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Stadgar
För
Bostadsrättsföreningen

Sagan

AvsKthliuglu' och ltllv¡indning av årets vinst.
S§
Fond rur yttre reparationer: J\vsättuing rur underhåll av fastigheten
skall göras ärligen med belopp enligt aktuell underhållsplan. Till
fonden avsatt belopp får tagas i anspråk fill' betalning av utförda
reparntioner.
Styrelsen får dämtöver besluta 0111 avskrivningar av byggnader,
gjorda fastíghetsförbåttringar samt inventaríer.
Föreningen kan besluta 0111 avsättning till fond Rir inre un derhåll.
Denna fond bildas genom årliga inbetalningar med belopp som
förcaingsstämman beslutar, dock högst 5% pä utgående årsavgift.
Inbetalt belopp fures per lägenhet, Tillgodohavandet får användas
endast rur underhåll av respektive lägenhet.
Det överskott som kan uppstå på föreningens
balanseras i 11y rökning.

FÏI'ma och ändamål
I~
s
Föreningens firma lir Bostadsrättsföreningen Sagan.
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska
intressen genom att i föreniugens hus upplåta bostäder och andra
lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden
saml att tillgodose gemensamma intressen och behov. Upplåtelsen
får även omfatta mark som ligger i anslutning till fureningens hus,
om murken skull användas som komplernem lill bostadslägenhet
etler lokal. Medlems rätt i föreningen pâ grund av sådan upplåtelse
kullas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas

bostadsrättshavare.
Slite

2§
Styrelsen skall lUl sitt slite iMalmö.
Medlemskap
3§

Intrude i !öreningen kan beviljas fysisk person som erhåller
bostadsrUtt genom upplåtelse av föreningen eller som övertar
bostadsrätt illireningens hus.
Juridisk person kan beviljas inträde om styrelsen så beslutar,
Frågan 0111 antagande av medlem avgörs av styrelsen. Om övergèlng
av bostadsl"ätt stadgas i6-10 § nedan.

verksamhet

skal!

Övergång ill' bostadsrätt
6§
Överlåtelse !IV bostadsrätt skull ske genom skriftligt avtal. Såväl
överlåtare som förvärvare skall underteckna avtalet.
Upplåtelse-röverlätelsehaud ling skall ange purtemas namn, den
lägenhet upplåtelsen avser, ändamûlet med upplåtelsen samt de
belopp som skall betalas som insats och årsavgift. Om
npplâtclscavgíft skall uttas, skall även don anges.
Bestyrkt avskrift av överlåtelseavtalet skall tillställas styrelsen. För
godkännande IlV ny bostadsrättshavare kun styrelsen fordra att få:
- Referens från föregående hyresvärd
- uppgifter om arbetsgivare
- kreditupplysning
7§
Har bostadsrätt övergåu till ny innehavare, får denna utöva
bostadsrëtten endast om han lir eller antas till medíem i föreningen,
En juridisk person som är medlem i foreningen får inte utan
samtycke av föreningens
styrelse genom överiåtelse förvärva
bostadsrätt till Cil bostadslägenhet. Utan hinder av första stycket får
dödsbo efter avliden bostadsrättshavare utöva bosmdsräücn. Sedan
tre lir förñutet från dödsfallet, mr töreningen dock anmana dödsboet
att inom sex månader visa att bostadsrätten ingått i bodelning eller
arvskifte i anledning av bostadsrättshevarens död eller att m'Igon,
som ej får vägras inträde j föreningen, llirvärvat bostndsrllllen och
söJ,:t medlemskap. Om den tid som angetts i Hlllnlll1illgen inte
iakttas, tär bostadsrntten tvångs:llirsäljas mr dödsboets räklling.
Utan hinder av mrsta stycket får också juridisk persoll utöva
bostlldsrätten IItnn att vara medlem i ilirellingen, om den juridisklI
perSOlJen hnr !örvärvat bostadsrätten vid exekutiv rursiiljning eller
vid tvångsmrsiiljning och då hade pantrlltt i bostadsrlitteIl. Tre ¡'r
efter ftlrvllrvet får föreningen uppmana dell juridiska pl;lfsonen att
inom sex månader fråll llppmanillgen visa iltt någon som inte fl'lr
vägras inträde j ftlreningen har förvärvat bostadsrüUen och sökt
medlemskap.
