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Stadgar för

Bostadsrättsföreningen Kungsängsliljan i Sigtuna

UnderlecknadestyreIseiedamöterintygarafi följande stadgarblivit antagria av förenirigens
mediemmar pä extra föreningsstämma den 2017- 09- 26.

Kurt Stener

Föreningens firma och ändamål

1g

Föreningensfirma är BostadsråttsföreningenKungsängsliljani Sigtuna.
25

Föreningenhar ti1ländamå1attfrämja medlemmarnasekonomiskaintressengenomatt i föreningens
hus upplåta bostadslagenheteroch lokaler till nytt3andeoch utan tidsbegransning.Upplateisefår aven
omTattamark som ligger i anslutningt:illföreningeris hus, orri marken skaHanvandassom komplement
till bostadslägenhet eller lokal.

Bostadsrättär den rätt i föreningen som eri mediem har på grund av upplåtelsen.
Mediem

som inriehar

bostadsrätt

kallas bostadsrättshavare,

Föreningens säte
35
Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Sigtuna kommun.
Räkenskapsår
45

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari

-

31 december.

Regi strerades av Bolagsverket 2017 I 1 - 02

/

Medlemskap
55

(1991:614).
Frågaom attantaen medlemavgörsavstyrelsenomannatinteföljerav2 kap10 %bostadsrättslagen
är skyldigatt snarast,normaltinomen månadfrån detatt skriffligansökanom medlemskap
8tyre1sen

kom in tillföreningen avgorafrågan om medlemskap.

Den somföreningen tecknatförhandsavtal medfår inte vägras medlemskapi föreningen om styrelsen
skäligen bör godtaförhandstecknaren som bostadsrättshavare. Om det kan antas att

förhandstecknarenför egen del inte permanentskall bosättasig i bostadsrättsIägenhetenhar dock
styrelsen rätt att vägra medlemskap.
65

Medlemfår inte utträda urföreningen, så länge han innehar bostadsrätt.
En medlem som upphöratt vara bostadsrättshavareskall anses ha utträtt ur föreningen, om inte
styrelsen medgett att han får stå kvar som medlem.
Avgifter
75

utgåendeinsats,årsavgiftoch andelstalfastställsav styrelsen.Ändringav insats
Förbostadsrätten
och andelstalskall dock alltid beslutasavförenmgsstämma.Andringav andelstalföljer sammaregler
som gäl)erför ändring av stadgari paragraf 21.

utbetalningar
avförenin0ens
pålägenheten
detsombelöper
awägsså attdenmotsvarar
Årsavgiften
andelstaloch
och avsättningari enlighetmed 8 %.Årsavgifternafördelasefter bostadsrätternas
erläggs pa tider som styrelsen bestämmer.

för IP- telefoniochinternetkanerläggasper lägenhetenligt
för digital- TV,fast abonnemang
Kostnader
verkligkostnad.Förlägenheterupplåtnasom lokalerkan styrelsenbeslutaatt en del av årsavgiften
utgår med det verkliga belopp som avser lägenhetens fastighetsskatt.

början,om
före variekalendermånads
i förskottsenastsistavardagen
betalasmånadsvis
Årsavgiften
inte styrelsen beslutar annat.

för värmeochvarmvatten,renhållning,
Styrelsenkanbeslutaatt i årsavgifteningåendeersättning
konsumtionsvatteneller elektrisk strom skall erläggas efterförbrukning eller area.

Om inte årsavgiftenbetalasi rätt tid, utgårdröjsmålsräntaenligträntelagen(1975:635)på den
obeta(daavgifienfrån förfallodagen till dess full betalningsker.
och
avgiftför andrahandsuppIåtelse
överlåtelseavgift,pantsättningsavgift,
Upplåtelseavgift,
påminnelseavgift kan tas ut efter beslut av styrelsen.

För arbete med övergång av bostadsrättfår överlåtelseavgifttas ut av bostadsrättshavarenav
köparen,med beloppsom maxtmaltfår uppgåtill 2,5 % av prisbasbeloppetenligt2 kap 6 och 7 %
socialförsakringsbalken(2010:110).

tas ut av
av bostadsrättfår avgiftför andrahandsupplåtelse
För arbetemed andrahandsupplåtelse
enligt2 kap
medett beloppsom maximaltfår uppgåtill IO % av prisbasbeloppet
bostadsrättshavaren

(2010:110) per år.
6 och 7 gg socraIförsaknngsbaIken

tas ut medbeloppsom maximaltfår
För arbetevid pantsättningav bostadsrättfår pantsättningsavgift
(2010:110).
uppgåtill 1 % av prisbasbeloppetenligt2 kap 6 och 7 @5sociaIförsakringsbalken
Pantsättningsavgiftbetalas av pantsättaren.
2

Föreningenfår i övrigt inte ta ut särskilda avgifterför åtgärdersomföreningen skall vidta med
anledningav lag och författning.

