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Stadgar fSr
Bostadsrattsfflreningen PRALINEN 1, Sundbyberg

Undertecknade styrelseledamOter intygar att fOljande stadgar blivit antagna av fOreningens

medlemmar p£ sammantrade den 12 februari 2007

"

Kurt Stener

F&reningens flrma och andarr al

1 §
Foreningens frrna &r BostadsrattsfOreningen
PRALINEN 1

2§
FOreningen iar till andamal att framja medlemmamas eKcncmisKa
intressen genom att i foren.ngens hus Lppiata bostadslagenheler ocri
lokaler till nyttjande och utan tidsbegransmg Upplatelse far aven
omfatta mark son ligger i ansiulning till fOreningens hus, om marker
skall anv£ndas som komplement t.ll bostadslagemet elter lokal.

Bosiadsratt &t den rait i fdreningen som en med'em har pi grund av
upplatelsen.
Medlem so-n innehar bostadsraf, Kallas bastacsrattshavare.

Fflrenlngens sate

3§
Ffireningers styrelse skall ha sitt sate i

SUNDBYBERG

RSkenakapsar
4§

POreningens rakenskapsar omfattar tiden

1/1-31/12
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Medlemskap
5§

Fraga om att anta en rr.edlem avgOrs av styrelsen om annat inte fflljer
av 2 Rap 10 § bostacsrattslagen (1991 614).

Styrelsen ar skyldig att snarast, normatt inom en mdnad 'ran det att
skriftltg ansflkan om medlemskap kom in till ftireningen avgora fragan
om medlemskap.

6§
Medlem far inte uttrade ur fOreningen, sa lange han innehar bostadsratt
Er medlem som jpphor att vara bosiads-attstiavare skall arises ha
uttritt ur fflre"ingen, om inte styrelsen medgett att han fir sta kvar som
medlem.

Avglfter

7§
FOr bostadsrfitten utgaende insats och arsavgift faststalls av styrelsen
Andring av insats skall dock aildd beslutas av fdreningsstamma.

Arsavgiften awags sa att den I forhaliands till lagenhetens andelstal
kommer att motsvara vad som beIflper p& lagenheten av fOreningens
kcstnader, amorteringar och avsattningar i enlighet med 8 §.

Arsavgiften beta las manadsvis i fsrskott serast sista vardagen fore
varje KalenCermaiads borjan, om inte styrelsen beslutar annat.
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Slyrelsen kan besluta att i arsavgiften ingaende ersattring for v/a-me
och varmvatten, renhallning, konsumtionsvatten eller elektrisk strOm
skall e.1Sggas efter fortrukring eJler area.

Om Into arsavgiften betalas i ratt tid, utgar drfijsmalsraTita enligl
rantelagen (1975:635) pi den obetaida avgiften fran fOrfallodagan till
dess fjll Detaining sker.

Uppfatefseavgift. Overtatelseavgift och parrtsattningsavgift kan tas ut
efter beslut av styrelsen

For arbete rred Overgarvg av bostadsratt far overlatelseavg ih tas ut av
bosladsrattshavaren med belopp som maximal! far uppgS till 2,5 % av
prisbasbeloppet enligt lagen (1952.331) om allman fOrsakring.

Fir arbete vid pantsSttning av bosladsrati far panlsatlninosavgift tas ut
med belopp som maximalt far uppgd till 1 % av nrisbasbeloppet eni gt
lagen (1962:381) om allmari rarsakring.

Pan:s£rtnmgsavgi*t betalas av pantsdttanen.

FOreningen fdr i dvrigt into ta u( sarskitda avgifler f8r atg£rder som
fflreningen skat vidta med anledning av lag och fOrfattning.

Avgitter skall betalas p3 del satt styrelsen beslammer. Betalning far
dock aiitid skegenom post-anvisning, postgiro eller bankgiro.

Avsattnlng, urvdeitiailsplan och anvandnlng av arevlnst
8§

Avs&ttning for Kreningens fesf/gftefsunderfia// skall goras arligen med
ett belopp motsvarande mir.st 20 kr per kvadratmeter bostads- octi
lokalarea exklusive areorfor ga-aga.