Om uppmaningen
inte filljs, får bostadsrlitten
tvilngstorsäljas för den juridiska personens rakning.

Avgifter

4§
För IUgenhetcn utgl\ende insats och årsavgift faststIlUs av styrelsen.
Ändring av insats skall dock alltid beslutas av ftlrenÎ11gsstäml11n.
För bostadsrntt skall erläggas årsavgift till bestridande liV
ftlreningens löpande ulgifter, så ock Rir de i 5 § angivna
avsUttningllnJU. Ársnvgiftewll
Rirdelus efter bostndsrällemas
andelstnl och erlägges på tider SOI11 styrelsen bestlImmer.
Styrelsen knn besluta all ersllllning rur värme, vatten, renhållning
eller elektrisk kraft skall erlaggas efter filrbruklling.
Kostnad rul' kabel-TV samt Internet kan erlaggas per lägenhet.
Om inte årsavgiften betalas i 1'lut tid, utgår dröjsmålsränta enligt
rllntelngen (1975:635) på den obetalda avgiften från llirfallodagen
till dess f\11l betalning sker.
Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättnings- avgift kun tas
lit efter beslut av styrelsen.
Överlåtelseavgifi får maximalt uppgå till 2,5 % liV basbeloppet
enligt Jagen (1962:381) om allmiln fursUkring,
Den medlem till vilken en bostndsriilt övergått svarar normalt !ör att
överlåtelsenvgifien betnias.
Pantsnuningsnvgift ü\r nUL'dmolt uppgå till 1 % av basbeloppet
enligt lagen ( 1962:381) om allm1ln mrSÜkTing.
PnntsllUllillgslIvgilien betalas av pall(sllttarell.
Avgifiell skllll betalas på det slitt styrelsen bestümmer. Betalning ffir
dock Illltid ske genom postanvisning, postgiro eller bnnkgiro.

~~~~s~;smnll.l.dg~r2oo3

8§
Den (ill vilken bostadsr!itt överge'ltt
inte vägras inträde i
ftlreningell om han uppfYller d~ villkor Rir medlemskap som
rureskrivs i stadgama och Rirenillgen skUligen kan nöjas med
vederbörande som bostadsrüllshavare.
En juridisk person som har llirvärvat en bostadsrätt till en
bostadslägenhet får vägras inträde i:llireningcll även om de i fursta
stycket angivlUl fOrutsmtningama IDr medlemskap !ir uppfyllda,
Har bostadsrätt övergått till bostadsrllttshavarens make/maka får
inträde i Rireningen inte vägras maken/makan. Vad som sagts nu
äger motsvarande tilliimpnÎng om bostndsräH tiH bostEldsl1igenhel
ö\'ergått
lill bostadsrilUshnvaren
närstående
som varaktigt
snmmonbodde med denllll.
Ifråga om andel i bostadsrätt IIger fi.lrsta och tredje styckena
tillUmplling endast 0111 bostadsrätten efter lOrvUrvet innehas av
makar eller. om bostadsriltten avser bostadslagel1hct. av sådana
sambor på vilken lagen (1987:232) om sambors gemensamma hCIl!
skall tillämpas,
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Hm' den till vilken boatndsräu övergått genom bodelning, arv,
testamcme, bolagsskiñe eller liknande förvärv inte antagits till
medlem, får föreningen anmana innehavaren all inom sex månader
visa eu någon, som inte för viigras inträde i föreningen, förvärvat
bostadsrätten och sökt medlemskap. Iakttages inte tid SOlli angetts i
anmaningen, får bostadsrätten tvångsförsäljas fill' förvärvarens
räkning,

10§
Har den till vllken bostedsran överlåtits inte antagits till medlem, llr
överlåtelsen ogiltig.
Första stycket
gäller ej vid exekutiv
försäljning
cllcr
tvångsförSäljning
enligt Bostadsntttslngen. Har i sådant fall
förvärvaren inte antagits till medlem, skall föreningen lösa
bostadsrätten mot skäl ig ersäuníng,
A vsägelse av bostadsrätt
1I§
Bostndsrättshnvarc kan sedan två år förflutit från det bostadsrätten
uppläts avsäga sig boatadsrätten och därigenom bli fri från sína
förpliktelser som bostadsrâttshavare.
