtgiir-
derna. Foreningen svarar for att huset och foreningens fasta egen-
dom i dvrigt Ar viil underhAllet och hdlls i gott skick.

Bostadsrattshavaren bdr teckna forsirkring som omfattar det un,
derhAlls- och reparationsansvar som foljer av lag och dessa stad-

8ar.
Bostadsriittshavaren skall folja de anvisningar som foreningen

liimnar betraffande installationer avseende avlopp, viirme, gas, el,
vatten, ventilation och anordning for informationsoverf6ring. For
vissa Atgtirder i liigenheten kriivs styrelsens tillstAnd enligt $ 4 i . De
Atgiirder bostadsrtittshavaren vidtar i liigenhten skall alltid utf6ras
fackmZissigt.

TilI ltigmheten htir blond armat:

a ytskikt pA rummens vaggar, golv och tak jiimte den under-
liggande behandling som kravs f6r att anbringa ytskiktet pa
ett fackmassigt stitt. BostadsrZittshavaren ansvarar ocksA for
fuktisolerande skikt i badrum och vAtrum,

a icke biirande innervaggar, stuckatur,
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a inredning i ltigenheten och ovriga utrymmen tillhorande

liigenheten, exempelvis: sanitetsporslin, koksinredning, vit-

varor sAsom kyl/frys och $attmaskin; bostadsrattshavaren

svarar ocksA fdr el- och vattenledningar, avstangningsven-

tilcr och i forekommande fall anslutningskopplingar pA

vattenledning tiil denna inredning,

a liigenhetens ytter- och innerddrrar med tillhorande lister,

foder, karm, tatningslister, lAs inklusive nycklar m.m;

bostadsriittsforeningen svarar dock f6r mAlning av )tter-
dorrens yttersida. Vid byte av liigenhetens ytterdorr skall

den nya ddrren motsvara de normer som vid utbltet galler

f6r brandklassning och ljuddimpning,

o glas i fonster oclr d6rrar samt sprojs pA fonster,

. till fonster och fonsterdorr horande beslag, handtag, gang-

jarn, tatningslister m.m samt mAlning; bostadsriittsfor-

eningen svarar dock f6r mAlning av utifrAn synliga delar av

fonster/ fonsterdorr,

o mAlning av radiatorer och viirmeledningar,

o ledningar fdr avlopp, gas, elektricitet, vatten och anord-

ningar f6r informationsoverf6ring till de delar de iir syn-

l iga i  l i igenheten och bet jdnar endast  den aktuel la l i igen-

heten.

. armaturer fdr vatten (blandare, duschmunstycke m.nr) in-

klusive packning, avstangningsventiler och anslutnings-

kopplingar pA vattenledning,

a klamringen runt golvbrunnen, rensning av golvbrunn och

vattenlAs,

a c ldst i ider  och braskaminer,

o koksfliikt, kolfilterfliikt, spiskApa, ventilationsdon och ven-

tilationsflakt, med undarrtag for bostadsriittsforeningens
underhAllsansvar enlig sista stycket. Installation av anord-
ning som pAverkar husets ventilation kriiver styrelsens till-

st6nd enligt $41,

o gruppcentral/siikringsskAp och dZirifrdn utgaende synliga

elledningar i liigenheten, brytare, eluttag och fasta arma-
turer,

o brandvarnare,

a elektrisk golwdrme, som bostadsrdttshavaren forsett liigen-

heten med,

. handdukstork; om bostadsriittsforeningen forsett liigenhe-

ten med vattenburen handdukstork som en del av ltigenhe-
tens vtirmeforsorjning ansvarar bostadsriittsforeningen f6r

underhAllet,

o egna installationer.

For rcparation pA grund av brandskada eller vattenledningss-
kada (skada pA grund av utstrommande tappvatten) svarar
bostadsriittshavaren endast i begrZinsad omfattning i enlighet med
bostadsrZittslagen. Detta giiller aven i tillampliga delar om det finns
ohyra i ligenheten.

