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Foreningens firma och andarnal

1§
Foreninqens firma ar Bostadsrattsforeninqen Inloppet.

2§
Foreninqen har till andarnal att framja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i foreninqens
hus upplata bostadslaqenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegransning. Upplatelse far aven
omfatta mark som ligger i anslutning till foreningens hus, om marken skall anvancas som komplement
till bostadslaqenhet eller lokal.
Bostadsratt ar den ratt i foreninqen som en medlem har pa grund av upplatelsen.
Medlem som innehar bostadsratt kallas bostadsrattshavare.

Forenlnqens sate

3§
Foreninqens styrelse skall ha sitt sate i Nacka kommun.

Rakenskapsar

4§
Foreninqens rakenskapsar omfattar tiden 1/1 - 31/12.

Medlemskap

5§
Fraga om att anta en medlem avgbrs av styrelsen om annat inte foljer av 2 kap 10 § bostadsrattstaqen (1991 :614
Styrelsen ar skyldig att snarast, normalt inom en manad fran det att skriftlig ansokan om medlemskap
kom in till foreninqen avqora fragan om medlemskap.

6§
Medlem far inte uttrada ur f6reningen, sa lange han innehar bostadsratt.
En medlem som upphor att vara bostadsrattshavare skall anses ha uttratt ur fbreningen, om inte
styrelsen medgett att han far sta kvar som medlem.

Avgifter
7§
For bostadsratten utgaende insats och arsavglft faststalls
alltid beslutas av foreninqsstarnrna.

BV

styrelsen. Andring av insats skall dock

Arsavgiften avvaqs sa att den i tornanande till laqenhetens insats Kommer att motsvara vad som
beloper pa lagenheten av foreninqens driftskostnader, amorteringar och avsattninqar i enlighet med

8 §.
Arsavgiften betalas rnanadsvis i torskott senast sista vardagen fore varje kalendermanacs borjan, om
inte styrelsen beslutar annat.
Styrelsen kan besluta att i arsavqiften inqaende ersattninq for varme och varmvatten, renhallning.
konsumtionsvatten eller elektrisk strom skall erlaqqas efter fbrbrukning eller area.
Upplatelseavqift, overlatetseavqitt och pantsattningsavgift kan tas ut efter beslut av styrelsen.
For arbete med overgfmg av bostadsratt far overtatelseavqift tas ut av bostadsrattshavaren med belopp
som maximalt far uppga till 2,5 % av prisbasbeloppet enligt socia'forsakrmcsbaiken (2010: 11 0).
For arbete vid pantsattninq av bostadsratt far pantsattninqsavqift tas ut med belopp som maximaIt far
uppqa till 1 % av prisbasbeloppet enJigt socialforsakrinqsbalken (2010:110).
Pantsattningsavgift betalas av pantsattaren.
FOreningen tar i ovrigt inte ta ut sarskilda avgifter for atgarder sam foreninqen skall vidta med
anledning av lag och forfattning.
Avgifter skall betalas pa det satt styrelsen bestarnmer. Betalning skall ske
bestarnrner.

pea det satt styrelsen

For merarbete sam kan uppsta vid andrahandsupp'atelse far sarskild avgift tas ut av bostadsratts
havaren. Enligt bostadsrattslagen 7 kap § 14 far sedan avgift arligen uppga till maximalt 10% av
prisbasbeloppet enligt soclaltorsakrinqsbalken (2010: 110). Om en laqenhet upplats under en del av ett
ar, beraknas den hoqsta tillatna avgiften efter det antal ka'enderrnanader sam lagenheten ar upplaten.
Avgifter skall beta las pa det satt styrelsen bestarnrner. Om inte avgifterna betalas i ratt tid utqar
drojsmalsranta enligt rantelaqen pa den obetalda avgiften fran forfallodaqen till dess fulla betalning
sker samt parninnelseavqlfter enligt torordrunqen om ersattninq for inkassokostnader mm

Avsattning, underhallsplan och anvandning av arsvlnst

8§
Avsattning forforeningens fastighetsunderha/l skall goras arliqen med ett belopp motsvarande minst
0,3 % av taxeringsvardet for foreninqens hus.
Styrelsen skall uppratta en underhallsplan for qenornforandet av underballet av forenlnqens hus och
arliqen budgetera samt genom beslut om arsavqlftens storlek, och med beaktande av forsta stycket,
tilise att erforderliga medel avsatts for att sakerstalla underhallet av foreninqens hus.
Den vinst som kan uppsta pa foreninqens verksamhet skall balanseras i ny raknlnq.