Avsägelsen göres skriftligen hos styrelsen.
Sker avsägelse, ôvergär bosradsratteu till föreningen vid det
månadsskifte
SOIl1 intrliffar
närlIlast efter trc månadcr tlån
avsngelsen eller vid det sennre lIlånadsskifle som angivits idenna.
ßostadsriutshavarcs rlittighcter och .skyldigheter.
12 §
Bostudsrltttshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten med
tillhtlrande utrymlllen i gott skick, Olll inte annat bestlImts i
stadgarna eller fuljer av denIUI pamgmf. Deltl! gUIIer iiven
marken/uteplatsen
Olll
sådan
ingår
i
upplåtelsen.
Bostndsrlillshavaren ¡Ir skyldig att tOlja de anvisniugar styrelsen
meddelat rörande dell allmanna utfonllningen HV marken.
Bostadsrällshavaren SVHrar s¡"ullda fOr iHigellheten
• rummens
vnggar, golv o¡;h tak slImt underliggande
tùliisolerande skikt,
• inredning och utrustning ikök, badrum och övriga utrymmen i
I¡¡genheten såsom ledningar o ch övriga installatÎoner fOr vatten,
nvlollP, vllnue, gns, venlilu1ion oeh el SOIl1 föreningen förseU
lligenhelen med till de delar desSé! befinner sig inne i
Illgenheten och inte tiUnar fler l!lgenhetcr. l fråga om radiatorer
svarar bostadsrlltlshavaren dock endast tOr målning.
yller- och illuanlOnsler samt yller- och innerdörrar,
• golvbrullnm', eldsHIder, rökgångar.
• Tillse ntt minst eu brandvm'l1are äl' i funktion
Föreningen svnmr sålundn för
• Reptll'atioll av ledningar mr avlopp, v~mle,gas, elektricitet och
vatten, om föreningen harmrsett Ingenheten med ledningan1a
och dessa tjänar fler nn en lägenhet Detsamma gäller
ventilationskanaler.
• Ifråga alii stnmledllÎng fOr el svarar föreningen fram tm
lUgelIhelens slIkringstavla,
• målning av ytlersidorna av fönster och ytterdörrar samt
förekommande faU kittning,
• reporatioll i mtledning av brand eller rórledningsskada
IIlgcnhetell, dock inte om skodrut uppkommit
l. genom bostadsr¡¡tts]¡avarens v¡ïllande, eller
2.
genom vårdslöshet eller mrsummelse
a.
av m'Igon som hör till bostadsl'ättshavarens hushåll eller
glIstar denne,
b.
någoll !lillian som bostlldsr!ltlshavaren har inrymt
¡¡¡geilheten, eller
c.
någoa 50111 utRlr lll'hetc föl' bost¡¡dsr1iUshllvllrens rlikning.
Om ohyra förekommer iIßgenheten skallmotsvamnde

tillämplighet

glilla som vid brand eller rörledningsskada.
Är bostadsriitten försedd med Imikong, termss eller uteplats ¡'lligger
det bostadsrlillshavaren att svafEI för renhållning och SIlöskottning.
Ingår i upplåtelsen mark i anslutning till lägenheten skall
bostndsrllttshnvaren underhålla marken iett gon skick.
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12 § II
0111 bostadsrättshavaren
försumma!' sitt ansvar för lägenhetens
skick enligt § 12 i sådan utstrëckning att rumans säkerhet äventyras
eller risk för omfattande skador på annans egendom och inte efter
uppmaning avhjälper bristen så snart 50111 möjligt, får filreningen
avhjälpa bristen på bostadsrâushavarens bekostnad.
Föreningen får åta sig att utföra sådan underhâllsâtgärd som enligt
vad ovan sagts bostadsrättshuvaren skall svara för. Beslut härom
skall fatlas på föreningsstämma och fâr endast avse åtgärder som
filretas i samband med omfattande underhåll eller ombyggnad av
föreningens hus, som berör bostadsrëushavnrens lägenhet.

Pörsäkrtng
13 §
Det åligger bostedsrättshavarcn
att teckna och vidmakthälla
hemförsäkring och så kallad tilläggsförsäkring. Bostadsrättshavarea
är skyldig att teckna speciel! glasruteförsäkring om så erfordras på
grund av lägenhetens eller lokalens storlek på fönster,
Älldringal' ilägenheteu.