IngAr i upplAtelsen forrAd, garage eller annat ltigenhetskom-
plement har bostadsrattshavaren samma underhAlls- och repa-
ratiortsansvar for dessa utrymmen som fdr liigenheten enligt
ovan. Detta giiller iiven mark som iir uppldten med bostadsreitt.

Orn laigenheten ar utrustad med balkong, altan eller h6r till li i-
genheten mark/uteplats som iir upplAten med bostadsratt svarar
bostadsrtittshavaren for renhallning och sn6skottning. F6r bal-
kong/aitan svarar bostadsrattshavaren for milning av insida av bal-
kongfront,/altanfront samt golv. MAlning utfdrs enligt bostads-
rattsforeningens instruktioner. Om liigenheten iir utrustad med
takterrass skall bostadsrtittshavaren dArutover se till att avrinning

for dagvatten inte hindras. Vad avser mark/uteplats ir bostads-

rattshavaren skyldig att f6lja fdreningens anvisningar giillande skot-

sel av marken/uteplatsen.

Bostadsriittshavaren ar skyldig att till fdreningen anmiila fel och

brister i s6dan liigenhetsutrustning/ledningar som foreningen sva-

rar f6r enligt denna stadgebestammelse eller enligt lag.

Bostadsrittsfcirmingensvarar f6r reparationer av ledningar for av-

lopp, vtirme, gas, elektricitet och vatten, om foreningen har for-

sett lagenheten med ledningarna och dessa tjiinar fler iin en lii-

genhet. Detsamma giiller for ventilationskanaler.

Foreningen har darut6ver underhAllsansvaret for ledningar for

avlopp, gas, elektricitet, vatten och anordningar for information-

soverf6ring som foreningen forsett liigenheten Ined och som inte

iir synliga i liigenheten. Bostadsriittsforeningen ansvarar vidare for

underhAll av radiatorer och viirmeledningar i liigenl-reten som for-

eningen forsett liigenheten med. Fdreningen svarar ocksA for 16k-

gdngar (ej rokgAngar i kakelugnar) och ventilationskanaler som

foreningen forsett liigenheten med samt aven for spiskApa/koks-

fl?ikt som utg6r del av husets ventilation.

S 3 7
Bostadsriittsforeningen fAr Ata sig att utf6ra sidan reparation

samt blte av inredning och utrustning vilken bostadsriittshavaren

enligt $ 36 skall svara for. Beslut hiirom skall fattas pd fore-

ningsstdmma och fdr endast avse Atgtird som foretas i samband

med omfattande underhAll eller ombyggnad av f6reningens hus

och som beror bostadsrattshavarens liigenhet. Foreningens at-

garder enligt denna bestiimmelse skall ske till sedvanlig standard.

s38
Bostadsr?ittshavaren ansvarar gentemot foreningen for sdclana

Atgiirder i liigenheten som har vidtagits av tidigare innehavare av

bostadsriitten, sasom reparationer, undefhall och installationer

som denne utf6rt.

s3e
Om foreningen vid intriiffad skada blir ersattningsskyldig gente-

mot bostadsrattshavare for ltigenhetsutrustning eller personligt 16-

sore skall ersiittningen berdknas utifrAn g2illande forsilkringsvillkor.

s40
Om bostadsrhttshavaren f6rsummar sitt ansvar for lAgenhetens

skick enligt S 36 i sadan utstrackning att annans siikerhet Aventy-

ras eller det finns risk for omfattande skador pa annans egendom

och inte efter uppmaning avhjiilper bristen i ltigenhetens skick sA
snart som mdjligt, f6r foreningen avhjalpa bristen pA bostads-

rattshavarens bekostnad.