Styrelse

9§
Styrelsen bestar av minst tre och hoqst fem ledamoter samt minst en och hoqst fyra suppleanter, vilka
samtidigt valjs av foreninqen pa ordinarie starnrna for tiden intill dess nasta ordinarie starnrna hallits,

Konstituering och beslutforhet

10 §
Styrelsen konstituerar sig sjalv.
Styrelsen ar beslutfor nar de vid sarnrnantradet narvarandes antal overstiqer Mitten av hela antalet
ledarnoter, For giltigheten av fatlade beslut fordras, da for beslutforhet minsta antalet ledarnoter ar
narvarande, enighet om besluten.

Firmateckning

11 §
Foreningens firma tecknas, forutorn av styrelsen, av tva av styrelsen dartill utsedda styrelseledamoter i
foreninq eller av en av styrelsen dartill utsedd styrelseledamot i foreninq med annan av styrelsen dartif
utsedd person.

Forvaltning

12 §
Styrelsen far forvalta forenlnqens egendom genom en av styrelsen utsedd vlcevard, vilken sjalv inte
behover vara medlem i foreninqen, eller genom en fristaende forvaltningsorganisation.
Vicevarden skall inte vara ordforande i styrelsen.

Avyttring

m.m.

13 §
Utan f(lreningsstammas bemyndigande tar styrelsen eller firmatecknare, inte avhanda foreningen dess
fasta egendom eller torntratt. Styrelsen f~r dock inteckna och belana sadan egendom eller torntratt.

Styrelsens 31igganden

14 §
Det aligger styrelsen
att avge redovisning f6r f6rvaltningen av foreningens anqelaqenheter genom att avlarnna arsredovis
ning sam skall innehalla berattelse am verksamheten under aret (forvaltnmqsberattelse) samt
redoqorelse for fbreningens intakter och kostnader under aret (resultatrakninq) ooh for stallningen
vid rakenskapsarets utgang (balansrakninq),
att uppratta budget ocf faststatla arsavgifter tor det kommande rakenskapsaret,
att minst en gang arliqen, innan arsredovisningen avges, besiktiga torernnqens hus sarnt inventera
ovriqa tillgangar och i fbrvaltningsberattelsen redovisa vid besiktningen och inventeringen gjorda
iakttagelser av sarskild betydelse,
att under minst en vecka fore den stamma som avses, halla redovisningshandlingarna och
revisionsberattelsen eller avskrifter oarav tillgangliga for medlemmarna hos foreningen och genast
sandas till medlemmar sam beqar detta

Revisor

15 §
En revisor och en suppleant vajjs av ordinarie forenmqsstarnrna for tiden intill dess nasta ordinarie
starnma haltits
Det aligger revisor
att verkstalla revision av fbreningens arsredovisninq jarnte rakenskaper och styrelsens fbrvaltning
samt
att senast tva veckor fore ordinane foreninqsstarnrna framlagga revisionsberattelse.

Foreninqsstamrna

16 §
Ordinarie ftlreningsstamma hlllls en gang om aret senast sex manader efter rakenskapsarets utg~ng.
Extra starnrna halls da styrelsen finner skal till det och skall av styrelsen aven utlysas da detta for
uppgivet andamal has styrelsen skriftligen beqarts av en revisor eller av minst en handel av samtliga
rostberattiqade medlemmar.

Kallelse till stamma
17 §
Styrelsen kallar till forenlnqsstamma. Kallelse till forenlnqsstarnrna skall tydligt ange de arenden som
skall forekornma pa starnman,
Kallelse till foreninqsstarnma skall ske genom anslag pa larnpllqa platser inom foreninqens hus eller
genom brev. Medlem, som inte bor i fbreningens hus, skall kallas genom brev under uppgiven eller
eljest for styrelsen kand adress
Andra meddelanden till foreninqens medlemmar delges genom anslag pa larnpliq plats inom
fbreningens fastighet eller genom brev.
Kallelse far utfardas tidigast fyra veckor fore starnrna och skall utfardas senast tva veckor fore
ordinarie stamrna och senast en vecka fore extra starnma,

-

Motionsratt

18 §
Medlem som onskar fa ett arende behandlat vid starnrna skall skriftligen frarnstalla sin beqaran hos
styrelsen i sa god tid att arendet kan tas upp i kallelsen till starnrnan.

Dagordning

19 §
Pa ordinarie forenmgsstarnrna skall forekornrna foljande arenden

-

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Upprattande av forteckninq over narvarande medlemmar, ombud och bitraden (rostlanqd)
Val av ordfbrande pa starnman
Anrnalan av ordfbrandens val av sekreterare
Faststallande av dagordningen
Val av tva personer att jarnte ordfbranden justera protokollet
Fraga om kallelse till starnrnan benortqen skett
Foredragning av styrelsens arsredovisnlnq
Fbredragning av revlsionsberattelsen
Beslut om faststallande av resultatrakninqen och balansraknlnqen
Beslut i fraga om ansvarsfrihet for styrelsen
Beslut om anvandande av uppkommen vinst eller tackande av fbrlust enligt faststalld
balansraknlnq
Beslut om arvoden
Val av styrelseledamoter och suppleanter
Val av revisor och suppleant
Ev. val av valberedning
bvriga arenden, vilka angivits i kallelsen

Pa extra starnrna skall forekornma endast de arenden, for vilka stamrnan utlysts och vilka angivits i
kallelsen till densamma.

