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Äntegna 2:s gången 2ffi8.44-26

Föreningens firr*a och ändamål

rs
Fdieningens firnra år Bostadsråttsforeningen Gi"isselnraren 1 i Vaxhott"n. organisationsnumrner 7ö9620-6254

2$
Fidreningen har till ändamål att fränrja m*dl*rnmarnå$ ekanorniska'intressen genöm ått I fÖretringerrs hus
upplåta bostads!ågenheter <rch lokAler lnder nyttjanderätt och utan tidsbegränsning..Bostadsråti ar den ratt
i foi'eningen som- en mediem har på grurrd av uppiåtelsen. Medlem $orn innehar bostadsrått kallas
bostadsi"åttshavare. t.!pplåtelse får åvbn omfatia allan'som ligger i anslutning till iöreningens hus, om aitanen
ska användas som ett komplement tilt bostadsiägenhet elier lokal.

Sårskilda hestä nrmelEer

3S
Styrelsen ska ha sitt s.äte iVaxhatms komrnun. Siockho{ms län,

4$
Oidinar:ie föreningsstämma håU$ en gång crn året fåre juni månad+ utgång. $e vidare 17$.

Räåc*nskapsår

s$
Föreningens råkenskapsär omfattar tiden 1 jenuari "- 31 decernber,

Medlemnkap

b$
Fråga om att anta en rnedlec"n avgörs sv styrelsen onr annat inte följer av 2 kap 10 $ bo$tadsrättslagen
(1991:614). $tyrelsen ska snarast. normalt rnom en månari fr^ån det att skriftllg ansökan am nredlem-skap
kom in ti:ll föreningen, åvgörä frågan om medlernskap. $e vidare $$ 23-27,

7$
I'v'!ödlenr får inte uteslutäs eiter lftträda r;r fåreningen, så iiår"lge hanihon innehar bö$tadsråfi.

[n medlerfi sorn upphör ait vara bostadsrättshavar€ ska enses hE utt!"ätt ur foreningen, orn inte styra]sen
gen*rn $årskilt beslut medgett atr han/hon får stå kvar scm nredlem.

I'dedlem som inte innehar bosiadsrått ! föreningen får uteelutas ur föreningen om styreisenr firrner skål fÖr
sådant beslut.

f.vgifi*r

8$
Fri bostadsrätten utgående insats, andaistal och arsavgift faststålls av styrelsen. Andrrng av insais och/eller
andelstal ska dock älltid beslutas av föreningsstämma-i eniighet med de bestämmelser sonl föres.krivs i I
kap.16 $ p1 och pla och 18a $ bostadsråttslagen.

ijör bostadsrätt skä erlägEas arsavgift tiil bestridarrd*,av för*nirgens utgi{ter för den löpancle verksam'heten,
samifsr de i I $ angivna åvsättninganna. Ärsavgiften fordelas efter hostadsratternas andelstal vilket baseras
på respektive tågerihets yta. eriä$Ss månattigen I förskott och ska varå föreningen tilfhanda sen*st sisla
vardaqen fore mänadsskifte. Styrå!-sen kan besluta att i arsavqltten ingående ersättning för värme, vatten,
röniråfrning, Säs åtter etäitnsk stiom ska erlåggas efter förbrukning *ller-yta. Därutöver kän styrelsen besluta
art i årsavgif,,en ingående kostnad, sorn innebår lika nyttighet tör lägenheter oavsett stsrlek, kan tas ut rned
lika belcpp per lägenhet:

Om inte årsavgiften betalas i reft iid. utgar Crolsmåisråntä enligt råntelagen {1975;635) Få den obetalda
avgiften från fo-rfallodagen till dess full betahingj sker. Dessutani utgar pårn.innetseavgift och inkassoavgift
enligt förordningen (1981:1057i om ersåttning för inkassokostnader m.m Ar mediem lurtdtsk person Käfl
äv*n fsrseningsavgift tas ut.
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Upniåtelseavgrft, övertåtelseavgift, panfsåttnrngsavgrfi och avgrft för andrahan:dsupplåtelse kan las ut *fter
lieslut av styrelsen För arbete med övergång av bostadsi:ått får öuerlåteiseavgift tas ut med belopp som
maximalt fåi uppgå ti!l 2,5% av orisbasbeloppät eniigt 2 kap. S och 7 $$ socialförsäkr.ingshaiken {20'10: 1 10).
Den medlei"n som orrerlåter bostacisr:ätteft,, svärär normalt for att överlåtelseavgiften hetalas. För arbete vid
pant$ättning av hostadsrätt tår päntsåtttningsavgift tas ut med belopp son'l måximalt får uppgå till 1 s/o åv
pr,shååbeloppet enligt 2 kap. S och 7 $$ s*ciaif*rsåkrinss-bälken (?0t 0:i i 0). Fantsa$ning$flvgift betalas sv
pantsåttåren.