S 4 l
Bostadsriittshavaren fdr inte utan styrelsens tillstind i l2igenhe-

ten utfdra Atgiird som innefattar
f . ingrepp i en biirande konstruktion,
2. iindring av befintliga ledningar fdr avlopp, vdrme, gas eller

vatten, eller
3. annan viisentlig foriindring av ltigenheten.
Styrelsen fAr inte vagra att medge tillstAnd till en AtgArd som av-

ses i f6rsta stycket om inte Atgiirden iir till pAtaglig skada eller olii-
genhet for foreningen.

s42
Nar bostadsrattshavaren anvander ltigenheten skall han eller

hon se till att de som bor i omgivningen inte utsatts for st6rningar
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som i sadan grad kan vara skadliga for hiilsan eller annars forsamra

deras bostadsmiljo att de inte skaligen bor tAlas. Bostadsriittsha-

varen skall aven i ovrigt vid sin anvtindning av lAgenheten iaktta

allt som fordras for att bevara sundhet, ordning och gott skick

inonr e l ler  utanfor  huset .  Han el ler  hon skal l  r i i t ta s ig ef ter  de

siirskilda regler som foreningen i overensstammelse med ortens

sed nreddelar. Bostadsrattshavaren skall hdlla noggrann tillsyn over

att dessa iligganden fullg6rs ocksa av dem som han eller hon sva-

rar for enligt 7 kap 12 $ tredje stycket p 2 bostadsr?ittslagen,

Om det fdrekommer sAdana storningar i boendet som avses i

forsta stycket fdrsta meningen, skall fdreningen ge bostadsratts-

havaren tillsiigelse att se till att storningarna omedelbart upph6r.

Andra stycket giiller inte om foreningen siiger upp bostads-

riittsllavarerr rrrcd anlcdning av att storningarna iir siirskilt allvar-

liga nred hiinsyn till deras art eller omfattning.

Om bostadslattshavaren vet eller har anledning att lrlisstanka

att ett foren'rAl 2ir behtiftat med ohyra fAr detta inte tas in i liigen-

heten.

s43
Foretriidare f6r bostadsrAttsforeningen har riitt att fA komma in

i liigenl'reten n:ir dct behovs for tillsyn eller fdr att utf6ra arbete

sorn foreningen svarar f6r eller har riitt att utf6ra enligt $ 40. Nar

bostadsriittshavaren har avsagt sig bostadsratten eller niir bostads-

riitten skall tvAngsforsiiljas ar bostadsrattshavaren skyldig att lAta

lilgenheten visas pd liimplig tid. Foreningen skall se till att bostads-

rattshavaren inte drabbas av storre olAgenhet An nodviindigt.

Bostadsrattshavaren Ar enligt bostadsriittslagen skyldig att tala sd-

dana inskrbnkningar i n1't$anderiitten som foranleds av nodviin-

diga Atgiirder for att utrota ohyra i huset eller pA marken.

Om bostadsriittshavaren inte lamnat tilltrade niir foreningen

har ratt till det kan foreningen ansoka om siirskild handriickning

vid kronofogdemyndigheten.

s44
En bostadsriittshavare fAr upplAta sin liigenhet i andra hand till

annan for sjAlvstiindigt brukande endast om styrelsen ger sitt sam-
tycke. Styrelsens samtycke bor begriinsas till viss tid.

Samtycke behovs dock inte,
1. onr cn bostadsriitt har forvarvats vicl exekutiv forsiiljning el-

ler tvAngsforsiiljning enligt bostadsrattslagen av en juridisk

person som hade pantratt i bostadsratten och som inte an
tagits till medlem i foreningen, eller

2. om liigenheten iir avsedd f6r permanentboende och bo-
stadsratten till li igenheten innehas av en kommun eller eft
landsting.

Styrelsen skall genast underrtittas om en uppldtelse enligt andra
stycket.