Avgifterskall betalaspå det sätt styrelsenbestämmer.Betalningfår dockalltidske genom insättning
på bankkonto, plusgiro eller bankgiro.
Avsättning, underhållsplan och användning av årsvinst
85

Avsättningför föreningens yttrefastighetsunderhållskall göras årligen med ett belopp motsvarande
minst 30:- /kvm boarea eller enligt underhållsplan.

Styrelsenskall upprättaen underhållsplan
för genomförandetav underhålletavföreningenshus och
årligenbudgeterasamtgenombeslutom årsavgiftens
storlek,och medbeaktandeavförsta stycket,
tillse att erforderligamedelavsattsför att säkerstallaunderhalletavföreningenshus. Forsta
underhållsplanenbehöver dock inte uppförasförrän 3 ar efter godkändslutbesiktningav
entreprenaden.

Resultatetför föreningens verksamhetskall balanserasi ny räkning.
8tyre1se
gg

Styrelsenbestårav minsttre och högstfem ledamötersamt minsten och högstfyra suppleanter,vilka
samtidigt väljs av förenrngen på ordinane stammaför tiden intill dess nasta ordinarie stamma hållits.
Med undantag för första styckets regel om att samtliga väljs avföreningen, gäller att under tiden intill
den ordinarieföreningsstämma som infaller narmastefter det slutfinansieringenavföreningens hus
genomförtsoch när samtligabostadsrättslägenheter
blivitupplåtnamed bostadsrätt,att om styrelsen
bestarav tre ledamöter skall tva ledamöter och en suppleantutses av Peab BostadAB och om
styrelsenbeståravfyra alternativtfem ledamöter,att tre ledamöteroch en suppleantutses av Peab
Bostad AB. Ledamot och supp1eantutsedda av Peab Bostad AB behover inte vara medlem i
föreningen.

Slutfinansiering har skett när samtliga i den ekonomiska planen förutsedda fastighets!ån utbetalats.

Konstituering och beslutförhet
105
Styrelsen konstituerar sig själv.

Styrelsenär beslutförnär de vid sammanträdetnärvarandesantal överstigerhä)ftenav hela antalet
ledamöter. For giltigheten av fattade beslut fordras, då för beslutförhet minsta antalet ledamöter är
narvarande, enighet om besluten.

Firmateckning
115

Föreningensfirma tecknas,förutom av styrelsen, av två av styrelseledamöternai förening, eller av
dem eller den som styrelsen utser.

3

FÖrvaltning
12 @

Styrelsenfår förvaltaföreningensegendomgenomen av styrelsenutseddvicevärd,vilken själv inte
behöver vara medlem i föreningen, eller genom en fristående förvaltningsorganisation.

Vicevärdenskall inte vara ordförandei styrelsen.
Avyttring

m.m.

13 g

Utanföreningsstämmas bemyndigandefår styrelsen ellerfirmatecknare, inte avhändaföreningen dess
fasta egendom eller tomträtt. Styrelsenfår dock intecknaoch belana sådan egendom eller tomträtt.
Styrelsens åligganden
145
Det åligger styrelsen

att avge redovisningför förvaltningen avföreningens angelägenhetergenom att avlämna årsredovisningsom skall innehåtlaberattelseom verksamhetenunderaret(förvaltningsberattelse)
samt
redogörelsefÖrföreningens intäkter och kostnaderunder året (resultaträkning)ochför den
ekonomiskaställningenvid räkenskapsåretsutgång(balansrakning),
att upprätta budget en gång per år ochfastställa årsavgifterför det kommanderäkenskapsåret,
att minst en gång årligen, innan årsredovisningenavges, besiktigaföreningens hus samt inventera
ovrigatillgångaroch i förvaltningsberättelsen
redovisavid besiktningenoch inventeringengjorda
iakttagelser av särskild betydelse,
att minst sex veckor före den föreningssfömma, på vilken årsredovisningen och revisionsberättelsen

skallframläggas, till revisorernalämna årsredovisningenför det förflutna räkenskapsåretsamt
att senast två veckor innan ordinarieföreningsstämma tillställa medlemmarnakopia av
årsredovisningen och revisionsberätteIsen.
Revisor

15 5
Revisor väljs av ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits. Till
revisor väljs normalt ett registreratrevisionsbolag.
Det åligger revisor

att verkställarevisionavföreningensårsredovisning
jämte räkenskaper
ochstyrelsensförvaltning
samt

att senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma framlägga revisionsberätteIse.