Då bostadsrättföreningen rnedger aä medlern får uppiåta sin bostadsrätt i andrahand fär föreningen ta ut en
sårskild avgift för dettä. Avgiften får uppgå tilt hsgst 10 % au ett prisbasbelopp p*r år enligt ? ka6r, 6 c*h 7 $$
söciaiförsäkringsbalken (2010.110). Om en lågenhet upplåis undei en del av eti år, beråknas den högst
tillåtna avgiften efter det antal kaiendenrrånader läg€nheten är uthyrd.

Avgiffer eka betalas på det säti styrelsen bestärnrner. Betalning får dock alltid ske genom plusgiro eller
bankgiro"

Avsättningar och användning av årsvinst

e6
Styreisen ska upprätta en underhåilsptan for genornfarandet av underhållet av föreninsen$ hus och årligen
buclgetera samt genorn beslut ofir årsävgifterRås $törtek tills€ att *rforderliga medel reserverås för ått
såkefställa undenhållet av föreningeng hus-

St6mman ska vara beslutande organ for såväi ianspråktagande sorn reservering av yttre reparctions-
fondens medel"

Det r*sultat so,-n uppstår på {ör"eningen$ verk$ämhet ska balanser:as i fty räk*ing.

StyreXse, revison och valheredning

{0$
Styrelsen består av rninst tre och högst fem ledamöteF samt minsl en qch högsl tre suppleanter. Styrelsen
väljs åv förerrrngen på crdinarie forenrngsståmma. Mandattrden för ordinarie ledamöter är normait två år ccn
for suppleant ett år Cmval kan sne.

1rs
$tyrelsen konstituerar sig själv och år- besiutsför när de vid sammantrådet nårvarandes antal överstiger
hätften av,hela antalet ledani$ter. För giltlgheten av fettade beslut fordras, då för beslutsförhet n'linsia antalej
ledäinöter är närvärande. erijgtret om bestuien.

12$
Föreninge ns firma tecknas, förutom av styrelsen, av två ordinarie styrelseiedarnöter i förening Styreisen kan
utse ytterligare per$on scrn tillsammacs rned styrelseledamot tecknar foreningens frrma.

't3 $
-(iyrelsen svarar för föreningens crganisation osh förvaltningen ev föreningens angelågenheter. Styrelsen
ska cckså se till att orEanisetionen beträffande bokfaring cch förvaitning av föreningens medel innefailar
erforderlig kontroll.

{4$
Utan förenrngsstårnrnåns bernyndigande får s\,relsen eller firmatecknare, inte avhånda föreningen dess
fasta egendom eller tomträtt. $t1.relåen får dock inteskna och belåna sådan egendom.

{5S
$tyrelsen åligger:
art avge redovisning för foi'vaftningen ar/ foreninge,ns angeiägenheter g,e,nom ait avlårnna ärsredovisning

scm ska innehålla beråttelse r:m verksamheten under året (förvaltnlngsberåttelse) samt redogöreise för
föreningens intäkter oöh ks tnader under året {resultatråkning) och for stållningen vid rålcenskap#irets
utgång (balansräkning).

atl uppråtta br.rdget för det kornmande verksamhetsåret och faststålla årsavgifter
ait minst vart tred1e år, innan år:sred*yisningen avges, beaikiiga fdrenrngdns hus samt inventers övriga

tiilgångar och i forvattningsberätteisen redovisa daturn för utförd 'besiktning sarnt vid besiktningen och
inventer in ge n gj orda iaktta gelser av sårski f d beiydelse,

att minst sex veckor fore den föreningsstånrma. på vilken årsredovisningen och revisionsheråttelsen ska
framläEEas, til{ revisorerna !åmna årsredovisniirgen för det förflutna rä[enskapsåret samt



ått seiläst två veckor före *rdinarie förenings.$tåmfila hålla kopia av årsredovist"ringen och kopia a,r
revisi en sberättelsen ti tlgånglig för i.ned lemrna rn a.