14 §
Bostadsräashnvaren
fâr inte företaga förändringar i lägeu heten utan
styrelsens tillställd, om förändringen
I.
medfilr ingrepp ib~rande konstmktion,
2.
innefattar installation ellcr flyttning av våtutrymme, toalett
eller kök, eller
3.
annars lir till påtaglig skada filr filrcningCll.
BostadsrHUshavare som filretar ej tillåtna filrlllldringar i lägenheten
utan styl'elsens medgivande kml bli ersilttningsskyldig gentemot
bostadsrättslliren ingen.
Ordning och skick.
15 §
NilI' bostadsrilttshavaren anviinder lägenheten skall han eller hon se
till alt de 80m bor i omgivningen inte utsätts
störningar som i
sådan grad kan vara skadliga för Misan eller Elnnars llirsUnu'Elderas
boendcmiljö att dc intc skiiligcn hör tålas.
Bostadsrlittshavaren skall även i övrigt iaktta allt som fordras fur aU
bevara sundllct, ordning och gott skiek inom eller utanfilr
fastigheten. Hall eller hon skall riitta sig efter dc slIrskilda regler
80m filrcningcn iövcren8stnmme]sc med ortens sed meddelar.
Bostadsrilltshavare skallIloggrant se till att detta följs av dcm som
hmt eller hOll svarm' mr enl igt 7 kaj! § 12 tl'edje stycket 2 i
BOSladsrllttslagen.
Om det förekolllmer stömingar i boendet, skall Ibreningen ge
bostadsräUshavnrcn tillSägelse att se till nt störnillgamB omedelbart
upphör.
Andra stycket gIlller inte om föreningen
Säger UPI>
bostadsr¡itlshavaren med anledning av aU störningama 1Ir s!lrskilt
allvarliga med hänsyn till deras urt eller omf.'lltning ( slIrskilt
allvarliga stömingar iboendet).
Om bostadsrilltshavarClI vet eller har anledning att missUinka att
ett föremål Urbch!lftat med ohyra får detta inte tas in ilägenheten.

rur

Tilltriide tilllägCllllctclI.
16 §

FöretrUdare fOr bostadsrättsföreningen
har rätt att komma in i
lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbcte 50111
föreningen svamr för eller har rUtt an utföra enligt 12 a §.
Nilr bostndsrmtshav!lren har avsagt sig bostadsrättelt enligt 4 kap 11
§ Bostadsriiuslagen eller nUr bostadsriillel1 skall tvängsförsllljas
enligt 8 kai). Bostadsrattslagell, är bostadsJ'ättshavaren skyldig aU
låtll I¡¡genheten visas på lämplig tid. Föreningen skall se till att
bostadsl'Uttshavaren inte drabbas av större olngenhet UlIl1ödvändigt.
Olll bos(lIdsrîittshllvaren inte lämnar tilltriide till ¡¡¡genheten nllr
föreningen bar rätt till det, flir kronofogdemyndigheten
besluta om
särskild handräckning.

Alldrahandsuthyruing.
17 §
Bostadsrättshavare tär upplåta sin lägenhet i andra hand till lIIIlI!UI
för sjiilvsWlldigt brukande endast om styrelsen ger sit! skriftliglI
samtycke. Detta gäller även i de fall som avses í 7 kap 6 § andra
stycket iBostadsrl1ttslagcn.

Samtycke behövs dock inte,
•
0111 en bostadsrët; hm' Iörvärvats vid exekutiv ffirsliljning eller
tvñngsförsäljning av en juridisk person som hade panträn i
bostadsrätten och som inte antagits till medlem i förenlngen,
eller
• om lägenheten
ill' avsedd
för permanenthoende
och
bostadsratten till lägenheten innehas av Cil kommun eller ett
landsting,
Styrelsen skall genast underrattas 0111 en upplåtelse enligt andra
stycket.
Bostndsrüttshavare, som under viss tid inte Ur i tillfälle au användn
sin bostadslâgcnhct, får ¡¡ndâ upplåta lägenheten i andra hand, 0111
hyrcsl\Umndell ¡ämnnr tillstånd till upplåtelsen. Sådant tillstånd
lämnas, om bostndsrättshnvaren
har beaktansvärda
skäl för
upplåtelsen och föreningen inte har befogad anledning att vägra
samtycke, TillståIld kan begränsas till viss tid och förenas med
villkor.