Protokoll

20 §
Protokoll vid foreningsstamrna skall foras av den stamrnans ordforande utsett dartill. I fraga om

protokoltets innehall galler
1.

att rostlanqden skall tas in eller bilaggas protokollet,

2. att starnmans beslut skall foras in i protokollet samt
3.

om omrostninq har skett, att resultatet skall anges i protokollet

Protokoll skall forvaras betryggande.
Vid starnrna fort protokoll skall senast inom tre veckor vara hos styrelsen tillgangligt for medlemmarna.

Rostning, ombud och bitrade

21 §
Vid foreninqsstamma har varje medlem en rost. Om flera medlemmar har en bostadsratt gemensamt,
har de dock tillsammans endast en rost. Rostberattiqad ar endast den medlem sam fullgjort sina
fOrpliktelser mot fOreningen.
Medlems rostratt vid foreninqsstamman utovas av medlemmen personligen eller av den sam ar
rnedlernmens stalltoretradare enligt lag eller genom befullmaktigat ornbud som antingen skall vara medJem
i fbreningen, medlemmens make, samba. syskon, foralder eller barn. Ar medlemmen en juridisk person far
denne toretradas av ombud sam inte ar medlem Om bud skall torete skriftlig, dagtecknad fullmakt
Fullmakten galler hOgst ett ar fran uttardandet.
Ingen far pa grund av fullmakt rosta for mer

an en annan rostberattiqad.

En medlem kan vid forenlnqsstarnrna rnedfora hbgst ett bitrade som antingen skall
fbreningen, medlemmens make, samba, toralder, syskon eller barn.

vara medlem i

Omrostning vid f6rcningsslt:lmrna sker oppet om inte narvarande rostberattiqad pakallar sluten

omrostninq.
Vid lika rostetal avg6rs val genom lottning, me dan i andra fragor den mening g~ller sam bitrads av
ordforanden.
De fall - bland annat fraga am andring av dessa stadgar - dar sarskild rostovervikt erfordras tor
giltighet av beslut behandlas i 9 kap 16 § p 1, P 3-4 och 23 § i bostadsrattslagen (1991:614).

Formkrav vid overlatelsa

22 §
Ett avtal am overlatelse av bostadsratt genom kop skall upprattas skriftligen och skrivas under av
sal[aren och koparen. Kbpehandlingen skall innehalla uppgift am den laqenhet sam overtatelsen avser
samt am eU pris. Motsvarande skall galla vid byte eller gav8
Bestyrkt avskrift av overlatslseavtalet skall tillstalias styrelsen.

Ratt att utova bostadsratten
23 §
Har bostadsratt overqatt till ny innehavare, far denne utova bostadsratten endast om han ar eller antas
till medlem i foreningen.
En juridisk person sorn ar medlem i fOreningen far inte utan samtycke av fOreningens styrelse genom
overlatelse torvarva bostadsratt till en bostadslaqenhet,
Utan hinder av forsta stycket far dodsbo efter avliden bostadsrattshavare utova bostadsratten. Efter tre
ar fran dodsfallet, far foreningen dock an mana dodsboet att inom sex rnanader visa att bostads
ratten ingatt i bodelning eller arvsskifte med anledning av bostadsrattshavarens dod eller att naqon,
som inte far vaqras intrade i foreninqen, torvarvat bostadsratten och sokt medlemskap. Om den tid
som angetts i anmaningen inte iakttas, far bostadsratten tvanqsforsaljas enligt 8 kap.
bostadsrattslaqen (1991 :614) for dodsboets rakninq.
Utan hinder av forsta stycket far ocksa en juridisk person utova bostadsratten utan att vara medlem i
foreninqen, om den juridiska personen har torvarvat bostadsratten vid exekutiv forsaljning eller vid
tvangsforsaljning enligt 8 kap. bostadsrattslaqen (1991:614) och da hade pantratt i bostadsratten, Tre
ar efter torvarvet far foreninqen uppmana den juridiska personen att inom sex rnanader fran
uppmaningen visa att naqon som inte far vaqras intrade i fOreningen har forvarvat bostadsratten och
sokt medlemskap. Om uppmaningen inte foljs, far bostadsratten tvanqsforsaljas enligt 8 kap
bostadsrattslaqen (1991 :614) for den juridiska personens rakning
24 §
Den som en bostadsratt har overqatt till far inte vaqras intrade i forenlnqen om de villkor som
foreskrivs i stadgarna ar uppfyllda och foreninqen skaliqen bar godta honom som bostadsrattshavare,
En juridisk person som har forvarvat en bostadsratt till en bostadslaqenhet far vaqras intrade i
fbreningen aven om de i forsta stycket angivna forutsattnlnqarna for medlemskap ar uppfyllda.
Om en bostadsratt har overqatt till bostadsrattshavarens make far maken vaqras intrade i foreninqen
endast da maken inte uppfyller av forenlnqen uppstallt sarskilt stadgevillkor for medlemskap och det
skaliqen kan fordras att maken uppfyller sadant villkor. Detsamma qaller ocksa nar en bostadsratt till
en bostadslaqenhet overqatt till naqon annan narstaende person som varaktigt sammanbodde med
bostadsrattshavaren,
Ifraga om torvarv av andel i bostadsratt aqer forsta och tredje styckena tillarnpninq endast om
bostadsratten efter torvarvet innehas av makar eller, om bostadsratten avser bostadslaqenhet, av
sadana sambor pa vilka sambolagen (2003:376) skall tlllarnpas,