å1?',, ** revisorer och en suppleant vä|.!s av ordinarie foreningsstämma för tiden intill dess nästa r:rdrnane
ståmma hållits.

Om en juridisk person föres!ås till revisor ska dst vara ett registrerat revisionebolag och rerrisorssuppleant
uises inte.

Reviscrr åligger:
eft verkståll-ä revision av förertirugens årgredovisning j,ärnte räkenskåper cch styrelsens förvaltning samt
ait senast tre veckor före ordinarie foreningsstämi-na franrtåg'ga revisio,nsbei'ättelse.

17,$
Vid=ordinarie fdreningsståfirfiä utsss välberedning, b*atåend€ äv rnin$t två ledantÖter, för tiden inlill näsfa
ordinarie foreningsståmma hallits. Fn Jedemot utses ti!l sammankal'lande i valberedningen. Valberedningen
skall foreslå, kanciidater till de fortroendeuppdrag tiil vitka valska.Jff*rråtta.s på före:n,inEs$tämmän.

Föreningsstämma

JE$
Ordlnar"le foreningsstämma hålls en gång orn året vid tldpunkt som framgår av 4 $. Extra stämffia hålis då
styrelsen finner dkäl tili det. $tyreisen skå åv*n utfysa en extfä föreningssHåmma då det hos styr*isen
skriftligen begärts av en revisor bllqr av il?inst s.n iiondat av eamtilga röstberättigade medlemmar. I begåran
ska arände a?tges och kallelse ska she incm två ve*kcr från den dåg sådan begårån inkom,

Kalleise till föreningssiåmma ska $idligt ange de ärenden som ska foreksnrr.qa.

Kalfelsen ska utfardas tidigast sex yeckor före och senast två veckor före föreningsståmman,

Kalielse till foreninEsstärnrna ,ska utf;årda$ genon:r p*rscnlig kaileise till samtliga medlemmar Eenorn
utdelning. brev nned post eller via e-posl.

Arrdra rn+ddelanden titl nl€dlemffiarnå anslås på lamptig piats incrn föreningens fastighet, skickas {.lt son-}
b-;'ev eller vja e-post.

1g
Medlem sorn önskar få ett ärende behandtat vid ordinane stårnms ska skr!ft{igen framståtla sin begäran hos
styr"elsen för€ januari r*ånads utgång

zCI$
På ordinai.ie föreningsstämma ska forekomnia följande ärenden;
a|, Upprätta en förtö*kning över nårvarande mecifenrmar, ombud och bitråden samt faststållande av

rostlängd.
b) Val av ordforande vid stämman
c) Anrnäian av protokollskrivare.
d) Val :av justerare titlika röstråknare.
e) Frågan om kallelse tii! stämman behörigen skett.
f, Godkannande av dagordning
g) Föredragning arr styrqlsens årsredovisning
h) flöredragning av r*visiansberättelsen,
i] Faststållande av resultai- och baiansräkningen.
j) Eesiut om användande äv uppkornrnet överskott elier m*iiande av underskott.
k) 8eslut om än$varsfrihet för styrelsens ledannöter.
li Fr.ågan om arvoden.
m) ,8*slut om antal s\irsl**'**mötsr, suppleanier och jedamoter ! valberedningen.
n) Val av styi'elseiedari:öter cch suppleanter.
a) Val av revisur trch suppfeanl,
p) Val av valbenedning.
q) övriga årenden, v:ilka anEivits I kal]elsen.

På extra ståmma ska endast punkterna a - f f0rekonnma samt de årenden, for vilka stämrnan utfysts och vjlka
angivits i kaNlefsen till densamma.