Styrelsen skall uppratta en underhallsplan for genomforandet av
underhallet av fOreningens hus och arligen budgetera samt gencm
beslut om arsavgiftens storleX, och med beaktande av ftrsta stydtet,
tiltse att erforderliga medel avsatts f6r att sakerstaila undertial'et av
f&rsningens hus.
Den vinst som Kan uppsta p5 fareningens verksamhet skall balanseras i
ny rakning.

Sty reive

9§
Styrelsen beslar av minst tre och hogst fern ledamoter samt minst en
och hOgsJ fya suppleanfrer, vilka sarr.lidig! vaijs av Kreningen p6
ordmarie stamma Wr t den ntill dess ndsta ordinarie stdmma halltts.

Med undantag for forsta styckets regsl om att samtliga vaijs av
ffireningen, gailer att under tiden intill den ordinarie fOreningsstanma
som infaller ndrmast efter dot slutfinansieringen av fOreningens hus
genomfflrs utses en ledamot och en suppleant av AB Bostsdsgarar.ti
och valjs flvriga ledamiiter och suppleanter av ffireningen pa ordinarie
foreringsstamma Ledamot och suppleant utsedda av
A6 Bostadsgaranti behover inte vara nedlem i foreningen.

Slutfinansiermg har skett nar sarntliga i den ekonomiska planen
fbrulsedda fastighetslan utbetalats.

Konstttuerlng och beslutsfflrhot
10 §

Styrelsen konstituerar sig sjalv.

Styrelsen ar besiutsfOr nar de vid sammantradet narvarandes antal
Overstiger halften av hela antalet ledamoter. Far giltigheten av fattade
beslul fordras, da for fieslulsforhet minsta antalel ledamoter &r
nSrvarande, enighetom besluten.

Rrmatecknlng

11§
Foreningens f rma tecknas, fflrutom av styrelsen, av tv£ av styrelsen
dartill utsedda styrelsetedamoter i fOrening eller av en av styrelsen
riartill utsedd styrelseledamot i forening med annan av styrelsen dartill
ulsedd person.
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Forvaltnlng
12 §

Styrelsen far Wrvalta foreningens egendom genom en av sSyrelsen
utsedd vicevard. vilken sjalv inte behover vara medlem i fbreningen,
eller genom en fristaende fOrvaltningsorganisation.

Vicevarden skall inte vara ordforande i styrelsen.

Avyttrlng m.m.
13§

Utan f6reningsstammas bemyndigande far styrelsen eller
firmatecknare, inte avhar.da foreningen dess 'asta egendom eller
tomtratt. Styrelsen far dock inteckna och belana sadan egendom eller
tomtrstt

Styralsens Sllggardon

14 §
Del aligger styrelsen
att avge redovisnlng for forvaltnirgen av f&reninQens angelagenheter

genom att avlamna arsredovis-
ning som skall innehalla berattelse om verksamheten under aret
(forvaltningsberattelse) samt redogorelse for fOreningens intakter
och kostnader under aret (resuttatrakning) och Wr stailningen vid
rakenskapsirets utgang (balansrakning),

att uppratta budget ocri faststada arsavgifter fdrdet kommande
rgkenskapsaret,

att minst en gang arligen, innan drsredpvisningen avges, besiktiga
ffireningens hus samt inventera Ovnga tilkjangar och i
ffirvaltningsberSttelsen redovisa vid besiktningen och inventeringen
gjorda iakttagelser av sarskild bstydelse,

art minst en manad fore den foreningsstamma, pa vilken
arsredovisningen och revisionsberattelsen skall franlSggas. till
revisorerra Idmna arsredovisningen for del fs-flulna rakenskapsSret
samt

att senast en vecka innan ordinarie fOreningsstamma t llstaila
med/emmarna kopia av arsredovts-ningon och revis'Ktnsber&tteisen.

Revisor
15§

En revisor och en suppleant valjs av ordinarie fflreningsstamma fflr
tiden iniill dess nasta ordinarie stdmrna haliits

Oet aliggar revisor
att vertcstalla revision av fOreningens arsredovisning jamte rakenskaper

och styrelsens Rjrvatning same
att senast tvi veckor fore orcinarie fOreningsstamma framlagga

revtsionsberSttefse.

ForenlngBstamma
16 §

Ordinarie foreningsstamma halls en gang om aret fare juni manacs
utgang.