25 §
Om en bostadsratt overqatt genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte elfer liknande forvarv och
forvarvaren inte antagits till medlem, far forenlnqen an mana innehavaren att inom sex manader fran
anmaningen visa att naqon som inte far vaqras intrade i forenlnqen, forvarvat bostadsratten och sokt
medlemskap. lakttas inte tid som angetts i anmaningen, far bostadsratten tvangsforsajas enligt 8 kap.
bostadsrattslaqen (1991 :614) for torvarvarens
raknlnq.

Bostadsrattshavarens rattigheter och skyldigheter

26 §
Bostadsrattshavaren far inte anvanda laqanheten for naqot annat andarna' an det avsedda
FOreningen far dock endast aberopa avvikslse som ar av avsevard botvoetse fbr fOreningen euer
nagon annan medlem j foreninqen
Om en bostadstaqenhet som inte ar avsedd for fritidsandarnal innehas med bostadsratt av en juridisk
person, far lagenheten endast anvandas f<)r att i sin helhet upplatas i andra hand som
permanentbostad, om inte nagot annat har avtalats

27 §
Bostadsrattshavaren far inte utan styrelsens tillst~nd i lagenheten utfora ~tgard som innefattar
1.

ingrepp i en barande konstruktion,

2

andring av befintliga ledningar for avlopp, varrne, gas eller vatten, eller

3.

annan vasentlig ferandrinp av lagenheten.

Styrelsen far inte vaqra att medge ti"st~tnd till en atgard som avses i forsta stycket om inte atgarden
pataglig skada eller olaqenhet for fOreningen.

ar till

Bostadsrattshavaren ska pa egen bekostnad Mila det inre av lagenheten i gott skick, Detta galler
avan mark, forrad, garage och ancra laqenhetskomplernent som kan inga i upplatelsen.
Bostadsrattshavaren svarar salunda fOr underhall och reparationer av bland annat:
• ytbelaggning pa rummens alia vaggar, goJv ocn tak jarnte underliggande ytbehandling, som kravs
for att anbringa ytbelaggningen pa ett faekmannamassigt satt
• ieke barande innervaggar
• 91as och hagar i lagenhetens ytter- och innerfonster med tillhorande beslag, handtag, lasanordninq,
vadringsfilter och tatninqslister samt all malning torutorn utvandig malning och kittning
• till ytterdorr horande beslag, gangjarn, glas. handlag, ringklocka, brevinkast och las Inklusive
nycklar: bost::ldsr:'itt~havare everer even fOr all malnmg med undantag tor malning av ytterdorrens
utsida; motsvarade galler for balkong- eller altandorr
• innerdorrar och saksrhetsqrindar
• lister, fader och stuckaturer
• elradiatorer; i fraga am vattenfyllda radiatorer svarar bostadsrattshavaren endast for rnalninq
• elektrisk golvvarme, som bostadsrattshavaren forsett lagenheten med
• eldstaoer, dock inle tillhbrande rokqanqar
• varmvattenberedare
• ledningar for vatten och avlopp till de delar dessa ar atkomllga inne i lagenheten och betjanar
endast bostadsrattshavarens Iaqenhet
• undercentral (sakrtnpsskap) och darifran utqaende el- och informationsledningar (teleton, kabel-tv,
data med mera) i lagenheten, kanalisationer, brytare, eluttag och fasta armaturer
• venliler och luftinslapp, dock endast malninq
• brandvarnare
I badrum, duschrum eller annat vatrurn samt i we svarar bostadsrattshavaren darutover bland annat
aven for:
• till vagg eller golv hbrande fuktisolerande skikt
• inredning och belysningsarmaturer
• vitvaror och sanitetsporslin
• golvbrunn med t11lh6rande klarnrinq till den del det ar atkomligt fran laqenheten
• rensning av golvbrunn och vattenlas