2r$
Froiokoll vid förening,s$tdrnrna ska fös:as sv anmäld'protokollf$rare. i fråga orn protokoilets innehåll gatier
'1 att röstlängden ska tas in eller bitågEas pr*tokollet,



2. att ståinmans beslut ska föras in i protakollet samt
3. om omrö$tnrng har skefJ, att resultåtet ska änges i protckollei"

Vid ståmma {ört protokoll ska sena$t inom tre veci{or vara hos styrelsen lillgängligt för rnedlemmärna,
Prot*kcll ska forvaras på betryggande sätt

t?n&Åu
Vid föreningsstärnmä har varje medlem $om jnnehaf en bostadsrätt en r,osi. Om flera medlernrnår har en
bostadsratt-qemensamt, har öe dock tilisammans endast en rösl. Röstberåltigad år enclast rJen medlern sorfi
fullgjart sina*forplrktelsei mat forenidgen Beslut fattas noimalt med en*el mäloritet av de på siåmmen råst-
beråttigede. Beslut dår sårskild röstövervikt erfardras behandtas i I kap.1S,19 ach 23 $$ i bostadsrättslagen.

Bosiadsråtlshävare får utöva $in rö$tr'åff genom betullmåktfgat onrbur{ scm antiR:gen slqa vårå rn*dlem i

forenlngen, äkta make, sarnbo eller nårståand* son'r varaktlgt ssmmsnbor rned nredle!',nrnen. Ombud ska
uppvisa skriftlig. dagtecknacl fu{lmakt Fullrnakten gäller högst ett år från utfårdanclet. lngen får på grund av
fullmakt röstå för mer än en annan rOstberätiigad. En medlem kan vid frireningsståmma nredföra högsr ett
bitråde som antingen ska vara medlem i föreningen, mäke, sanrbo eller närstående sorn varaktigt
sammanbor rned rnedlem:men Biträde saknar röstrått.

Ornrostning vid förenrngsstårnma sker öppet. Påkallai. nårvarande röstberåtligärl sluten omröstning, skä
dette alitid åccepteras vid val och i ovrigt efter beslut av stämman. Vid litra röststai avgörs val oenom lolining,
medan i andra frågor den mening gåller som bitråds av ordföranden

Den scm inte år medlem irar r,ått ått n#ruåra viel fOrenings$tämrnä. Detta gälier d<lck endast ora för*trådafe
föi"förenrngen begänt att hon elier han gka vara siåmmoordförande eller låmna informatlon som har betydelse
för medlemmarna e,ller föreningens verksånthet eller på snnat sätt ska b,idra ti!f ståmmans genomförancie

Upplåtelee och övergång åv hoetaderätt

23$
fiö$tadsrått uppiåts skriftligen ach får enclast upplåtas åt nnediern i f0reningen. Upp,låtelsehandlingen ska
ange parternås namn. den Iägenhet upptåtelsen avser, åndamålet med unplåteJsen samt de belopp som ska
betelas som insats och årsavgift. Om upplåtelseavgift ska uttas, ska även deft anges.

24$
Har bqstadsrätt öv*rEått tiil ny innehaväre, får denne utöva bc$täCsråtten encast orn han/hon är eller antas
illl medlem i foreningbn.

trn juridisk person som år nnedlern i tdreningen får inte utan samfycke av föreningens styreise genom
övsrlåte ise fo rvärv* bostadsrått til i en hostad slägenhet.

Utan hinc{er av första stvek€t får dödslrc efter avliCen bostadsrölislravare utöva bostadsråtten. Efter li:e år
från dödsfallet, far föreningen dock upprnanå dödsboet at{'inom s*x månader visa att bcstadsrätten rngåti i

i:odelnrng elier arussKifte med anledning av bostadsrättshavarens död eller att någon, som inte får vägras
intråde i föreningen, förvårvat bostadsrätten och sökl nredlemskap. öm den tid som angetts i anrnaningen
inte iakttas, får bosiadsråiten ivängsförsåijas för dödsboets råkning-

En lurridisk person som har förvärvåt en bostadsråti till en bostadslägenhet far vågras inträde i föreningen
åvsn om de i 25 $ första stycket angivna f0rutsättningarna för mediemskap år uppfyllda,