\8 §
.
Bostndsrättshavnrcn
lär inte inrymma utomstående personer ,
lIigenheten, om del kall medföra men fur föreningen eller annan
medlem.

Användning liV IiigcnlletclI.
19 §
BostadSI'lIttshavarcll får inte anvllnda Iagcnheten fur annat ändamål
lin det avsedda. Föreningen får dock elldast åberopa avvikelse som
lir av avsevärd betydelse för f{lreningen eller anllan medlem,
20 §

Betalar
bostadsrlittshavllren
inte i rätt tid insats eller
upplåtelseavgift SOlli föl'tl1llel' till betalning innan Iilgenh~ten får
tilltrfidas och sker inte rmlelsc inoIII en månad frlln mllnallmg, får
ffireningen bliva upplillelsellvtalet. Vad SOIll nu sagts gIllleI' inte, om
lItgen(¡elel\ tilItrl¡tls med styrelsens medgivande.
HUves nvtalel, hur fureningen rått ti II el'siittning flir skada.
Förvel·AAnde.
21 §

Nyt1janderiluen lill lägenheten som imte]}as med bostadsr1itt och
som tillträtts, iii' forverknd och foreningen således bernttigad nU
uppslIga bostadsrlltlShavarcn till avtlyttning I,
a.
"om bosladsrüttshavaren dröjer med betalning av insats
eller upplåtelsenvgift utöver två veckor från det att fOrenillg~1l
efter förfallodagen anlUl.Ulat hOllom eller henne att fullgöra SUl
betalnillgsskyldighet,
b,
-om hostadsrlittshavaren dröjer med !ltt betala iirsavgil1,
nllr det g!lller ell bosladsrlítlsliigenhel, mer tin en vecka
efter förfallodagen eller, n11r det glmer en lokal, mel' Un
två vardagar cftcr förfallodagcn,
2,
-om bostlldsrilttshaYllrCI1 utan behövligt samlyckc eller
tillstånd uppläter lägenheten i andra hand,
3,
-0111 lägenheten nnvlinds j strid med 18 § eller 19 §,
4,
-Olll bostndsriittshavaren
eller elen, till vilkell ¡¡¡genhcten
upplåtits i mldra hand, genom vårdslöshet är vållande till att
ohyra förekommer i Hlgenhelen, eller om bostadsrättshavaren
genom att inte lItm) oskäligt dl'öjsmåll1nderrâtta styrelsen om
furckolllsl av ohyra i I¡¡genheten bidrager till atl ohyran sprids
if.1sligheten,
5.
-Otll
¡¡¡genheten pil allllnt siltt vmwårdas
eller Olll
bosladsr¡¡ushavarell eller den, till vilken ¡I\genheten upplåtits
till i mulm hnnd, åsidosätter något av vad som eJllígt 15 §
skall iakttagas vid l1nv!indningen av lägenheten eller inle
håller den tillsyn som enligt n~ml1da paragraf åliggtr en
bostadsrmtshavare,
6.
"0111 i strid med 16 § tillträde till lägenheten vägms och
bostadsJilUsllavaren inte kan visa giltig urs¡¡kt,
7,
-om bostadsrlittshavarell
inte fi¡l!göl' skyldighet som går
utöver det han skall göra enligl denna lag, och det m~stc
anses vara liV synnerlig vikt för fOreningen att skyldigheten
rungöres.
8,
"om lugenhelen helt eller till v¡¡sentlig del uylyas fOr
nlirin"sverksall1het eller dllnued likartad verksamhet, vilken
utgör'" elltr i vilken till ej uväscntlig del ingår brottsligt
förfamnde, eller rur lillfiillign sexuella förbindelser IllOt
ersättning, Nyttjanderllttcn ¡II' intc furverkad, Qm det som
¡¡"gcl' bostadsrllttshavarcillilllasi
1\1' av ringa betydelse.
U~PSlIgnillg på grund av tbrhällaude som nvses ¡fursta
slyckel 2, 3 eller 5·7 filr ske endast 1.1111 best¡¡dsrllttshavarcl1
underUIler alt )lÍltills!lgclse vidta rllttclsc lltun dr~iSJ\\!í1.