Extra stamma halls d& styrelsen f.nrer skai till det och skalf av styrelsen
aven uiysas da detta fir uppgivet andamal hos styrelsen skriftligen
begarts av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga
roslberSttigade medlenmar.

Kaltelsa till st̂ nvna
17§

Styrelsen kallar till fttreningsstamma. Kallalse till rorenirgsstamma skall
tydligt ange de arenden som skall fdrekomma pa stamman.

Kalieise till forenlngsstamma skall ske genom anslag pa lampliga
platser inom ffireningens hus eller genom brev. Medlem, som inte bor i
fareningens hus, skal! kallas genom brev under uppgiven eller eljest for
styrelsen kind adress

Andra meddelanden till foreningens medtemmardelges genom anslag
pa lamplig plats irrom foreningens fastiqhet efter gertom brev.

Kalieise far utfardas tidigast fyra veckor fore stamma och skaH utfarbas
senasl tvi veckor fCre ordinarie siamma och senast en vecka fore extra
stamma.
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MotlonsrStt
18§

Medlem som Qnskar lit ett arende behandlat vid stSmma skall skriftligeri
framstaila sin begaran hos styrelsen i sa god tid an arendet kan (as upp
ikallelsentiltslamman.

Dagordnlng
19§

PS ordinarie fOreningsstamma skall fa reko-nma fOljande arenden

"•

"

1} Upprattande av fOrteckning Over narvarande medlemmar, ombud
och bitraden (rfistlangd).
2) Val av ordtorande pS stamman
3) Anmalan av ordfOrar.dens val av sekreterare
4) Faststailande av dagordningen
5) Val av tvd persorter att jSmte crdfdrartcfen jtistera protokoltet
6) Fraga om kallelse till stamman behOrigen skett
7) FOredragning av styrelsens arsredovisning
8) Ffiredragning av revisionsberSttelsen
9) Beslut om faststailande av resultatrakningen och balansrakr.ingen
10) Beslut i fraga om ansvarsfrihet ffir styrelsen
11) Beslut om anvandande av uppkommen vinst eller

tackande av Wrlust enligt faststatld balansrakning
12) Beslut om arvoden
13) Val av styrelsefedamater och supplearrter
14) Val av revisor och suppleant
15) Ev. val av valberedning
16) Ovriga arenden, vilka angivits i kaltelsen

P4 extra starnma skall fOrekomma endast de arenden. fOr vilka
stamman utlysts och vilka angivits i kallelsen till densamma.

Protokoll
20 §

Protokoll vid IdreningsstSmma skall fOras av den stammans ordfflrande
utsett dartill I fraga om protokollets innehall galler

1. att rostiangdan skall tas in eller bilaggas protokollet,

2. att starr.mans beslut skall fdras in i protokollet samt

3. om omrfistning har skett, att resuliatet skall anges i protokotlet.

Protokoll skall Wrvaras betrygcande.

Vid stamma f6rt protokoll skall senast inom tre veckor vara hos
styreisen tiflgangfigt for medlemmarna.

R&stning ombud och bltrtda
21 §

Vid fOreningsstamma har varje medlem en rost. Om flera medlemmar
har en bostadsrdtt gemensamt, har de dock tillsammans endast en ro'st.
ROstberattigad ar endast den medlem som fuligjort sina fCrpliktelser mot
fdreningen.

Medlems rOstratt v d Wreningsstamman utflvas av medlemmen personligen
eller den som ar medlemmens stallfOretrflaare enligt lag eller genom
befullmaktigat ombud som antingen skall vara -nedlam i 'cJreningen.
medlemmens make, sambo, syskon, fflrfllder eller barn. Ar medlemmen en
juridisk person 'ardenne fOretradas av ombud som inte 3r medlem. Ombud
skall forete skrifdig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten galler hfigst ett ar fran
utfardandet.

Ingen far pa grund av fullmakt rflsta for mer &n en arman rOsfberdttigad.

En medlem kan vkJ fOreningsstamma medfora hagst ett bitrade som
antingen skall vara medlem i Kreningen, medlemmens make, sambo,
foralder, syskon eller barn.

OmrOstning vid fOreningsstamma sker o>pet om inte narvaranfie
rOstberattigad pakallar sluten omrOstning.