Utan hinder av för:sta stycket får också en juridisk per$oir utöva bostadsrätten Lrten att vara medlem i

föreningen, orn den juridiska personän har fcrväru'at bcstadsratten vid exekutiy försåljning eil*r vid
tvångsförsåijnlng o.ch iia hade pantråfi iboahadsrätien. Tre are-fur förvärvetfår foreningen'uppmana den
juridlska personen att inom sex rnänader från i.rppmaningerr visa ati någon sorn inte får vågras inträde i

förenirrgen har forvärvat bostadsrätten och sskt mediernsk-ap. Om upprnaningen inte följs, får bostadsrätien
fuångsförsåijas for den juridiska pörsonens råkning.

trR-ss
Den som en bosiadsrätt övergått till får lnle vägras infu-äde i föreningen om de villkor som tOneskrivs I

stadgarna år uppfyllcia och fereiringerr skäligen hel godta fronom/h+nn*!om bostadsråttshaväre.

!\iedlernskap i föreningen får, vid förvårv av anel*l i trastadsrätt avseende hostadsiägenhet, vågres cm
bostadsrätten efter förvårvet inte innehas av makar eller sådana sambor på viika samboiagen {2003:37S)
ska tiitårnpas.



Medlemskap i fareningen får vägras om det t(an äntas att förvärvaren för ege-n dei inte perrnanent ska bosaitta
sig i basiadsrättsfäg*nhelen.

rff$
Orn en bastadsråt1 ö',,ergått
forvärvaren inte antagits til!
anmaningerr visa att nagon
mediemskap lakttas inte tid
råknrng,

genom bodelning, arv, testamente. boiagsskifte eller liknande förvärv och
åedlem, får iöreäingerl uppmana innehaiiaten ätt inorn sex måt:ader från
som inte får vägras intrdde ! föreningen, förvärvat bostadsråtten och sÖkt
som angetts i arrmaningen, får bastadsrätten tvångsfotsäljas för förv-.äryåreil9

?7S
Eii åvtal orn overlåtelse av bostadsrEått genorfl köp ska upprättas ekrift{igen och skr,ivas under av såljaren och
köpåren. I altalet ska den lägenh*ts*m överlåtelsen avser samt köpeskiilqngen anges Motsvafände $ka
gålla vid byte etler Eåva. BestyrK avskrift air övertåtetseavtalet ska tillstäilas styrelsen

Boetådsråttshavareils råttighefer oclt shyldigh*ter

28S
fto$tadsrattshavaren ska på egen bekcstnad tili det inre hålla lägenheten Jämte tillhörande L.ltrymmen i gott
skick Detta gå,ler åven rnarken, eller beiks*g, om sådan ingår i upplåtelsen.

Bastadsråttshavaren ånsvarar bt. a för. rumrnens väggar, golv och tak samt underligganda fuktisclerande skikt.
' inrerJning och-utruåtning i kök, badrum och:övriga utrymmen i !ågenheten såsorn ledninEar och övriga

installatiönen för vatten, avlopp. vårifie, gas. ventilation och el iinkl. proppskåp) ti,ll de delar dessa befiilner
sig inne r lågenheten och inte år en ledning som tjänar fler ån en lägenhet. g!ås och bågaf i iågenhetens ytterfönster, innanfönsteroch på evantuellt inglasad balkang

. iågenhetens ytter- och innerdörrar
' sva,gströnrsanfåggningar. målning av radiatorer. kail- och varmvattenledningar

För reparation på grund av brand- elter vaitenledn,ingsskadå svarår bostadsrättshavaren endast om skadan
uppkonrrnit gonorn
t hans/hennes egen vårdslöshel eller i,ors,ummelse, eller
2 vårclslöshet eller forsumfitelse av

a. någon sorn höf tili hans elier hennes hushåt! etier som besöker honomlhenne sorn gäst
b. någon ännan srrm hanlhon har inryrnt i läg*nheten eiier
c. någon som för hans/hennes råkning utfor arbeten i fågenheten

For reparaiion på ErunC av brandskada som uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse gv någon
annafl än bastadsrättshavaren sjålv år dock denne ansvari$ endasi om han/hon brustit i ornsorg etler tillsyn.
Detta stycke gäller i tlllåmpliga delar onr det finns ohyra i lägenheten,

Bostaciståttshavaren är skyldig att omgäende anmåla fet och brister avseend,e sådant underhåll som
föreningen svarar för.