VAgrar styrelsen att ge sitt samtycke till en andrahandsuppldtelse
fdr bostadsrattsl-ravaren iindA upplAta sin lAgenhet i andra hand
om hyresnimnden lAmnar sitt tillstind till upplAtelsen. Tillstand
skall liinrnas om bostadsrattshavaren har beaktansv?irda skiil for
uppldtelsen och foreningen inte har nAgon befogad anledning att
viigra samtycke. TillstAndet skall av hyresniimnden begriinsas till
viss tid.

I frAga om en bostadsl2igenhet som innehas av enjuridisk per-
son krdvs det for tillstAnd endast att foreningen inte har nAgon be-
f ogzrd anledning att vagra samtycke.

Ett tillstand till andrahandsupp16telse kan forenas med villkor.

S 4 5
Bostadsriittshavaren fAr inte inrymma utomstdende personer i

liigenheten, om det kan medfora men fdr foreningen eller nAgon
annan medlem i foreningen.

s46
Bostadsrtittshavaren far inte anviinda liigenheten for ndgot an-

nat iindamAl an det avsedda.

F6reningen fdr dock endast Aberopa awikelse som Ar av avsevird

betydelse for foreningen eller nagon medlem i foreningen

Avsiigelse av bostadsratt

s47
En bostadsriittshavare fAr avs?iga sig bostadsratten tidigast efter tva

dr frin upplAtelsen och diirigenom bli fri frAn sina forpliktelser som

bostadsriittshavare. Avsagelsen skall goras skriftligen hos stpelsen.

Vid en avsiigelse overgAr bostadsratten till f6reningen vid det

mAnadsskifte som intraffar niirmast efter tre mAnader frAn avsii-

gelsen eller vid det senare mAnadsskifte som angetts i denna.

Fdrverkandeanledningar

S 4 8
Nyttjanderatten till en lAgenhet som innehas med bostadsriitt

och som tilltratts iir forverkad och foreningen sdledes beriittigad

att saga upp bostadsriittshavaren till avflyttning;

l. om bostadsrittshavaren drdjer med att betala insats eller

uppl6telseavgift utover tvi veckor fran det att foreningen ef-

ter forfallodagen anmanat honom eller henne att fullgora

sin betalningsskyldighet,
2. om bostadsriittshavaren drojer med att betala Arsavgift, niir

det giiller en bostadslagenhet, mer iin en vecka efter for-

fallodagen eller, niir det giiller en lokal, mer an tvA varda-

gar efter forfallodagen,

3. om bostadsrattshavaren utan behovligt sarntycke eller till-

stand upplater l2igenheten i andra hand,

4. om lagenheten anvdnds for annat iindamAl zin det avsedda,

5. om bostadsrAttshavaren inrymmer utomstaende personer

till men f6r foreningen eller annan medlem,

6. om bostadsriittshavaren eller den, som liigenheten uppl6-

tits till i andra hand, genom vArdsloshet iir vAllande till att

det finns ohyra i liigenheten eller om bostadsrattshavaren

genom att inte utan oskiiligt drojsm6l underrirtta styrelsen

om att det finns ohyra i liigenheten bidrar till att ohyran
sprids i huset,

7. om lagenheten pA annat satt vanvardas eller om bostads-
riittshavaren Asidosiitter sina skyldigheter enligt $ 42 vid an-

viindning av liigenheten eller om den som liigenheten upp-
latits till i andra hand vid anvandning av denna asidosatter
de skyldigheter som enligt samma paragraf Aligger en bo-
stadsrdttshavare,

8. om bostadsrZittshavaren inte ltimnar tilltrade till li igenhe-
ten enligt S 43 och han inte kan visa en giltig ursiikt f6r
detta,

9. om bostadsriittshavaren inte fullg6r skyldighet som gar ut-
6ver det han skall gora enligt bostadsriittslagen och det
mAste anses vara av synnerlig vikt for f6reningen att skyl-
digheten full96rs, samt