4

Förenfngsstämma
16 5

Ordinarieföreningsstämma hålls en gång om året före juni månads utgång.
Extra stämma hålls då styrelsenfinner skäl till det och skall av styrelsen även utlysasdå detta f6r
uppgivetändamålhosstyrelsenskriftligenbegärtsav en revisoreller av minsten tiondelav samtliga
röstberättigade medlemmar.
Kallelse

till stäffima

17 5

Styrelsen kallar till föreningsstämma.Kallelsetill föreningsstämmaskall tydligt ange de ärenden som
skall förekomma pa stamman.
Kallelsetill föreningsstämmaskall ske genom anslag på lämpliga platser inomföreningens hus eller
genom brev eller per e- post. Medlem, som inte bor i föreningens hus, ska11kallas genom brev under
uppgiven eller eljestför styrelsenkänd adress eller per e- post.
Andra meddelandentill föreningens medlemmardelges genom anslag på lämplig plats inom
föreningensfastighet eller genom brev eller per e- post.
Kallelsefår utfärdas tidigast sex veckor före stämma och skall utfärdas senast fyra veckor före
ordinarie

stamma

och senast

tva veckor före extra stamma.

Motionsrätt

18@

Medlemsom önskarfå ett ärende behandlatvid stämma skall skriftligenframställa sin begäran hos
styrelsen I så god tid att ärendetkan tas upp i kallelsen till stämman.
Dagordning
ig e,

På ordinarieföreningsstämma skallförekomma följande ärenden
I ) Stämmans öppnande

2) Upprättandeav förteckning över närvarandemedlemmar,ombud och biträden(röstlängd)
3) Val av ordförandepå stämman
4) Anmälan av ordförandensval av sekreterare
5) Fastställande av dagordningen
6) Val av tva personeratt )ämte ordförandenjustera protokollet
7) Fråga om kallelsetill stamman behorigenskett
8) föredragning av styrelsens årsredovisning
9) Föredragningav revisionsberättelsen
10) Beslut ornfastställande av resultaträkningenoch balansräkningen
1l ) Beslut i fråga om ansvarsfrihetför styrelsen
12) BesIutomanvändandeavuppkommenvrnstellertäckandeavförlustenligtfastställd
balansräkning
"13) Beslutomarvoden
i4) Val av styrelseledamöteroch suppleanter
15) Val av revisor
16) Ev. val av valberedning
17) Ovriga arenden, vilka angivits i kallelsen
18) Stämmansavslutande
5

På extrastämmaskallförekommaendastde ärenden,för vilka stämmanutlystsoch vilka angivitsi
kallelsen

till densamma.

Protokoll

20 9
Protokoll vid föreningsstämma skall föras av den stämmans ordförande utsett därtill. I fråga om
protokolletsinnehåll gäller
1. att röstlängden skall tas in e1lerbiläggas protokollet,
2. att stämmans beslut skall föras in i protokollet samt

3. om omröstninghar skett, att resultatetskall anges i protokollet.
Protokoll skall förvaras betryggande.
Vid stämma fört protokoll skall senast inom tre veckor vara hos styrelsen tillgängligt för medlemmarna.
Röstning, ombud och biträde
21 g

Vid föreningsstämmahar varje medlem en röst. Omflera medlemmarhar en bostadsrättgemensamt,
har de dock tillsarnmans endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullglort sina
förpliktelser mot föreningen.
Medlems rösträtt vid föreningsstämman utövas av medlemmen personligen eller av den som är

medlemmensställföreträdareenligt lag eller genom befullmäktigatombud som antingenskall vara medlem
i föreningen,medlemmensmake,sambo,syskon,förälder eller barn.Ar medlemmenen 3uridiskpersonfår
denneföreträdas av ombud som inte är medlem. Ombud skallförete skriftlig, dagtecknadfullmakt.
Fullmaktengäller högst ett årfrån utfärdandet.
Ingenfår på grund avfu1lmaktröstaför mer än en annan röstberättigad
En medlem kan vid föreningsstämma medföra högst ett biträde som antingen skall vara medlem
föreningen, medlemmens make, sambo, förälder, syskon eller barn.