Bcstadsråttsföreningen ansi/araf bf . a för. ventilation$d0nr vattenrädiatorer med ventiler och termostat dock e1 målning
* rnålning av yttersidor av ytterfönster och ytterclörrar
' sprrngventiler
' ledningar som tjånar fier ån en lågenhet

Föreningen kan genorn beslut på föreningsståmma åta $iE att utf#ra sådant und*rhålt ${)m
hostadsiatthavaren'ska svara för enligt denna-paragraf. Eti sådant beslut kan endast avse åtgärd som
föreningen,avser att vidta i sambanc med st#rre *nderlråll eller *nrbyggnad cch berör bo$tådsrättshavarens
lägenhei.

Oi:n bostadsrätisinavar-en försummar sitt ansrrar för lågenhetens skick i sådan utstråcknins att annans
säkerhet åventyras eller det finns risk för cmfatiande skador på annans egendom och inte efter tiftsägelsö
avhjåtrper bristen så snart som moJligt. fåi: far:eningen avh|ålpa bristen på bostadsråttshavalens bekostnad.

2s$
Bastadsrättshävaren får jnte utan styi:elssns tillstånd,utf*ra åtgär'der i lägenheien
f . insrepp i bärande konstruktlon

som innefattar

2 ändring av eller anslutning till befinttiga tedningar för avlopp, våry1e, gas, vatten,
3 anflsn väsentlig fonindring av lägenheten

ventilatian elier

Styrelsen får inte våSra att medge tillstånd till en åtgårrJ selm äv6ös i första stycket om inte åtgården är titl
påtagiig sltada eller otägenhel for,föreningen.



30$
När bosiadsrältshavaren anvånder tågenheten ska han/hon se titl att de som bor i CIrnqivningen inte utsåtts
för störningar so,rn 1 sådan grad kan våra skadliga for hålsan eller annars forsärnra deras bosiadsmiljo att de
inte skäligen kan tålas. Bostadsråttshavaren ska åven i öurigt vid sin ånvåndnlfl9 av lågenheterr iäkttä ällt
+om fordras för att bevara sundhet, ordning och gctt s|rick inom eller utanfcr l'ruset.
fian/hon cka råtta sig efter de serskilda regler st:m föreningen i överensstårnmelse med orten$ sed meddelar.
Eostadsråttshävaren ska halta noggrann tlllsyn over att dess-a ålågganden fullgörs oqkså av dern som
hanlhcn svatar för enligt 2S S 3 stycket

Om del förekommer sådane störningar i boendet scm avses i för.sta stycliet första meningen, ska föreningen
ge bostadsrättshavareil titlsägelse aft se tillett störningen omedelbart upphör.

Andra stycket gäller inte om foreninEen $åger upp bostadsrättshav;ren mec anledning av att stöt"ningarna
år s.arskilt alivariiga med hänsyn tlll deras art etler omfattning.

Sm bostadsrättshavaren vet eller har aniedning att rnisstänka att et1 fötemål år behåftät nned ohyra får cietta
inte tas in i lägenheten.

3r$
Företrådare för bostadsrättsforeningen har rått att få komma in i lågenheten och tillhorande utryrnr"nen når
det behövs föt tillsyn, för att utför* arbete $+m föreningen svarar för eller för avhjålpande av brist en{rgt 28 $
sisla stycket. Når bostadsråtten ska tvångsforsåijas eiler når bostads.råttslravaten avsagt slg lågenheten, år
bostadsråttshavalerr skyldig att låta lagenheten visas på lämplig tid. Förenrngen ska se till ait
bosiadsråttshävaren intedrabbas av större olägenhet ån nödvåndigt.

32$
En br>stadsråttshavare får upplårta sin lägenhet i andra hand tilt annan för sjäfvståndigt brukande endast om
sty,relsen ger srfi samtycke. Samtycke behövs dock inte

1. orn en bostadsrått har förvarvats vid exekutlv försaijning eller tvångsförsåljning av en juridisk person som
hade pantrått i bCIstadsråtten och sonr inte åntagits so*r medlem iforenirigen-etler,

2. offi tågenheten åir avsedd för permanentbcende ceh bostadsreitten tilt lågenheten innehas av komnrun
eller ett landsting

$tyrelsen ska genast underråttas orn en upplåtelse onligt ancira sfycket.