Vid lika rfistetai avgOrs val genom lottning. medan i andra fragorden
mening galler som bitrads av ordf6randen.
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De fall - bland annal fraga om andring av dessa stadgar - dar sarskild
rOstOvervikt erford'as for giltighet av beslut behandlas i 9 kap 16 § p 1,
p 3-4 och 23 § i bostadsrattslagen (1991:614).

Beslut rorande stadgeandring under tiden intill den ordinarie
fOreningsstamrra som infaller narmast efter del slutfinansieringen av
fOreningens hus genomfCrts. maste godkannas av AB Bostadsgaranti
for att aga giltighet.

Formkrav vid Sverlatelse
22 §

Ett avtal om dverlatelse av bostadsratl genom kop skall upp-attas
skrrftligen och skrivas under av saijaren och kdparen. KOpehandlingen
skall innehalla uppgift om den lagenhet som flvenatelsen avser samt
om ett pris. MotsvararxJa skall gaila vid byte eller gava.

Bestyrkt avskrift av Cverlatelseavtalet skall tillsta las styrelsen.

Ratt att utova bostadsratten
23 §

Har bostadsran overgatt till ny innehavare, far denne utfiva
bostadsratten endast om han ar eller antas till medlem i fQreningen

En juridisk person som 3r medlem i fdreningen far inte utan samtycke
av fdrentngens styrelse genom dverlatelse fOrvarva bostadsratt till en
bosladslagenhet

Utan hinder av fjrsia st/ckel far dddsbo efter avliden
bostadsraitshavare utiva bostadsratten. Efter tre arfran do'dsfallet, far
fOreningen dock anmana dOdsboet att inom sex manader visa att
bostads-
ratten Ingatt i bodelning eller arvsskifte med anledning av
bostadsrattshavarens dOd eller att nagon, som inte far vagras intrade i
fOreningen, forvarvat bostadsratten och sokt medlemskap. Om den tid
som angetts i anmaningen inte akttas far bostadsratten tvdngsfOrsaijas
enligt 8 kap. bostadsrattslagen (1991:614) for dOdsboets rakning.

Utan hinder av f6rsta stycket far ocksi en juridisk person utOva
bostadsratten utan att vara medlem i rareningen, om den juridiska
persc-nen nar fSrvisrval bostadsratten vid exekutiv -Orsaijning eller vid
tvangsfOrsaijning enligt 8 kap. bosladsrattslagen (1991:614) och d£
hade pantratt i bostadsratten. Ire ar efter fOrvarvet fir fsreringen
uppmana den juridiska personen att inom sex manader fran
uppmaningen visa att nagon som inte far vagras ir.trada i fOrenhgen
har forvarvat bostadsratten och sokt medtemskap. Om uppmaningen
inte fOljs. far bostadsretten ^dngsfOrsaijas enligt 8 kap
bostadsratttslagen (1991614) Ur den juridiska personens rakning.

24 §

Den som en bostadsratt har Overgatt till 'ar inte vagras intrade i
'dreningen om de villkor som foreskrivs i stadgama 9r upp'yllda och
fdrenirtgen skaiigen bOr gcdta honom som bostac'srattshavare.
En (uridisk person som har forvarvat en bostadsratl till en
aostadslagenhet far vagras intrade i fOremngen avert om de i fOrsta
stycket angivna fOrutsattningarna ffir mecflemskap ar uppfyllda.

Om en bostadsratt har dvergatt till bostadsrattshavarens make far
maken vagras intrflde i foreningen endast da maken inte uppfylter av
fflreningen uppstallt sa-skilt stadgevillkor f6r medlemskap och del
skaiigen kan fordras att maken uppfylier sadant villkor. Detsamma
galler ocksa nar en boslads'att till en bostadslagenhet Svergatt till
nagon annan rarstaende person som varaktigt sammanbodde med
bostadsranshavaren.

Ifraga om fflrvarv av andel i bostadsratt ager fHrsta och tredje styckena
tifiampning endast om bostadsratten efter fflrvarvef innahas av makar
eller, om bostadsratten avser bostadslagenhet, av sadana sambor pa
vilka lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem skall tiliampas.