Omröstningvid föreningsstämmasker öppet om inte närvaranderöstberättigadpåkallar sluten
omröstning.

Vid lika röstetalavgörs val genom lottning, medan i andrafrågor den meninggä!ler som biträds av
ordföranden.

Defall - bland annat fråga om ändring av dessa stadgar - där särskild röstövervikt erfordras för
giltighet av beslut behandlas i9 kap 16 och 23 5ji bostadsrättslagen (1991 :614).
Beslut rörande stadgeändring under tiden intill den ordinarie föreningsstämma som infaller närmast
effer det slutfinansieringenavföreningens hus genomförtsoch samtliga bostadsrättslägenheterblivit
upplåtnamastegodkännasav Peab BostadAB, definieradunderparagraf9 ovan,för att aga giltighet.

6

Forrnkrav

vid övertåte1se

22 g

Ett avtal om överlåtelse av bostadsrättgenom köp skall upprättasskriftligenoch skrlvas under av
säljarenoch köparen. Köpehandlingenskall innehå1lauppglft om den lägenhetsom överlåtelsen avser
samt om ett pris. Motsvarande skall gälla vid byte e1lergava.
Bestyrkt avskrift av överlåtelseavtalet skall tillställas styrelsen.
Rätt att utöva

bostadsrätten

23 g

Har bostadsrättövergått till ny innehavare,får denne utöva bostadsrättenendast om han är eller antas
till medlem i föreningen.

Enjuridisk personsom är medlemi föreningenfår inte utansamtyckeavföreningensstyrelsegenom
överlåtelsefi5rvärva bostadsrätttill en bostadslägenhet.
Utan hlnder av första stycket får dödsbo efter avliden bostsdsrättshavare utöva bostadsrätten. Efter
tre år från dödsfallet,får föreningen dock anmana dödsboet att inom sex månader visa att bostads-

rätteningått i bodelning eller arvsskiftemed anledningav bostadsrättshavarensdöd eller att någon,
som intefår vagras inträde i föreningen,förvärvat bostadsrattenoch sokt medlemskap.Om den tid
som angettsi anmaningeninte iakttas,får bostadsrettentvångsförsäljasenligt 8 kap.
bostadsrättslagen(1991:614)för dödsboetsräkning.
Utan hlnder av första stycketfår också enjuridisk person utöva bostadsrättenutan att vara medlem i
föreningen, om den 3uridiska personen har förvarvat bostadsrätten vid exekutivförsäljning eller vid

tvångsförsäljningenligt 8 kap. bostadsrättslagen(1991:614) och då hade panträtti bostadsrätten.Tre
år efler förvärvet får föreningen uppmana den luridiska personen att inom sex månader från
uppmaningenvisa att någon som inte får vagras inträde i fören!ngen harförvärvat bostadsrättenoch
sokt medlemskap.Om uppmanlngeninte följs, får bostadsrättentvangsförsäljasenligt 8 kap
bostadsrättslagen(1991:614)för den)uridiska personensräkning.
24 @

Den som en bostadsrätt har övergått till får inte vägras inträde i föreningen om de villkor som
föreskrivs i stadgarna är uppfylldaoch föreningen skäligen bör godta honom som bostadsrättshavare.
Enjuridisk person som harförvärvat en bostadsrätttill en bostadslägenhetfår vägras inträde i
föreningen även om de Iförsta stycket angivnaförutsättningarnaför medlemskapär uppfyllda.
Om en bostadsrätthar övergått till bostadsrättshavarensmakefår maken vägrasinträde i föreningen
endastdå maken inte uppfyllerav föreningen uppställt sarskilt stadgeviltkorför medlemskapoch det
skäligen kanfordras att maken uppfyller sådant villkor. Detsammagäller ocksa nar en bostadsrätttill
en bostadslägenhetövergåtttill någon annan närståendepersonsom varaktigt sammanboddemed
bostadsrättshavaren.