Vågrar styrelsert att ge sltt sarnty,cke tilt en andrahandsupplåtetse får bostadsråttshavaren ändå upplåta
fågenheten i andra ha,nd, om hyresnamnden lämnar tillstånd'tifi upplåtelsen. $ådant tillstånd ska iämnas, om
liosladsråttshavaren haf skäl för upplätelsen och foreningen inte har någan befogad anledning att vågra
samtycke Tillstånd ska begränsas tiil viss tid.

För bCI$tadsi*genheter som innehas av en juridisk person krävs det fcr tillstånd endast att förenlngen inte
håI någon befogad;anledning ätt vågrä sarntycke. Tillstånd kan begr.ånsas tili viss tid,

Ett tillstånd tlll andrahandsupptåtelse kan förenas mectviltkor.

33$
Bostadsråttshavaren får inte anvånda lägenhelen för något annat andamåi än det avsedda. Föreningen får
dock endast åberopa åvvikelse sonx iår åv avseväi"el *åtldelse för före,ningen eltei' nägon annän n'rådtern i

föreningen.

34S
Bsstad$råttshävåren får inte rflrymma utomstående Fersoner i lägenheten, orn det kan medfpra rnen för
föreningen eller någon annan medlem i föreningen.

35$
Nyttjanderätten till en lägenhet s-orn innehas med bostadsrått och som tilltråtts år'föruerkad cch föreningen
således beråttrgad att sågå upp bosladsråttshävåren tiil avflyttning:
1. om bostadsråitsha\iaren drojer,med att betaia insats eller upplåtelseavgift utöver två veckor från det ått

föreningen efter föt:felbdagen anrnanat honcmlhenne att fullgora sin betalning*skyldighet,
-'1ä. onfl bos--tadsrättshavaren d?o;er nr:ed att betala årsaugift eilerävgift för andrahånOö,upfitåtelse n:er än en

vecka eft*r. förfallodagen när det gålier en bostadslägenhet eller nr€r än fuå vardagar efter förfallod,agen
nar det gäller en lokal,

2. om bostadsHttshavaren utan behöv!igi samtycke eiler tillsiånd upplåter lägenheten i andra hand,
3 om iågenheten anvånds i strid med 33 eller 34 SS,4 om hostadsrättshavaren eller den som lägenheten upplåtits tjtl i andra hand, genom uårdslöshet år

vållande tilt a:tt det finns ohyra i lågenheten eller orn ttostäd$rättshavaren genom att inte utan oskätigt
drqsrnåf r.inderråtta styrelsen om att det finns ohyra i lägenheten bidrar till att ohyran sprids i huset,

5. onr lågenhelen på annat så{t vanvårdas eiler em bostadsrättshavaren åsidosåtter sina skyldighnter enligt
30 $ vici användningen åv lägenheten eiler orn den scm lågenheten upplåtits till i andra hand virJ



änvåndningen av denna åsldosåitter cie skyfdigheter som enligt sarnrna paragraf åligger en
bostadsrättshavare.

S. o,$ llöstädsråttshavaren inte låmnar tilltråde till lågenheten enligt 31 $ och han/hon inie kan visa en gililg
ursäkt for detta,

7. om bostadsrättshavar*n 'nte fullgör än,nån honom/henne åvil nde skvtdighet och det rnåste anses v4ra
av svnnerliq vikt för för"eningen att skVldigheten fullqors,

S om lagenfieten helt efler*till vasenttigj'<Jei anvånds fsr nåningsverksamhet eller därmed iikartad
verl<sa*rnhet, vilken utgor eller i vilken tiii inte ovåsentilg de] ingar brottstigt forfarande, elter för tiilfälliga
sexuella forbrndelser mot ersåttning

Ny,ttjanderätten är lnte foruerkad, om det sonr ligger h:crstadsr'åttsfiavaren tilt låst åf av rinså betydelse .

Uppsågning på grurrd av förhållande som åvee$ i forsta stycket 2, .3 etler 5-7 får' ske endast om
bostadsråttshavaren låten bii att efter titbagelse vidta rättelse u,ian drojsmå|.

lfråga om en bo$adslågenhet tår uppsägniflg på grund av förhållande som avses i första stycket 2 inte heller
sXdom bostadsnåttshåvar:en ettsl iiltsågelåe uån dröjsmål ansöker om tillstånd till upplåtelsen och får
ansökan beviljad.