25 §
Om en bostadsratt OvergStt genom bodelning, arv, testamenie,
bolagsskifte eller liknande ferva-v och farvarvaren inte aniagits till
medlem, far foreningen anmana innehavaren att inom sex manader fran
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anmaningen visa att nagon som inte fSr vagras intrade i fOreningen,
(Crvatvat bostadsratten och sOkt medlemskap lakttas inte tid som
angetis i anmaningen. far bostadsraten tvangsfirsaljas enligt 8 kap.
bostadsrattslagen (1991:614) fOr fOrvarvarens rakning.

BostadsrSttshavarens rSttlgheter och skyldlgheter
26 §

Bostadsrattshavsren far inte arvSnca agenheler for nagct anrat
andama! dn del avsedaa FOreningen fdrdock ertdast dieropa
awikelse som a r av avsevard betydelse fir fOreningen eller nagon
annan medlem i fOreningen.

Om en bcstadsiagenhet som irte ar avsedd fo'r fritidsandairal irnehas
med bosfadsratl av en juridisk person, far lagenheten endast anvandas
for att i sin helhet upplatas j andra hand som permanentbostad, om inte
nagst artnat rtar avtalats.

27 §
Bostadsrattshavaren far inte utan styreisens tillstand i lagenheten utfOra
atgard som mnefattar

1. ingrepp i en barande konstruktion,
2. andr.ng av befntiiga fedningar fOravlopp, varme, gas eller vatten.

eller
_ 3. annan vasentlig fOrandring av lagerneten.

Styrelsen far inte vagra att medge tillstand till en atgard som avses i
firsts, stycket om inte atgarden ar till patsglig skada eiler o agential tor
fOreningen.

28 §
Bostadsrattsr avaren far inte .nrymma utomstaende personer i
lagenheten, om det kan medfOra men for fOreningen eller nagon annan
medlem i fOreningen.

29 §
Har Eostadrattsriavarer anvdnder lagenheten skall han eller ton se till
att de som bar i omgivningen inte utsatts far swrningar som i sadan
grad kan vara skadliga for haisan eller annars fOrsamra cerss
bosladsmilo att de inle skaiigen bOrtalas. Bostadsrdttshavaren skall
aven i Ovrigt vid sin anvandning av lagenheten iaktta alH som forcras far
an bevara sundnet, ordning och gott skick inom eller utanfOr huset. Han
eller hon skall ratta sig efterde sdrskilda reglersom fOreningen i
overensstammelse med ortenssed meddelar. BosladsrattsHavaren
skall hal a noggrann lillsyn fiver att dessa aligganden fullgtirs ocksa av
dem som han eller hon svarar fflr enligt 32 § fjarde stycket 2.

^^ Om det forekommer sadana stbrningar i boendet som avses
stycket forsta me.iirgen skall Kteningen ge bostadsrattsHavaren
tillsSgelse att se till att stOmingarna orredelbart upphor

-

Andra stycket gfiller inte om fOreningen sflger upp bostadsratlshavaren
med anledning av att stOrningarna ar sdrskilt allvarliga med hansyn till
ceras art eller orrfatln ng.

Om bostadsrattshavaren vet eller bar anledning art misstanka art ett
fflremal at behaftat med ohyra far detta inte tas in i lagenheten.

30 §
En bostadsrattshavare far upplata sin lagenhet i andra hand till annan
far sjalvsiandigf brukande endas: om styrelsen ger sitt samtycke. Detta
gailer aven i de fall som avses i 36 § andra stycket.
Ssmtycke benOvs dock inte,

1. om en bostadsratt har fon/arvats vid exekutiv forsflljning eller
tvangsfOrsSljning enligt 6 kap. faostadsrattslagen (1991:614) av en
juridisk person som hade panlratt i bostadsratten och som inte
antagits till medlem i fOreningen, eller

2 om iagenheten ar avsedd fflr permanentboende och bostadsratten
till lagenheten irtnehas av en
korrmjn eller eh landsting.

Styrelsen skall genast underrSttas om en upp'ateise enligt andra
stycket.
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vagrar styre sen att ge sitt samtycke till en andrahandsupplatelse, far
bostadsrattshavaren anda upplata hela sin tagenhet i andra hand, om
hyresnamnden lamnat tillstand tilt uppiatefsen, TiHstdnd skaU I5mnas,
am bostadsrattshavaren har beaktansvarca skal fOr upplateteen och
fOreningen inte har nagon befogad anledning an vagra samtycke.
Til s:andet skall begransas til) viss tid.