•
•
•
•

tvattrnaskln inklusive ledningar och anslutningskopplingar pa vattenledning
kranar och avstangningsventiler
ventllationsflakt
elektrisk handdukstork

I kok eller motsvarande utrymme svarar bostadsrattshavaren for all inredning och utrustning sasom
bland annat:
• vitvaror
• koksflakt
• rensning av vattenlas
• diskmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar pa vattenledning
• kranar och avstangningsventiler; I fraga om gasledningar svarar bostadsrattshavaren endast for
malninq.
Ytterligare installationer
Bostadsrattshavaren svarar aven for alia installationer i laqenheten som installerats av
bostadsrattshavaren eller tidigare innehavare av bostadsratten,
Brand- och vattenledningsskador
FOr reparationer pa grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrattshavaren endast i
beqransad omfattning i enlighet med bestarnrnelserna i bostadsrattslaqen.
Komplement
am lagenheten ar utrustad med balkong, altan eller uteplats svarar bostadsrattshavaren endast for
renhallning och snoskottnlnq. am laqenheten ar utrustad med takterrass ska bostadsrattshavaren
aven se till att avrinning for dagvatten inte hindras.
Felanrnalan
Bostadsrattshavaren ar skyldig att till foreninqen anrnala fel och brister i sadan lagenhetsutrustning
som foreninqen svarar for i enlighet med bostadsrattslagen och dessa stadgar.
Gemensam upprustning
Foreninqsstarnrna kan i sam band med gemensam underhallsatqard i huset besluta om reparation och
byte av inredning och utrustninq avseende de delar av laqenheten som medlemmen svarar for.
Vanvard
am bostadsrattshavaren forsummar sitt ansvar tor laqenhetens skick i sadan utstracknlnq att annans
sakerhet aventyras eller att det finns risk for omfattande skador pa annans egendom har fOreningen,
efter rattelseanmaning, ratt att avhjalpa bristen pa bostadsrattshavarens bekostnad.
Tillbyggnad
Anordningar sasorn markiser, balkonginglasning, belysningsarmaturer, solskydd, parabolantenner etc.
far monteras pa husets utsida endast efter styrelsens skriftliga godkannande. Bostadsrattshavaren
svarar for skotsel och underhall av sad ana anordningar. am det behovs for husets underhall eller for
att fullqora myndighetsbeslut ar bostadsrattshavaren skyldig att, efter uppmaning fran styrelsen,
demontera anordningar.
Ombyggnad
Bostadsrattshavaren far foreta forandrinqar i laqenheten, FOljande atqarder far dock inte foretas utan
styrelsens tillstand:
1. ingrepp i barande konstruktion,
2. andring av befintlig ledning for avlopp, varme, gas
eller vatten, eller
3. annan vasentliq forandrinq av lagenheten
Styrelsen far endast vaqra tillstand om atqarden ar till pataglig skada eller olaqenhet for foreninqen
eller annan medlem. Bostadsrattshavaren svarar for att erforderliga myndighetstillstand erhalls.
Forandrinqar ska alltid utforas pa ett fackmannamassigt satt,

28 §
Bostadsrattshavaren far inte inrymma utornstaende personer i lagenheten, om det kan medfora men
for foreninqen eller naqon annan medlem i foreninqen.

29 §
Nar bostadsrattshavaren anvander lagenheten skall han eller hon se till att de som bor i omgivningen
inte utsatts for stbrningar som i sadan grad kan vara skadliga tor halsan eller annars forsarnra deras
bostadsmiljO att de inte skaligen bar talas. Bostadsrattshavaren skall aven i Ovrigt vid sin anvandning
av lagenheten iaktta alit som fordras for att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanfor
huset. Han eller hon skall ratta sig efter de sarskllda regler som fbreningen i overensstamrnelse med
ortens sed meddelar. Bostadsrattshavaren skall Mila noggrann tillsyn over att dessa aligganden
fullqors ocksa av dem som han eller hon svarar for enligt 32 §.
Om det fOrekommer sadana stOrningar i boendet som avses i torsta stycket torsta meningen skall
toreninqen
1.

ge bostadsrattshavaren tillsaqelse att se till att storninqarna omedelbart upphbr, och

2.

om det ar fraga om en bostadslaqenhet, underratta socialnarnnden i den kommun dar
laqenneten ar betaqen om storningarna.