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ifråga om bostadslägenhet
får uppsägning på grund av
förhållande som avses i 21 § P 2 inte holler ske 0111
bostadsrättshavaren
efter tillsägelse utan dröjsmål ansöker
om tillstånd till upplåtelse ocb får ansökan bcviijad.
Uppsäges bostadsränshaveren
till avílytming har föreningen
r!ltt till ersättning fur skada,

n§

_

Är nyttjanderätten förverkad på grund av íörhâllande som avses l
21 § första stycket 1-3 eller S-8 men sker- rättelse innan föreningen
har sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning, kan han eller hon
inte därcíter skiljas från lägenheten på den gruriden. Delta gäller
dock inte om nyttjanderätten är förverkad på grund av sådana
sarskilt allvarliga srërningar i boendet som avses i 15 § trcdj e
stycke!'
Bostadsrëüshavarcn
får inte helíer skiljas frän lägenheten om
foreningen inte sagt upp bostadsräushavaren till avñyttníng inom
tre månader filin den dag då föreningen tick Jeda på förhållanden
80m avses i 21 § 4 eller 7 eller inom två månader thin dell dag då
föreningen lick reda pil rurhållande som avses i 21 § 2 sagt till
bostedsraushavaren au vidta rëuelse ..
Är det fråga om sårskilt allvarliga störningnr i boendet gäller
vad som s!igs i2¡ § 5 även OlU någon tillsägelse OlU rUuelse inte Ilar
skelt, DeUa glilIer deck inIe 0111 det lir någon till vilken lägenheten
hilI' upplåtits i andra hUlld på slitt som Imges i 17 § som åsidosQtler
något av vad som skall iakttas enligt 15 § eller inie håller dCIItills)'n
som krävts enligt salluna paragraf.
23 §
Är nyttjmIderätten enligt 21 § förstn stycket I fölverkad på gl'llnd av
dröjsmål med betalning av årsavgi fien och hnr fureningen med

anledning därav tl¡lpsngt bostadsr!\ttshaval'cn till avflyttning, tl\l'
denne inIe skiljas på grund av dröjsmålet från I!igenhelen,
I. om avgiften - nUl' del ¡ir fråga om bostadslUgel1het - belalns
inoUi tre veckor från det all bostadsrältshavaren på sådanl sml
som anges i 7 kall 27-28§§ har deIgeIts underrättelse om
möjligheten att få tillbaka lägenhctcn gcnom att betala årsavgiften

inom dennll tid. eller
2.
om avgiften - nlil' det är [niga om lokal - betalas inom två
veckor från det att bostadsrüttshavaren på sådant satt som anges i
7 kap 27"28§§ har delgetts underrättelse om möjligheten att fä
tillbaka lägenheten genom an betala årsavgiften inom denna tid.
Är det fråga OlU hostadsrattslägellhet får en hostadsr!lttshavare illte
heller skiljas frän lägenhetcn 0111 han ellcr hOll har varit förhindrad
att betala årsovgifien inom den tid S011\ anges i första stycket I på
grund av sjukdom eller liknande ofOrutsedd omständighet och
;irsavgifien har betalats sil snart del vnr möjligl, dock senast när
lvisten om ¡¡vhysning avgörs itbrsla instmlS.
Vad som sligs i tbrsta styoket loch
2 güller inte om
bostadsrättshavaren, genom att vid UPI>repadc tillfällen inte betalIl
~rsavgiften i rätt tid, har åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att
han eller hell sk¡¡ligen inte bör få bel¡¡ma (¡¡genheten,
Beslut om avhysning får meddelas tidigast tvil vardagar efter
utgången av den tid som mIges ifursta stycket I eller 2.
~§

.

Sägs bostadsrlittshavaren upp till nvflyttning aV orsak SOIll anges I
21 § fbrsta stycket L 4-6 eller 8 är han eller hon skyldig att genast
avflytta, om icke anuat ruljer av 23 §, Sligs bostadsriitlShavaren upp
av annan !ill i 21 § angiven ersak, får hUll ho kvar lill det
månadsskifte som intrUffur nilnnast ener tre mllnader från
llpJls!igningtn, om inte rütten ålägger hallam att flytta tidigare,
25§

Hilr bostadsrltttslmvaren blivit skild fr!in Higel1hetell till tbljd av
uppsUgning i fall som avses i21 §, får bostadsrlltten tvi\ngsfbrsllijas
för bostadsrlltlshavarell~ liilming så smut det kan ske. om inte
föreningen, bostadsrattshavaren och de kända borgenärer vars rätt
berörs av fursäijningcn konuner överens 0111 annat.