I fraga om en bostadsiagenhet som innehas av en juridisk person kravs
det for tillstand endast att fOreningen into har nagon befogad anledning
art vagra samtycke. Tillstdndet Kan begransas till viss tid.

Ett tillstand till andrahandsupplatelse kan fcrenas med villkor.

32 §
Bostadsrattshavaren skall pdegen beV.ostnad haila lagenheten jdmte
tiDhOrande utrymmen i gott skick. Detta gatler aven marken, om sadan
ingar i uppldtelsen.

Till Idgenheten raknas:
• lagenhetens vaggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande

skikt,
• lagenhetens inredning, utrustning, ledninga- och Ovr&a

installationer,
• rOkgdngar,
• glas och bagar i lagenhetens fonster och dorrar,
• lagenhetens ytter- och hnerdfitrar samt
• svagstrdmsartiaggningar.

Bostadsrattshavaren svarar dock irte for reparation av ledningar fOr
avlopp, vdrme, gas, eleKtricitet och vatten am fOreningen forsett
lagenheten med tedningarna och dessa tjanar tier an en ISgenhet.
Oetsamma gallar rfikgangaroch ventilationskanaler.

Bostadsrattshavaren svarar inte heller for rndlning av utifran synliga
delar av ytterfOnster och ytterdOrrar.

For reparationer pa* grund av brand- eller vattentedn ngsskada svarar
bostadsrattshavaren endast om skadan uppkommlt genorn

1. hans eller henries egen vardslOshet eller fOrsumrnelse eller

2. vdrdsloshet eller fOrsummelse av
a) nagon som nor till hans eller hennes hushi I eller som besOker

honom eller henne som gast
b) nagon annan som han eller hon har inrymt i lagenheten eller
c) nagon som for hans eller hennes rakning utfOr arbete i

lagenheten. FOr reparation pa grund av brandsksda som
jppkomrr.rt genom va'dslOshet eller fOrsummelse av nagon
annan Sn bostadsratlshavaren s^aiv ar dock denne artsvaric
endast om han elter hon brustit i omsorg och tillsyn.

Fjarde stycket gailer i tillSmpllga delar om det finns ohyra i lagenheten.

Fflrenlngans rBtt art avhjaipa Mat
33 §

Om bostadsrajtshavaren fOrsummar sitt ansvar for lagenhetens sKick
enligt 32 § i sadan utstrdckning att annans sakerhet aventyras eller det
finns risk fOr omfattande skador pa annans egencon och irte efter
uppmaning avhjaiper bristen i lagenhetens skick sa snart som mfl,lig1.
fir fOreningen avhjatpa bristen pa bostadsrattshavarens bekostrad.

TllltrfldetllMagenhoten
34 §

FOretradare fOr bostads'-attsfOreningen har rait att fa komma in i
lagenheten nar det behOvs for tillsyn eller fflr an urfOra arbete som
fOreningen svarar fOr eiler har rStt att urfOra erligt 33 §. N3r
bostadsrattshavaren har avsagt sig bostadsratten enligt 35 § eller nar
bosladsratten ska/l rvangsfOrsaijas enlig: & kap. bostadsrattslagen
(1991:514) flrbostassrattshavaren skyldig att lata lagenheten visas pa
larnplig lid. FOreningen skall se till att bostadsrattshavaren inte drabbas
av stOrre oldgennet an nSdvandigt.

Bostadrattsnavaren ai skyldig att tala satiana inskrankningar i
nynjanderanen som fOranleds av nodvSndiga dtgdrder fOratt utrota
ohyra i huset eller pa marken, awen om hans eller hennes ISgenhet inte
besvarasav chyra.
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Om bostadsrattsnav/aren inte lamnar tilttrade till lagenheten nit
fQreningen har r&tt till del, fir krertofogdemyndigheten besluta om
sarskild hand-ackning.

Avsagelse av bostadsrStt

35 §
En bostadsrattsiava'e far avsaga sig bcstadsrar.en tidigast efter tvS ar
fran uppiatelsen och darigerom bli fri fran sina ffirpliktelser som
bostsdsrdttsnavare. Avsagelserr skall goras skriftligei fios stye/sei.

Vid en avsdgelse overgar bostadsratten till foreningen vid del
mSnadsskifle som intraffar narmast efter tre manader fran avsagelsen
el er vid del senare manadsskifte som angetts i denna.