Andra stycket qaller inte om foreninqen sager upp bostadsrattshavaren med anledning av att
storninqarna ar sarskilt allvarliga med hansyn till deras art eller omfattning.
Om bostadsrattshavaren vet eller har anledning at! rnisstanka att ett forernat ar behaftat med ohyra far
detta inte tas in i lagenheten.

30 §
En bostadsrattshavare far upplata sin laqenhet i andra hand till annan for sjalvstandiqt brukande
endast om styrelsen ger sitt samtycke. Detta galler aven ide fali som avses i 26 § andra stycket.
Samtycke behovs dock inte,
rorvarvate vid exexuttv forsalJntng eller tvangsfbrsaljning enligt a kap.
bostadsrattslagen (1991 :614) av en juridisk person sorn hade pantratt i bostadsratten och som
inte antaqits till medlem i toreninqen, eller

1.

om en bostad;Hi~tt hal

2.

om lagenheten
avsedd for permanentboende och bostadsratten till laqenheten innehas av
en kommun eller ett landsting.

ar

Styrelsen skall genast underrattas om en upplatelse enligt andra stycket
31 §

Vaqrar styrelsen att ge sitt samtycke till en andrahandsupplatelse, far bostadsrattshavaren anda
upplata hela sin laqenhet i andra hand, om hyresnamnden larnnar tillstand till upplatelsen Tillst~nd
skall larnnas. om bostadsrattshavaren har beaktansvarda skal for upplatelsen och foreninqen inte har
nagon befogad anledning att vaqra samtycke. Tillstandet skal/ beqransas till viss tid.
I fraga om en bostadslaqennet som innehas av en juridisk person kravs det for tiltstand endast att
fbreningen inte har naqon befogad anledning att vaqra sarntycke. Tillstandet kan beqransas till viss
tid.

Ett tillsUmd till andrahandsupplatetse kan torenas med villkor.

32 §

Bostadsrattshavaren skall pa egen bekostnad halla lagenheten [arnte tillhorande utrymmen i gott
skick. Detta galler aven marken, om sadan ingar i upplatelsen.
Till laqenheten raknas:
laqenhetens vaggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande sklkt,
lagenhetens inredning, utrustning, ledningar och ovriga installationer,
rokgangar,
glas och bagar i lagenhetens fonster och dorrar,
laqenhetens ytter- och innerdorrar samt
svaqstrornsanlaqq ningar.

-

Bostadsrattshavaren svarar dock inte for reparation av ledningar for avlopp, varme, gas, elektricitet
och vatten om fOreningen forsett lagenheten med ledningarna och dessa tjanar fler an en lagenhet.
Detsamma galler rokgangar och ventilationskanaler, galler i tillampliga delar om det finns ohyra i
lagenheten.
Bostadsrattshavaren svarar inte heller for malning av utifran synliga delar av ytterfonster och
ytterdorrar.
For reparationer pa grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrattshavaren endast om
skadan uppkommit genom
1.

hans eller hennes egen vardsloshet eller forsummelse eller

2.

vardsloshet eller forsurnrnelse av
a) naqon som hor till hans eller hennes hushall eller som besoker honom eller henne som gast
b) naqon annan som han eller hon har inrymt i laqenheten eller
c) naqon som for hans eller hennes rakning utfor arbete i lagenheten. For reparation pa grund av
brandskada som uppkommit genom vardsloshet eller forsurnrnelse av nagon annan an
bostadsrattshavaren sjalv ar dock denne ansvariq endast om han eller hon brustit i omsorg
och tillsyn.

Foreningens ratt att avhjalpa brist

33 §
Om bostadsrattshavaren forsummar sitt ansvar for laqenhetens skick enligt 32 § i sadan utstrackninq
att annans sakerhet aventyras eller det finns risk for omfattande skador pa annans egendom och inte
efter uppmaning avhjalper bristen i laqenhetens skick sa snart som mojligt, far foreninqen avhlalpa
bristen pa bostadsrattshavarens bekostnad.

Tilltrade till lagenheten

34 §
Foretradare for bostadsrattsforeninqen har ratt att fa komma in i laqenheten nar det behovs for tillsyn
eller for att utfora arbete som foreningen svarar for eller har ratt att utfora enligt 33 §. Nar
bostadsrattshavaren har avsagt sig bostadsratten enligt 35 § eller nar bostadsratten skall
tvangsfbrsaljas enligt 8 kap. bostadsrattslaqen (1991 :614) ar bostadsrattshavaren skyldig att lata
lagenheten visas pa larnpliq tid. Foreningen skall se till att bostadsrattshavaren inte drabbas av storre
olaqenhet an nodvandqt.