Gm föreningen såger uFp bostäd$råttshava!"en till avflyttning, har föreningen rått tili ersåftning för skada.

rb9
Är nyttjanderätten enligt 35 $ forverkad på grun av drojsmat med b€talning av år$augift och h*r förenittgen
rned anlecJning av detta sagt upp bostart*rå$$havåren till avflyttning får denne inte på grund av droisnrålet
skiijas {rån lågenheten
1. orn avgiften * når d,et år fråga om en hostadslägenh*t - betala$ inom tre veckoi: från det att

bastadsrättshavaren har delgetts underrättelse enligt 7 kap ?7 cch 28 S$ i bostadsr*ttslagefi ofil
möjligheten aft få tillbaka lågenheten genonl ätf betaiå årsavgiften inom denna tid, eller

2. onr avgiften - när det gr fnåga onr lakal * betalas inom tvä veckor från ciet att bostads-rättshavaren har
de{getts unclerr:ättelse enligt 7 kap 27 se;h 28 $$ i bostadsrättslagen orn rnojligheten atl få tilåbaka

iägenheten genom att betala arsavgiften inom denna tjd.

Äi' det fråga om Bn bostadslägenhet får'en bcstadsråttshavare inte heller skil.ias från lägenheten om han/hon
varit forhindrad att betafa årsavgiften incrt derr tid sonr anges i första stycket 1 på,grurrd av s.;ukdam elier
liknande oforutsedd omständighet ooh årsavgiflen har betalats så snart det var möilrgt. döcK seqa$t når
tvisten om avhysning avgörs iförsta instans.

Vad sorn sags i för:sta stycket gäiler inte om ,bostadsnitts'hav8'ren, g€nom att vid upprepade tillfätten inte
betala årsavgiften inom den tid sorn anges enligt 7 kap 23 $ i bostadsråttslagen, ha äsidosatl sina förp!iktelser
i så hog gräd ätt hanlhon skåligen inte bör får behålta lågenheten,

Besinit om evhysning får i'neddelas tidigast tredje var.dagen efter utgången av den tld som änges i försia
stycket 1 eller 2.

Ändringar av stadgarna

3?S
Flt besluf om åndring av föreningens stadgar år giltigt am samtli.Ea röstberåttigade i föreningen är ense on:
del Beslutet är även giltigt, cm det har fatiats på två på varandra tö'jånde foreningsstärnrnor orn rninst två
tredjedelar av oe rostande på d*n genare sfårnrnan röstat för stadgeåndringen.

Seslutet får inte verkstållas forrån registreri*gen av stådgärna verkställts.

Svriga hestämnnelser

3S$
Näi medlem avflyiiat fl"ån bostadsr.ättsfcreningen upphör Endra eventuetla nyttigheter i föreningen sonl
medlernmen dirporrerar, t ex Särage eiler p-plats sårnrna dag som medlemrnen avflyttar från lägenheten.

ss$
För'-förenlngen gållande ordningsregler utf;)rdae av sfyi'else-n och gållerfrån och med den tidpunkt när Ce
disirlbuerats ienlighet rned vad sorn sägs i 18 $ 5:e st



-rs $
Vid förenlngens upplösning ska förfaras enligt I kap 29 $ bostadsrättslagen {1991:61a}. Behållrra iillgånger
ska fördelas rneilan bostadsråt shavarria efter lågenheternas insatser,

4'! $
Utövel dessa stadgar gätler för f0reningens verlcsarnhet vad sorn stadga$ i bostadsraftslagen (1991:S14I,
andra tiitämpliga lagar samt cm sådana finns. föreningens öfdninssregl*r.

Undertecknatle styrelsel,edamötel intygar att ovenstående sladgar blivit antagna av föreningens medlemi'nar
pä föreningsstånrrna

Den 5 februari2018 och på föreningsstån'irna den 26 april2O18

i. t\-''' '--.- - j ,2

. .9 1i.1.:!',:r:lL.:e:ull.4, .., .

Gunnar Tårnvik
$ekreterare

OIcf Tiselius
Ordfdrande