Fftrverksnde av bostadsrStt
36 §

Nyttjanderatten till en lagenhet som innehas med bostadsratt och som
tilttratts ar, med de begransningar som foljer av 37 och 38 §§, forverkad
och foreningen sa edes beranigad att saga jpp bosladsrattshavaren till
avflyttning:

1. am bostadsrattshevaren drojer med att betala insats eller
upplateteeavgift utover tva veckor fran
dot att foreningen efter Wrfallodagen anrranat honom eller henne
att fullgOra sin be'.aSnirgsskyldignet,

2. om bostadsrattshavaren drfijer med att betala arsavgift, nar del
galler bcstadsiagennet, mer an er vecka efter fOrfallodagen eller,
ndr del galler an lokal, mer an tva vardagar efler fflrfallodagen,

3. cm bostadsrattshavaren utan behflvligt samtycke eller lilteland
upplater lagerheten i andra hand,

4. om lagenheten anvands i strid med 26 eller 28 §,

5. om bostadsrattshavaren eller den som lagenheten upplatits till i
andra hand, genom vardsldsnel Sr vallande til) art det firms ohyra i
lagenheten eller om bostadsrattshavaren genom atl inta utan
oskaiigt drojsmal ur.derratta styrelsen om att det finns ohyra i
lagenneten bldrar till att ohyran spnds i huset,

6 om lagenheten pa annat satt vanvardas eller om
bostadsrattshavaren asidosSttersina skyldigheter
enligt 29 § vid anvandning av lagenheten eller om don som
lagenheten upplatits till i andra hand
vid anvSndning av denna asidosatter de skyldighetersom enligt
samma paragraf aligger
art bostadsrattshavare,

7. om bostadsrattshavaren inte lamnar t IKrdde til lagenheten enligt 34
§ och nan eller hon inte kan visa en gittig ursakt for delta.

8. om bostadsrattshavaren inte fullgflr skylcighet sorr gar i>t6ver det
nan eller hon skall g(jra enligt bostadsrattslagen (1991:614) och det
maste arises vara av synnerlig vM for foreningen att skyldigheten
fullgdrs, samt

9. om lagenheten hell el er till vasentlig del anvands for
naringsverksamhet eller darmed likatad verksamhet, vilken UgOr
eller i vi.ken till en inte ovasentlig del ingar brotteligt forfarande, eller
for ti Ifailiga sexuella forbindelser mot ersattning.

37 §
Nyttjanderatten ar irte fflrverkad, orr del som igger
bostadsrattshavaren till ast Sr av ringa betydelse.

Uppsagning pa grund av fflrhallande som avses i 36 § 3, 4 eller 6-8 far
ske om bcstadsrdttshavaren later bli att efter tillssgelse vidta rattelse
ulan drO.snai.

Uppsdgning pa grund av fOrhallarxle som avses i 36 § 3 far dock, om
det 3r fraga om en bostadsiagenhet, Into ske om bostadsrattshavaren
utan QrOjsmal ansoker om tillstand till upplacelsen och far ansOkan
beviljad.
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Ar det fraga om sarskilt altvarliga stflrningar i boendet galler vad som
sags i 35 § 6 avert om n&gon tft'sagalse om ra'ttelse inte har skett. Cetta
galler dock inle om stomingar intraffat under tid da lagenheten varil
upplaten i andra hand pa satt som anges i 30 och 31 §§,

38 §
Ar nyttjanderatten fSrverkafi pa grund av forhailande, som avses i 36 §
1-4 eller 6-8, men sker rattelse innan foreringen har sagt upp
bostadsnattshavaren till avflyttning, far nan eiier r*on inte darefter skiljas
fran lagenheten pa den grtnden. Derta galler dock nte om
nyttjanderatten ar f6rverkad pa grund av sadana sarskilt allvartiga
stomingar i boendet som avses i 29 § tredje stycket.

Bostadsrattshavaren far inte heller skiljas fran lagenheten om
fdreningen irte har sag: ucp bostadsrattshavaren till avflyttning inom tre
manader fran den dag da foreningen fick reda pi fBrhailande som
avses i 36 § 5 eller 8 eller inte inom tva manader fran den dag da
foreningen fick reda pa forhallande som avses i 36 § 3 sagt till
bostadsrattshavaren att vidta rattelse.