Ifråga om förvärv av andel i bostadsrätt äger första och tredje styckena tillämpning endast om

bostadsrättenefier förvärvet innehas av makar eller, om bostadsrättenavser bostadslägenhet,av
sådanasambor på vilka sambolagen(2003:376) skall tillämpas.
25 5

Om en bostadsrätt övergått genom bodelning,arv, testamente,bolagsskifteeller liknandeförvärv och
förvärvaren inte antagits till medlem, far föreningen anmana innehavaren att inom sex månader från

anmaningenvrsa att någonsom rntefår vagras rnträde»föreningen,förvärvat bostadsrattenoch sökt
medlemskap.Iakttasinte tid som angettsi anmaningen,far bostadsrattentvångsförsäljasenligt 8 kap.
bostadsrattslagen(1991:6'14)för förvärvarens räkning.
7

Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter
26 5

Bostadsrättshavarenfår inte användalägenhetenför något annat ändamålän det avsedda.
Föreningenfår dock endast åberopa avvikelsesom är av avsevärd betydelseför föreningen eller
nagon annan medlem i föreningen.

Om en bostadslägenhetsom inte är avseddför fritidsändamålinnehasmedbostadsrättav en juridisk
person,får lägenheten endast användasför att i sin helhet upplåtasi andra hand som
permanentbostad,om inte något annat har avtalats.
27 @

Bostadsrättshavarenfår inte utan styrelsenstillståndi lägenheten utföra åtgärd som innefattar
1. ingreppi en bärands konstruktion,
2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, ventilation, elektricitet, värme, gas etler vatten, eller

3. annan väsentligförändring av lägenheten,t.ex. balkonginglasningeller markiser.

Styrelsenfår inte vägra att medgetillståndtill en åtgärdsom avsesi första stycketom inte åtgärden
ar till pataglig skada eller olägenhet för förenlngen.

På mark som ingår i upplåtelsensamt på eller i anslutningtill lägenhetensutsidafår
bostadsrättshavarenutföra eller uppsätta arrangemangav permanentnatur endast om så sker i
enlighet med styretsens anvrsntngarellsr efter styrelsensgodkännande.
28 9

Bostadsrättshavarenfår inte inrymma utomståendepersoneri lägenheten,om det kan medföra men
för föreningen eller någon annan medlem i föreningen.
29!j

När bostadsrättshavarenanvänder lägenhetenskall han eller hon se till att de som bor i omgivningen
inte utsättsför störningarsom i sådan grad kan vara skadligaför hälsan eller annarsförsämra deras
skall aven i övrigtvid sin användning
bostadsmiljöatt de inte skäligenbör talas. Bostadsrättshavaren
av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför
huset. Han eller hon skall rätta sig effer de sarskildaregler somföreningen i överensstämmelsemed
ortens sed meddelar. Bostadsrättshavarenskall hålla noggranntillsyn över att dessa åligganden
fullgörs också av dem som han eller hon svararför enligt 32 9 fjärde stycket 2.
Om det förekommer sådana störningari boendetsom avses i första stycketförsta meningen ska1l
Töreningen

1. ge bostadsrättshavarentillsägelse att se till att störningarnaomedelbartupphör, och
2. omdetärfrågaomenbostadslägenhet,underrättasociaInamndenidenkommundar
lägenheten är belägen orn störningarna.
Andra stycket gäller inte omföreningen säger upp bostadsrättshavarenmed anledning av att
störningarnaär särskilt allvarliga med hänsyntill deras art eller omfattning.

vet eller har anlednlngatt misstänkaatt ettföremål är behäftatmed ohyrafår
Om bostadsrättshavaren
detta inte tas in i lägenheten.

30 9
En bostadsrättshavarefår upplåta sin lägenheti andra hand till annanför självständigtbrukande
endastom styrelsenger sitt samtycke.Dettagälleräveni defall som avsesi 26 F3andrastycket.
Samtycke behovs dock inte,
8

enligt 8 kap.
1. om en bostadsrättharförvärvatsvid exekutivförsäljninge1lertvångsförsäljning
bostadsrattslagen(1991:614) av enjuridlsk personsom hade panträtti bostadsrättenoch som inte
antagits till medlem i föreningen, eller

2. om lägenhetenär avseddför permanentboendeoch bostadsrättentill lägenheteninnehas av en
kommun eller ett landsting.

Styrelsenskall genastunderrättasom en upplåtelseenligtandrastycket.
31 9

får bostadsrättshavarenändå
Vägrar styrelsen att ge sltt samtycketill en andrahandsupplåtelse,
upplåta sin lägenheti andra hand, om hyresnämndenlämnar tillstånd till upplåtelsen.Tillstånd skall
har skälför upplatelsenochföreningeninte har någonbefogad
lämnas,om bostadsrättshavaren
anledningatt vagra samtycke.Tillståndetskall begränsastill viss tid.

Ifråga om en bostadslägenhetsom innehasav enjuridisk personkrävsdetför tillståndendastatt
förenlngeninte har någonbefogadanledrungatt vagrasamtycke.Tillstandetkan begränsastill viss
tid.