Bostadsrattshavaren ar skyldig att tala sadana inskrankningar j nyttjanderatten som f6ranleds av
utrota ohyra i huset eller pa marken, even am hans eller hennes lagenhet
nodvandiga atgarder for
inte besvaras av ohyra.

an

Om bostadsrattshavaren inte lamnar tmtrade till lagenheten nar f6reningen har ran till det, far
kronofogdemyndigheten besluta am sarskild handrackning.

Avsagelse av bostadsratt

35 §
En bostadsrattshavare far avsaqa sig bostadsratten tidigast efter tva ar fran upplatelsen och
oariqenorn bli fri fran sina forpliktelser sam bostadsrattshavare Avsaqelsen skall g6ras skriftligen hos
styrelsen.
Vid en avsaqelse overqar bostadsratten till f6reningen vid det manadsskttte som intraffar narmast efter
tre manader fran avsaqetsen eller vid det senare rnanadsskitte sam angetts i denna.

Forverkande av bostadsratt

36 §
Nyhjanderatten till en lagenhet sam innehas med bostadsratt och sam tilltratts ar, med de
begransningar sam fOljer av 37 och 38 §§, forverkad och toreninqen saledes beratttqad att saga upp
bostadsrattshavaren till avflyttning:
1.

om bostadsrattshavaren droier mso att betala insats eller upptate.seavqttt utover tva veckor
fran det att fbreningen efter fOrfaliodagen anmanat honom eller henne att fullgora sin
betalningsskyldighet,

2.

om bostadsrattshavaren drojer med att betala arsavgift, nar det galler bostadslaqenhet, mer
an en vecka efter f6rfallodagen eller, nar det qaller en lokal, mer an tva vardagar efter
ftirfallodagen,

3.

am bostadsrattshavaren utan behbvligt samtycke eller ti/lstand upplater lagenheten i andra
hand eller drojer m",d att betala avgiften f()1- alldratlanasupplatelsen, mer an en vecka.

4.

om lagenheten anvands i strid med 26 eller 28 §,

5.

om bostadsrartshavaren eller den som lagenheten upplatits till i andra hand, genom
varosloshet ar vallande till att det finns ohyra i lagenheten eller om bostadsrattsnavaren
genom att inte utan oskaltqt drojsrnal underratta styrelsen om att det finns ohyra i lagenheten
bidrar till att ohyran sprids i huset,

6.

om laqenheten pa annat satt vanvardas eller om bostadsrattshavaren astdosatter sina
skyldigheter enligt 29 § vid anvandning av lagenheten eller om den sam lagenheten upplatits
till i andra hand vid anvandning av denna asidosatter de skyldigheter som enligt samma
paragraf aligger en oostadsrattshavare.

7.

om bostadsrattshavaren inte lamnar tilltrade tilllagenheten enligt 34 § och han eller han inte
kan visa en giltig ursakt for detta,

8.

om oostacsrattshaveren inte fullg6r skyldighet som gar utover det han eller hon skall gora
enllgt bostadsrattslaqen (1991 :614) och det masts anses vara av synnerlig vikt tor foreningen
att skyldigheten fullgors, samt

9.

om lagenheten helt eller till vasentliq del anvands for naringsverksamhet eller darmed likartad
verksamhet, vilken utqor eller i vilken till en inte ovasentliq del ingar brottsligt forfarande, eller
for tillfalllqa sexuella forbindelser mot ersattning.
37 §

Nyttjanderatten ar inte forverkad, om det som ligger bostadsrattshavaren till last ar av ringa betydelse.
Uppsagning pa grund av forhallande som avses i 36 § 3, 4 eller 6-8 far ske om bostadsrattshavaren
later bli att efter tillsaqelse vidta rattelse utan drojsrnal,
Uppsagning pa grund av forhallande som avses i 36 § 3 far dock, om det ar fraga om en
bostadslaqenhet, inte ske om bostadsrattshavaren utan drojsrnal ansoker om tillstand till upplatelsen
och far ansokan beviljad.
Uppsagning pa grund av storninqar i boendet enligt 36 § 6 far, om det ar fraga om en
bostadslaqenhet, inte ske forran soclalnarnnden har underrattas enligt 29 § 2 st. p. 2.

-

Ar det fraga om sarskilt allvarliga storningar i boendet galler vad som sags i 36 § 6 aven om naqon
tlllsaqelse om rattelse inte har skett. Vid sadana stornlnqar far uppsaqninq som galler en
bostadslaqenhet ske utan foreqaende underrattelse till socialnarnnden. En kopia av uppsaqnlnqen
skall dock skickas till socialnamnden.
Femte stycket qaller inte om storningarna tntraffat under tid da laqenheten varit upplaten i andra hand
pa satt som anges i 30 och 31 §§.