Försäljningen fär dock anstå till dess brist förvars avhjälpande
bosladsriiltshavaren svarar blivit botad.
Av vnd som influtit genom f6rsliljlling får fijreningen, sedatl
ersättning till den fOr Undnmålet utsedde gode mannen tagits ut,
lIflpb!lru så mycket SOIll behövs för att Uicku fOreningens fordran
hos bostlldsrllUsh avarell.

Styrelse och revtsorer,

26 §
Styrelsen består av minst 3 och högst 5 ledamöter med minst loch
högst 3 suppleanter,
Styrelseledamöter och suppleanter väljes för två ål' från ordinarie
íöreningsstämma intill dess ordinarie föreningsstämma hållits under
undra räkenskapsåret efter villet. Av de av füreningsstämrnnn första
gången valda styrclseledamötema och suppleeuterna skall dock vid
ordinario törcnlngsstñmmn under första räkenskapsåret efter valet
hälften avgñ etler lottning cller vid udda anml, det antal SOIll är
nñrmast högre tin h¡lIficll.
Styrelsen kon bestå till högst 40 % av icke medlemmar i
föreningen,

0111 förcrungcn har statliga bostadsstöd kan en av de ordinatie
ledamöterna och en suppleent utses av kommunen.
27 §
Styrelsen konstituerar sig själv,
Styrelsen är beslutsför när de vid sammanträdet närvarandes autal
överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter.
Som styrelsens beslut gäller ilen mening om vilken de flesta
röstande förenar sig och vid lika röstetat den mening som biträdes
av ordföranden, dock au giltigt beslut fordrar enhällighet när för
beslutsfórhet minsta antnl ledamöter Urnürvarande.
Styrelseledamot som handlar över sin handlingsram utan styrelsens
beslut enligt protokoll. kan uteslutas med ollledelbar verkan.
Styrelsen kan begtIra skadestånd för ogiltigt handhlllde.
28 §
Styrelsen får för den löpande furvaltníngen
nv fOreningens
egendolllutse en vicevärd, vilken själv illte behöver vara medlem i
tÖreningen. eller ett fristående förvaltningsbolag.
Vieevärclen kall utnn styrelsens beslut åtglirda akuta situationer SOl\!
rör fasligheten.
Vieevlirden skall ej vara ord 10mnde istyrelsen.
29§
Föreningens r~kellskaJ>sår omfattar tiden III - 31/12.
Före ollril månads utgäng varje år skall styrelsen till revisorerna
avlUlIlna ftirvaltningsberlillelse. resullat- och balansräkning.

35 §
Medlem SOIll önskar visst lirende behandlat på ordlnarle
föreningsstämma, skall skriftligen framställa sin begäran hos
styrelsen iså god tid att arendet kan tas upp i kallelsen till stämman.
36 §
På ordinarie stämma skall förekomma:
A)
Stämmans öppnande av den styrelsen utsett
B)
Faststallunde av röstlängd
C)
Godkânnande av dagordning
D)
Val av ordförande vid stämman
E)
AlIIl1!Uanav styrelsens val av protokollförare
F)
Val av tvåjustcringsmäu
G)
Fråga Dill stänunan blivit ibehörig ordning utlyst
H)
Styrelsens årsredovlsníng
1)
Revisorernas berättelse
J)
Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
K)
fråga om ansversfrihet fÖl' styrelseledamöterna
L)
Beslut om resultatdisposition
M)
Arvode åt styrelsen och revisorerna
N)
Val av styrelseledamöter och suppleanter
O)
Val RV revisor/er oeil suppleant/er
P)
Val av valberedning
Q)
Övriga anmälda lirenden
R)

Stämmans avslutande

På extra förcningsstllnlma skall utöver ¡¡renden enligt punkt n-g
OVRn endast förekOlllma de !trenden för vilka stämman blivit utlyst
och vilka angetts i kallelsen till stamma1l.