Ett tillstånd till andrahandsuppIåtelse kan förenas med villkor.

32 g

skall på egenbekostnadhållalägenhetenjämte tillhörandeutrymmeni gott
Bostadsrättshavaren
skick. Detta gäller även marken,om sådan ingår i upplåtelsen.
Till lägenheten räknas:
* lägenhetensväggar, golv och tak samt underliggandefuktisolerande skikt,
* lägenhetensinredning, utrustning,ledningaroch övriga installationer,
* rökgangar,
* glas och bågar i lägenhetens fönster och dörrar,
* balkonginglasning,
* lägenhetens ytter- och innerdörrar samt
* svagströmsanläggningar.
* skap med utrustningför omkopplingochförde)ning av data, IP telefoni och TV samt
digitalbox för TV.
svarardock inteför reparationav ledningarför avlopp,värme,gas, elektricitet
Bostadsrättshavaren
och vattenomföreningenförsett lägenhetenmed ledningarnaoch dessatjänarfler än en lägenhet.
Detsamma gäller rökgångar och ventilationskanaIer.

Bostadsrättshavarensvarar inte hellerför målning av utifrån synliga delar av ytterfönsteroch
ytterdörrar.
För reparationerpå grund av brand- eller vattenledningsskadasvarar bostadsföttshavarenendast om
skadan uppkommit genom

1. hans eller hennes egen vårdslösheteller försummelse eller
2. vårdslöshet

eller försummelse

av

a) någonsom hör till hanse!ler henneshushålleller som besökerhonomeller hennesom gäst
b) någon annan som han eller hon har inrymt i lägenheten eller
c) någonsomför hansellerhennesräkninguHörarbetei lägenheten.Förreparationpå grundav
brandskadasom uppkommitgenom vardslöshetellerförsummelse av någonannan an
s3ä1v
är dockdenneansvarigendastom hanellerhonbrustiti omsorgoch
bostadsrättshavaren
tlllsyn.

Fjärde stycket gäller i tillämpligadelar om detfinns ohyra i lägenheten.

9

Föreningens rätt att avhjälpa brist
33 g

skickenligt32 %i sådanutsträckning
försummarsitt ansvarför lägenhetens
Om bostadsrättshavaren
att annans =kerhet äventyras eller det finnS riSkför omfattande SkadOrpå annans egendom OChInte

efter uppmaningavhlälperbristeni lägenhetensskickså snartsom möjligt,får föreningenavh)älpa
bristen på bostadsrättshavarens bekostnad.
Tiflträde till lägenheten
34 @

har rätt attfå kommain i lägenhetennär det behövsför tillsyn
för bostadsrättsföreningen
Företrädare
e1lerför att utföra arbete somföreningen svararför eller har ratt att utföra enligt 33 %.När
bostadsrättshavaren har avsagt sig bostadsrätten enligt 35fg eller nar bostadsrätten skall
tvångsförsäIjasenligt8kap.bostadsrättslagen(1991:614) ärbostadsrättshavarenskyIdigattlåta
I(igenhetenvisas på lämplig tid. Föreningenskall se till att bostadsrättshavareninte drabbas av större
olägenhet än nödvändigt.
Bostadsrättshavarenär skyldigatt tåla sådana inskränkningari nyttjanderättensom föranleds av
nödvändigaåtgarderför att utrota ohyra i huset eller på marken, även om hans eller hennes lägenhet
inte besväras av ohyra.
Om bostadsrättshavareninte lämnar tillträde till lägenheten närföreningen har rätt till det, får
kronofogdemyndighetenbeslutaom särskild handräckning.
Avsägelse av bostad8rätt
35 g

En bostadsrättshavarefår avsäga sig bostadsrättentidigast efter två årfrån upplåtelsenoch
därigenombli fri från sinaförpliktelser som bostadsrättshavare.Avsägelsenskall göras skriftligen hos
styrelsen.
Vid en avsägelse övergår bostadsrättentill föreningen vid det månadssklftesom inträffar närmast efier
tre manaderfran avsägelseneller vid det senare månadsskiftesom angettsi denna.
Förverkande