38 §
Ar nyttjanderatten f6rverkad pa grund av forballande, som avses i 36 § 1-4 eller 6-8, men sker rattelse
innan foreninqen har sagt upp bostadsrattshavaren till avflyttning, far han eller hon inte darefter skiljas
fran laqenheten pa den grunden. Detta galler dock inte om nyttjanderatten ar forverkad pa grund av
sadana sarskilt allvarliga storninqar i boendet som avses i 29 § tredje stycket.

Bostadsrattshavaren far inte heller skiljas fran lagenheten om forenlnqen inte har sagt upp
bostadsrattshavaren till avflyttning inom tre rnanader fran den dag da fbreningen fick reda pa
forhallande som avses i 36 § 5 eller 8 eller inte inom tva manader fran den dag da foreninqen tick
reda pa torhallande som avses i 36 § 3 sagt till bostadsrattshavaren att vidta rattelse.

39 §
Ar nyttianderatten enligt 36 § 2 forverkad pa grund av drojsrnal med betalning av arsavqift, och har
fbreningen med anledning av detta sagt upp bostadsrattshavaren till avflyttning, far denne pa grund av
drojsrnalet inte skiljas fran lagenheten
1.

2.

om avgiften - nar det ar fraga om en bostadslaqenhet - betalas inom tre veckor fran det att
a) bostadsrattshavaren pa sadant satt som anges i bostadsrattslaqens (1991 :614) 7 kap 27
och 28 §§ har delgetts underrattelse om rnojliqheten att fa tillbaka laqenheten genom att
betala arsavqiften inom denna tid, och
b) meddelande om uppsagningen och anledningen till denna har larnnats till socialnarnnden i
den kommun dar lagenheten ar belaqen, eller
om avgiften - nar det ar fraga om en lokal - betalas inom tva veckor fran det att
bostadsrattshavaren pa sadant satt som anges i bostadsrattslaqens ( 1991 :614 ) 7 kap 27 och 28
§§ har delgetts underrattelse om mojligheten att fa tillbaka laqenheten genom att betala
arsavqiften inom denna tid.

Ar det fraga om en bostadslaqenhet far en bostadsrattshavare inte heller skiljas fran lagenheten om
han eller hon har varit forhindrad att betala arsavqiften inom den tid som anges i forsta stycket 1 pa

grund av sjukdom eller liknande oferutsedd ornstandiqhet och arsavqiften har betalats sa snart det var
mojligt, dock senast nar tvisten am avhysning avqors i fbrsta instans.
Vad sam sags i torsta stycket galler inte am bostadsrattshavare, genom att vid upprepade tillfallen inte
betala arsavqiften inom den tid sam angetts i 36 § 2, har asidosatt sina fOrpliktelser i sa hOg grad aU
han eller han skaligen inte bar fa behalla lagenheten.

Avflyttning

40 §
Sags bostadsrattshavaren upp till avflyttning av naqon orsak som anges i 36 § 1, 2, 5-7 eller 9, ar han
eller hon skyldig att flytta genast
Sags bostadsrattshavaren upp av naqon orsak sam anges i 36 § 3,4 eller 8 far han eller hon bo kvar till
det manadsskitte sam intraffar narrnast efter tre manacer fran uppsaqninqen, om inte ratten alagger
honom eller henne att flytta tidigare. Detsamma galler om uppsagningen sker av orsak som anges j 36 §
2 och bestammelserna j 39 § tredje stycket ar tillampliga.
Vid uppsaqninq i andra fall av orsak sam anges i 36 § 2 tillampas tivriga bestamrnelser i 39 §.

Uppsagning
41 §
En uppsagning skall vara skriftlig.
Om Wreningen sager upp bostadsrattshavaren till avflyttning, har ftireningen ratt till ersattninq tor skada

Tvimgsforsaljning

42 §
Har bostadsrattshavaren blivit skild fran lagenheten till foljd av upps~gning i fall som avses i 36 §, skall
bostadsratten tvimgsforsaljas enligt 8 kap bostadsrattsiagen (1991:614) sa snart sam mtijligt am inte
foreninqen, bostadsrattshavaren och de kanda borqenarer vars ratt berors av ftirsaljningen kommer
overens om naqot annat Forsaljningen far dock skjutas upp till dess att brister som bostadsrattshavaren
svarar for blivit atgardade.

Ovriga bestamrnelser

43 §
Vid fbreningens upplbsning skall forfaras enligt 9 kap 29 § bostadsrattslagen (1991 :614). Behallna
tillgangar skall fordelas mellan bostadsrattshavarna i forhallande till laqenheternas insatser.
44 §
Utover dessa stadgar galler for fbreningens verksamhet vad som stadgas j bostadsrattslaqen
(1991:614) och andra tillampliga laqar.