10. om liigenheten helt eller till viisentlig del anviinds for nii-
ringsverksamhet eller diirmed likartad verksamhet, vilken
utg6r eller i vilken till en inte oviisentlig del ingAr brottsligt
forfarande eller om liigenheten anvands f6r tillfZilliga sex-
uella forbindelser mot ersattning.

s49
Nlttjanderatten ar inte forverkad, om det som ligger bostads-

rattshavaren till last iir av ringa betydelse.

o

2003 368-4 HSB 04-01-28



Inte heller Zir nyttjanderiitten till bostadsliigenhet f6rverkad pA

grund av att en skyldighet som avses i S 48 p 9 inte fullgors, om
bostadsr?ittshavaren ar en kommun eller ett landsting och skyl-
digheten inte kan fullgoras av sAdan bostadsrattshavare.

S 5 0
En uppsilgning skall vara skriftlig. Uppsiigning pA grund av for-

hAllande som avses i $ 48 p 3-5 eller 7-9 fAr ske om bostadsratts-
havaren lAter bli att efter tillsiigelse vidta riittelse utan drojsmAl.

Uppsiigning pA grund av forhAllande som avses i $ 48 p 3 far
dock, om det iir frAga om en bostadsliigenhet, inte ske om bostads-
rdttshavaren utan drojsmAl ansoker om tillstAnd till upplAtelsen
och fAr ansokan beviljad.

Ar det frAga orn sArskilt allvarliga stdrningar i boendet giiller vad
som s:igs i $ 48 p 7 ?iven om nAgon tillsiigelse om riittelse inte har
skett. Detta giiller dock inte om st6rningarna intraffat under tid da
liigenheten varit upplAten i andra hand pi satt som anges i $ 44.

S 5 1
Ar ny'ttjanderiitten forverkad pA grund av forh6llande, som av-

ses i S 48 p 1-5 eller 7-9 men sker riittelse innan foreningen har
sagt upp bostadsriittshavaren till avflyttning, fAr han eller hon inte
diircfter skiljas fiirn liigenheten pA den grunden. Detta giiller dock
intc om nyttjanderatten iir forverkad pA grund av sAdana stirskilt
allvarliga storningar i boendet som avses i $ 42 tredje stycket.

Bostadsriittshavaren fdr inte heller skiljas frdn liigenheten om
foreningen inte har sagt upp bostadsriittshavaren till avflyttning
inom tre mAnader frdn den dag dA f6reningen fick reda pA for-
hAllande som avses i S 48 p 6 eller 9 eller inte inom tvi mAnader
frAn den dag dA foreningen fick reda pd f6rhAllande som avses i S
48 p 3 sagt till bostadsrattshavaren att vidta riittelse.

S 5 2
En bostadsriittshavare kan skiljas frAn liigenheten pA grund av

forhAllande som avses i $ 48 p l0 endast om foreningen har sagt
upp bostadsriittshavaren till avfl1'ttning inom tvA mAnader frAn det
att foreningen fick reda pA forhAllandet. Om den brottsliga verk-
samheten har angetts till dtal eller om f6rundersokning har inletts
inom samma tid, har foreningen dock kvar sin riitt till uppsiigning
irttill dcss att tvA nranader har gAtt frAn det att domen i brottmS-
lct har vunnit laga kraft eller dct rattsliga forfarandet har avslutats
pa nagot annat satt.

Ss3
Ar nyttjanderiitten enligt S 48 p 2 fdrverkad pa grund av droj-

smAl med betalning av Arsavgift, och har foreningen med anled-
ning av detta sagt upp bostadsriittshavaren till avflyttning, fAr
clenne pA grund av drojsmAlet inte skiljas frAn lAgenheten

l. om avgiften - niir det Zir frdga om en bostadsliigenhet - be-
talas inom tre veckor frdn det att bostadsrattshavaren har
delgetts underriittelse om mojligheten att fa tillbaka lagen-
heten genom att betala Arsavgiften inom denna tid, eller

2. om avgiften - niir det tir friga om en lokal - betalas inom tve
veckor frAn det att bostadsreittshavaren har delgetts under-
rattelse om mojligheten att fd tillbaka liigenheten genom
att betala Arsavgiften inom denna tid.