av bostadsrätt

36 g

Nyttjenderättentill en lägenhetsom innehas med bostadsrättoch som tillträtts är, med de
begränsningarsomföljer av 37 och 38 59,förverkadochföreningensaledesberättigadatt säga upp
bostadsrättshavarentill avflyttning:
"1.om bostadsrättshavarendröjer med att betala insats eller upplåtelseavgiftutöver två veckorfrån
det attföreningenefterförfallodagenanmanathonomeller henneattfullgöra sin betalningsskyldighet,
2, om bostadsrättshavarendröjer med att betala årsavgift eller avgififör andrahandsupplåtelse,när
det gäller bostadslägenhet, mer än en
veckaefterförfallodageneller, när det gälleren lokal, mer än två vardagarefterförfallodagen,

utan behövligtsamtyckeeller tillståndupplåterlägenheteni andra hand,
3. om bostadsrättshavaren
4. om lägenheten användsi strid med 26 e)ler 28 6,
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e1lerden som lägenhetenupplåtltstill i andrahand,genomvårdslöshetär
5. om bostadsrättshavaren
vållande till att detfinns ohyra i lägenheteneller om bostadsrättshavarengenom att inte utan
oskäligtdröjsmålunderrättastyrelsenom att detfinns ohyrai lägenhetenbidrartill att ohyransprids
i huset,

åsidosättersinaskyldigheter
6. om lägenhetenpå annatsättvanvårdasellerom bostadsrättshavaren
enligt 29 @vid användning av lägenheten eller om den som lagenheten upplåtits till i andra hand

vid användntngav dennaåstdosätterde skyldighetersom enllgtsammaparagrafåligger
en bostadsrättshavare.

7. om bostadsrättshavareninte lämnar tillträde till lägenhetenenligt 34 {goch han eller hon inte kan
vlsa en giltig ursäkt för detta,

intefullgörskyldighetsomgår utöverdet hanellerhonskallgöraenligt
8. om bostadsrättshavaren
(1991:614)och det måsteansesvaraav synnerligviktför föreningenatt
bostadsrättslagen
skyldighetenfullgörs, samt
9. om lägenheten helt elfer till väsentligdel användsför näringsverksamheteller därmed likarkad
verksamhet,vilken utgor eller i vilken till en inte oväsentligdel ingar brottsligtförfarande, ellerför
tillfälliga sexueHaförbindelser mot ersättning.
37 @

till last är av ringa betydelse.
Nyttjanderättenär inteförverkad,om det som liggerbostadsrättshavaren
Uppsägningpå grundavförhållandesom avsesi36 @3, 4 eller 6- 8 får ske om bostadsrättshavaren
later bli att efter tillsägelse vidta rättelse utan dröjsmål.
Uppsägningpå grund av förhållande som avses i 36 %3får dock, om det är fråga om en
utandröjsmalansokerom tillståndtlll upplåtelsen
bostadslägenhet,
tnteske om bostadsrattshavaren
ochfår ansökan beviljad.
Uppsägningpå grund av störningari boendet enligt 36 fi 6 får, om det är fråga om en
bostadslägenhet,inte ske förrän socialnamndenhar underrattasenligt 29 @2 st. p. 2.

i boendetgällervadsomsägsi36 %6 ävenomnågon
Är detfrågaom särskiltallvarligastörningar
tillsägelseom rättelseinte har skett. Vid sadana storningarfår uppsagningsom gäller en

ti!l socialnamnden.
Enkopiaav uppsagningen
bostadslägenhet
ske utanföregåendeunderrattelse
skall dock skickas till socialnamnden.

Femte stycket gäller inte om störningarnainträffat undertid då lägenhetenvarit upplåteni andra hand
på satt som anges i30 och 31 5g.
Underrättelsetill socialnämndenenligt femte stycket skall beträffandeen bostadslägenhetavfattas
enligtformulär 4 vilketfastställts genomförordningen(2004.389) om vissa underrattelseroch
meddelandenenligt 7 kap 23 q bostadsrättslagen(1991:614).
38 5

Är nyttjanderätten
förverkadpå grundavförhållande,somavsesi36 %1- 4 eller6- 8, menskerrättelse
till avflyttning,får han e1lerhon inte därefterskiljas
tnnanförerungenhar sagt upp bostadsrättshavaren
om nyttjanderätten
ärförverkadpå grundav
den
grunden.
Detta
gäller
dock
inte
från lägenhetenpå
sådana sarskilt allvarligastörningari boendet som avses i29 9 tredje stycket.

får inte hellerskiljasfrån lägenhetenomföreningeninte har sagt upp
Bostadsrättshavaren
till avflyttninginom tre månaderfrån den dag dåföreningenfick redapå
bostadsrättshavaren
förhållandesomavsesi36 % 5 eller 8 ellerinte inomtvå månaderfrån dendagdåföreningenfick
reda på förhållande som avses i36 fi 3 sagt till bostadsrättshavaren att vidta rattelse.