39 §
Ar nyttjanderatten enligt 36 § 2 Hrverkad pa grund av dnojsmal med
betalning av arsavgift, och har ffireningen med anledning av defta sagt
upp bostadsrattshavaren till avflyttning, fardenne pa grund av
drOjsmalet inte skiljas 'ran lagenheten

1 . om avjifien - nSr det ar frdca am en bostadsiagenhet - betales
inom tre veckor (ran det att bcstadsrSttsha varen pa sadant satt
som anges i bos:adsratts lagans (1991:614) 27 och 26 §§ har
deigetts underratte'se om mfljligheten att t& tillbaka lagenheten
genom att betafa arsavgiften inom denna tid, eller

2. om avgiften - nar det ar fraga om en lokal - beta as inom tva veckor
'ran det att bostadsrattshavaren
pa sadant satt som anges i costadsrattstagens { 1991 :614) 27 och 28
§§ har deigetts underrattelse om mcjligheten att fa tillbaka lager heter
genom att betala arsavgiften inom denna tid.

Ar del fraga om en bostadsiagenhet far en bostadsrattshavare inte
heller skiljas fran lagenheten om ha n eller hon har varit forhindrad att
betala arsavgiften inom den tid som anges i fflrsta stycket 1 pS grund av
sjukdom eller liknanda ofdrutsedd omstSncighet och arsavgiften har
betalats sd snarl det var mojligt, dock senast nar tvisten om avhysning
avgorsifOrsta instans.

Vad som sags i 'orsta stycket gaiter inte om bostadsrattshavare, genom
att vid upprepade tillfaiier inte betala arsavgiften inom den tid som
angetts i 36 § 2, har asidosatt sina fOrpliktelser i sa hdg grad att han
eller hon skdligen inta Mr U behalls l

Underrartelse enligt fdrsta stycket 1 och 2 skall betraffanoe en
bostadsiagenhet avfattas enligt formuiar 1 och betraffande lokal enligt
formulSr 2, vilka bdda faststaflts eniigi ffirordningen (2003:37) cm

underrattelse enligt 7 kap.23 § bosladsrattslagen (1991:614).

Avflyttning
40 §

Sags bostadsrattshaveren upp till avflyttning av nagon orsak som anges i
35 § 1,2, 5-7 el er 9, ar han eller hon skyidig att flytta genast.

Sags bostadsrSltshavaren upp av nagon orsak som anges i 36 § 3,4 el er)
far han eller hon bo kvar till det rraradsskifte som intraffar narmast efter tr
manader fran uppsagningen, om inte ratten alagger honom eJer henreatt
flytta tidigare. Detsamma galler om uppsagningen sker av orsak som ange
i 36 § 2 och bestammelserna i 39 § tredje stycket ar tillampliga.

Vid uppsagning i andra fall av orsak som anges i 36 § 2 tillampas Bvriga
bestammelser i 39 §.

5(6)



UppsBgnlng

41 §
En uppsSgrrng sfcaffvara skrifttig.

Om Wreningen siager upp Dostadsrflttshavaren till evflyttnlng, har
fSreningen ratttill ersaCnhg f6r skada.

Tv&ngsf&refiljnlng

42 §
Har bostadsrattshavaren blivil skild fran (dgenheten till foljd av uppsagning i
fall som avses i 36 §, skall bostadsratlen tvangsfftrsSljas enligt 3 kap
sosiadsrattslagen {1991:614) si snarl som m6jligt om inte fOreningen,
bostadsrdttshavaren och de kanda borgenarer vars ratt berSrs av
fdrsaljn ngen kommer Overens om nagot anrat. F&rsSljningen far dock
skjutas upp till dess att brister som costadsrattshavaren svarar far blivit
atgardade.

Ovrfga bestammalser
43 §

Vid fareningens upplOsning skail forfaras enligt 9 kap 29 §
bostadsraitsiagen (1991:614). Behallna tillgangar skall fordelas mellan
bostadsrattshavarra i fOrhallande till lagenheternas insateer.

44 §
Utfiver cessa stadgar galier far ffireningens verksanhet vad som
stadgas i bostadsrattslagen (1991:614) och andra tillampliga lagar.
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