Ar det friga om en bostadslzigenhet f6r en bostadsrattshavare
inte heller skiljas frAn liigenheten om han eller hon har varit f6r-
hindrad att betala Arsavgiften inom den tid som anges i forsta
stycket 1 pA grund av sjukdom eller liknande ofdrutsedd omstan-
dighet och Arsavgiften har betalats sd snart det var mojligt, dock
senast nar tvisten om avhysning avg6rs i fdrsta instans.

Vad som sags i forsta stycket gZiller inte om bostadsrattshavaren,
genom att vid upprepade tillfiillen inte betala Arsavgiften inom den

tid som anges i S 48 p 2, har Asidosatt sina forpliktelser i sA hog grad

att han eller hon skiiligen inte bdr fA behAlla liigenheten.
Beslut om avhysning fAr meddelas tidigast tredje vardagen efter

utgAngen av den tid som anges i forsta stycket I eller 2.

S 5 4
S?igs bostadsriittshavaren upp till avflyttning av nagon orsak som

anges i $ 48 p 1, 6-8 eller 10, iir han eller hon skyldig att fl)tta ge-

nast.
Siigs bostadsriittshavaren upp av n6gon orsak som anges i $ 48

p 3-5 eller 9, fAr han eller hon bo kvar till det m6nadsskifte som

intr?iffar narmast efter tre mAnader frAn uppstigningen, om inte

ratten alagger honom eller henne att flytta tidigare. Detsamma
gtiller om uppsagningen sker av orsak som anges i S 48 p 2 och be-

stZimmelserna i $ 53 tredje stycket ar tilliimpliga.

Vid uppsiigning i andra fall av orsak som anges i S 48 p 2 tillam-
pas dvriga bestiimmelser i S 53 .

Vissa dvriga meddelanden

s55
Ar sAdant meddelande fr6n foreningen som avses i SS 8, 40, 42,

48 p I och S 50, avsiint i rekommenderat brev under mottagarens
vanliga adress skall f6reningen anses ha fullgiort vad som ankom-
mer pA den.

Tvdngsftirstiljning

S 5 6

Har bostadsrtittshavaren blivit skild frAn liigenheten till foljd av
uppsagning i fall som avses i S 48, skall bostadsratten tvingsfor-
sAljas enligt bostadsriittslagen sA snart som mdjligt, om inte fore-
ningen, bostadsrattshavaren och de kiinda borgenarer vars riitt be-
rors av fdrsiiljningen kommer overens om nagot annat. Forsau-
ningen fAr dock anstd till dess att brister som bostadsrdttshavaren
ansvarar f6r blivit dtgiirdade.

AVSLUTANDE BESTAMMELSER

Siirskilda regler fair giltigt beslut

S 5 7
For giltigheten av foljande beslut fordras godktinnande av sty-

relsen for HSB och sAvitt gtiller p 3 Aven av HSB fuksf6rbund.

1. Beslut att avhiinda foreningen dess fasta egendom e1ler
tomtratt.

2. Beslut om iindring av dessa stadgar, i de fall nya stadgarna
overensstammer med av HSB Riksforbund rekommende-
rade normalstadgar for bostadsrattsforening.

3. Beslut att foreningen skall trada i likvidation eller fusione-
ras med annan juridisk person.

Beslut om andring av stadgar skall godkiinnas ?iven av HSB Riks-
f6rbund i de fall de nya stadgarna inte overensstammer med av
HSB Riksfdrbund rekommenderade normalstadgar for bostads-
rattsforening.

Uppl0sning

s58
Om foreningen uppldses skall behdllna tillgAngar tillfalla

medlemmarna i fdrhAllande till l?igenheternas insatser.
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