37 §

KaUelse till föreningsstämma
och ¡Uldru meddelanden
till
föreningcns medlemmar skall ske gcnom anslag il lampUga platser
inoIII föreningens fastigheter. Kallelse till ställl1\\rul skall tydligt
ange de ärendel\ 80m skall förekomma på stämman. Medlem, som
inte bol' i furellingens hus, skall skrituigen kallas under uppgiven
eller eljest av styrelsen kihlc1 adress.
Kallelse mr lllflirdas tidigast 4 veckor före stämman och skall
utfllrdllS senast två veckor fure ordinarie stämma och senast en
vecka filre extra sUlmma.
38 §

30 §
Styrelsen eller firmatecknare får inte utan fureningssllinulll1ns
bemyndigande
avhallda töreningen dess fasta egendom eller
tomträtt och inte helleI' riva eller bygga om eller bygga till sådan
egendom.
Styrelsen eller firmatecknare IlIr besluta om inteckning eller allnan
inskrivning iftirenillgcns làsta egendom eller tomtr1\tt.
31 §

En eller två revisorer och högst två suppleanter ulses av ordinarie
filrcnÎl1gsstnmma intill dess nästa sUimmn hållits. Om det för
erhåUflllde liV stnlligt bostadsstöd krl\vs all en revisor och
revisorssuppleant
lilses
ny kommunal
myndighet,
skall
vederbörande myndighet utse en sådlln. Så länge della erfordrns
skall antulet revisor~r d!lrvid ökas med en och revisOI'ssuppleunte¡'
ökas med en.

Revisor åligger att löpmlcle granska furellingens räkenskaper och
styrelscns föryaltning,
att scnast två veckor fure ordinarie
llireningssU!lImm framliigga revisiollSberl¡ttelse och årsredovisning.
32 §
Styrelsen Aliggcl' ävon:
-att lIpprl1tta budget och fastställa årsavgifter fOr det kommande
rllkclIskapsärct,
-att minst cn gång âl'ligcn, innan ål'SJ'cdovisningcll avges, besiktiga
t'brcningcns fastigheter och i furvaltllíngsberältelsen
redovisa gjorda
iakttagelser av slIrskil d betydelse.

Vid CüreningssUil11lllan llar vmje medlem en rösl. I!lnehar l1el'll
med!enllllllr bostadsrätt gemensIlmt, har de dock tillsallllllllllS elldRst
elll·ÖSt.

Röstberattigad lIl' cndast den medlem som Ihllgjort sina fOrpliktelser
mot t(lrcningell,
BOSlndsrtlltshavarc må låta sig representeras
av befullmtlktigat
ombud som antingen skall vara äkta makc, sambo eller närstående
som varaktigt sal11l11anbor med medlemmen
ellcr allnall
fOreningsmedlem. Ombud skall ha skriftlig, dagtecknad fullmakt,
som gäller högst ett ål' från uti1lrd¡¡ndet.
Ingen får pd grund av rullmakt rösta JOr mer lln ell anlIalI
röstberlittigad.
En medlem kan vid fureningsstlimmn medtorn högst ett bitl'lIde som
antingell skall vara medlem i föreningcn, make, sambo eller
nürstående som varaktigt sallllllanbor med medlemmen.
De fil11 - blund lIlIlIat fråga om ändring av dessa stadgar - där
sl\rskild röstövervikt erfordras fôr giltighet av beslut behandlas i 9
kap 16. 19 och 23 §§ i bostadsrättslagen (1991:614).
39 §
Vid stil11111umrur! protokoll skall senast inom trc veckor hos
styrelsen vara tillgllngligt för medlellummm.

UpplöslIing och likvidatioll.
40 §
Vid föreningens upplösning skall behållna
mcd1cll1lllamu ifurhållandc till alldelstalet.

tillgångar

tîIIfalla

FilJ'clli ngss!!! IIIlila.
33 §

Ordinarie föreningsstämma hålles fure juni månads utgång.
34 §
Extra föreningsställlma hålls då styrelsen finner sköl därtill eller ntil'
del för uppgivel l\ndamål skriftligen begHrs uven revisor eller av
minst l/lO av samtliga rüstbel'l\!tiglide.
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Övrigt.
41 §
I allt varom ¡;i här ovan stadgats gäller vid vmje tidpunkt glIIlande
lag om bostadsrlltt och andra tilIlImpliga lagar.