1l

39 9

Är nyttjanderätten
enligt369 2förverkadpågrundavdröjsmålmedbetalningavårsavgiftelleravgift
för andrahandsupplatelse,och harföreningen med anledningav detta sagt upp bostadsrättshavaren
till avflyttning,Tårdenne på grund av drö3små1et
inte skiljas Trånlägenheten
1. om avgiften - när det 'årfråga om en bostadslägenhet- betalasinom tre veckorfrån det att
a) bostadsrattshavaren
på sådantsätt som angesi bostadsrättslagens
(1991:614)7 kap 27
och 28 gg har delgetts underrättelseom möjigheten att få tillbaka lägenhetengenom ett
betala avgiften inom denna tid, och
b) meddelande om uppsagningen och anledningen till denna har lämnats till
socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen, eller
2. om avgiften - nar det är fråga om en lokal - betalas inom två veckor från det att bostadsrättshavaren
på sådantsatt som angesi bostadsrattslagens
( 199'1:614) 7 kap27 och 28 g5 har delgetts
underrattelseom möjigheten att få ti(lbakalägenhetengenom att betala avgifteninom denna tid.

Är detfrågaom en bostadslägenhet
får en bostadsrättshavare
intehe1lerskiljasfrån lägenhetenom
han eller hon har varitförhindrad att betala arsavgifteninom den tid som anges i första stycket 1 på
grund av sjukdom eller liknande oförutseddomständighetoch årsavgiftenhar betalatsså snart det var
möjigt, dock senast nar tvisten om avhysning avgors i första instans.
Vad som sags i första stycket gäller rnte om bostadsrättshavare, genom att vid upprepade tillfä1leninte
betalaårsavgifteninom den tid som angettsi36 %2, har asidosattsinaförpliktelseri så hög grad att
han eller hon skäligen inte börfå behålla lägenheten.
Underrättelse enligt första stycket "la skall beträffande en bostadslägenhet avfattas enligt formulär 1
och meddelandeenligtförsta stycket I b skall beträffandeen bostadslägenhetavfattas enligtformulär
3. Underrättelse enligt första stycket 2 skall beträffande en lokal avfattas enligt formulär 2. Formulär 1 3 harfaststalltsgenomförordntngen(2004:389)om vrssaunderrättelseroch meddelandenenligt 7
kap 23 el bostadsrättslagen(1991:614).
Avflyttning
40 @

Sägs bostadsrättshavarenupp till avflyttningav någon orsak som anges i36 51, 2, 5- 7 eller 9, är han
eller hon skyldig att flytta genast.

Sägs bostadsrättshavarenupp av någon orsak som anges i 36 9 3,4 eller 8 får han eller hon bo kvar till
det månadsskiftesom inträffarnarmastefter tre manaderfrån uppsagningen,om inte rättenålägger
honomellerhenneattflytta tidigare,.Detsammagällerom uppsagningen
skerav orsaksomangesi 36 @
2 och bestämmelsernai39 5 tredje stycket ar tillämpliga.
Vid uppsägningi andrafall av orsak som anges i36 %2 tillämpas övriga bestämmelseri39 fi.
uppsägning
41 @

En uppsägning skall vara skriftlig.

Om föreningen säger upp bostadsrättshavarentitl avflyttning,harföreningen rätt till ersättningför skada.

Tvångsförsäljning
42 g

Harbostadsrättshavaren
blivitskildfrån lägenhetentillföljd av uppsägningi fall som avsesi36 fl, skall
bostadsrättentvångsförsäljasenligt 8 kap bostadsrättslagen
("1991:614)
sa snart som möjligtom inte
förenlngen, bostadsrattshavarenoch de kanda borgenärervars rätt berörs av försäljningen kommer
i2

överens om något annat. Försäljningenfår dock skjutas upp till dess att brister som bostadsrättshavaren
svarar för blivit åtgärdade.

Övrigabestämmelser
43 5

Vid föreningens upplösningskallförfaras enligt 9 kap 29 %bostadsrättslagen(1991:6a14).Behållna
tillgångar skall fördelas mellan bostadsrättshavarnai förhallande till lägenheternasinsatser och
upplåtelseavgifter.
44 g
Utöver dessa stadgar gäller Förföreningens verksamhetvad som stadgas i bostadsrättslagen
(1991:614) och andra tillämpliga lagar.
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