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Stadgar fbr Bostadsréttsfreningen
§

1

Gullbrndan

2, org.nr 769632-8561

Fiireningens namn

Fareningens namn

§ 2 Andaml

éir

Bostadsréittsféreningen Gullbréindan 2.

och verksamhet

Fareningen hat til] éindaméi] att fréimja medlemmamas ekonomiska intressen genom att i
fareningens hus uppléta bostadsléigenheter till 11yttjande och utan tidsbegréinsning och damned
fréimja medlemmarnas ekonomiska intressen. Upplé’ttelsen far é'wen omfatta mark som liggeri
anslutning till fdreningens hus, 0m marken ska anvéndas som Icemplement till bostadsléigenhet.
Bostadsréitt éir den réitt i fbreningen som en medlem hat p5 grand av uppltelsen.
Medlem som innehar bostadsrétt kallas bostadsrttshavare.

§'3 Freningens

siite

Féreniugens styrelse har sitt

Séite

i Malung~Séilen kommun, Dalarnas léin.

§ 4 Insats och rsavgift

Styrelsen faststéiller insats och rsavgift fér varje lgenhet. Om en insats ska éindras mste
alltid beslut fattas av en fareningssta'lmna.
Arsavgiften fér en léigenhet beréiknas sét att den, i fdrhéllande till l'eigenhetens andelstal ,
kommer att téicka sin del av bostadsrttsféreningens verksamhet. Arsavgiftens storlek ska
medge att reservering fdr underhll av bostadsréittsféreningens fastighet kan ske enligt
upprélttad underhéllsplan.
Arsavgiften betalas ménadsvis och i ,férskot’c senast den sista vardagen fare varje ny 1nénads
barjan.
Styrelsen kan besluta att den del av érsavgiften som avser erséittning féir varje lagenhets
véinne, varmvatten, elektrisk strém, renhéllning eller Iconsumtionsvatten kan beréiknas efter
férbrukning eller yta.

§5

Andra avgifter

Fél'eningen kan ta ut upple‘itelseavgift, verltelseavgift,
pantséitmingsavgift ooh avgift ibr
andrahandsuppltelse after beslut av styrelsen.
Upplételseavgift 'E'n‘ en séirskild avgift som f6reningen kan ta ut tillsammans med insatsen, néir
bostadsrtten uppléts {rsta gz‘ingen.
Ff'n' det administrativa arbetet vid avergéng av en bostadsréitt far féreningen av
bostadsréittshavaren tas ut en verlatelseavgift med ett belopp motsvarande hgst 2,5 % av
pl'isbasbeIOppet.
Fbr det administrativa arbetet vid pantséi‘ttning av bostadsratt far fareningen av
bostadsrattshavaren ta ut en pantsatmingsavgift med 116gst 1 % av prisbasbeloppet.
F61” det administrativa arbetet med tillstand till andrahandsupplatelse far fdreningen av
bostadsxttshavaren ta ut en arlig avgift med hgst 10 % av prisbasbeloppet.
Freningen far i 6vrigt inte ta ut Sarskilda avgifter fér z‘itgarder som féreningen ska vidta med
anledning av lag 61101" annan férfattning.

§ 6 Styrelse
Styrelson bestar av lagst tre och Ilbgst sju styrelseledaméiter med'hbgst tre styre'lsesuppleanter.
Styrelseledaméter 00h styrelsesuppleanter Valjs av féreningsstéimman arligen fér tiden fram
till slutet av néista ordinarie féreningssta'rmna.
Mandattiden éir llégst tva ar. Styrelseledamot och suppleant kan v'aljas om. Om helt ny
styrelse valjs av féreningsstéimman ska mandattiden fdr halften, eller vid udda tal marmast
Ilégre antal, vara ett at. Styrelsen konstituarar Sig sjalv

§ 7 Styrelsens beslutfiirhet
Styrelsen 21'1‘ beslutfér néir er n hiilften av 1161a antalet styrelseledambter é‘u‘ nirvarande. Som
styrelsens beslut géller den Inching d6 esta rastande ‘Féx‘enar Sig om. Vid lika 1'6stetal géiller
den mening som styrelsens ordfdrande bitréider. Néir det minsta antalet ledaméter
111‘varande krévs enhéillighet fér giltigt beslut.
11-

§8

Protokoll vid styrelsesammantriide

Vid styrelsens

,

ska det fdras protokoll. Protokzollet ska undertecknas av
ordféranden féir sammantréidet och den ledamot som styrelsen uts er som justeringsperson.
Styrelseledamot hat réitt aft fit avvikande mening (res ervation) antecknad till protokollet.
Endast styrelseledamot och revisor hat réitt att ta del av styrelseprotokoll.
Protokoll ska fdrvaras betryggande. Protokoll frén styrelsesalmnantréide ska fdras i
nummerfélj d.

§9

sa111mantréid611

Valberedning

Ordinarie fdreningsstmma kan utse en valberedning.
Mandattiden éir frarn till néista ordinarie f6reningsst‘a‘1mna. Valb eredningen ska besté av légst
tvéi ledamiiter. En ledamot utses av féreningsstéimman till ordféirande i valberedningen.
Valberedningen bereder och féreslér personal“ till de fdrtroendeuppdrag som
fatteningsstéinnnan ska tillséitta.
Valberedningen ska till féreningsstéimman léimna fdrslag p21 arvode och féreslé’t principer fér
andra ekonomiska erséittningar fér styrelsens Iedambter och revisorer.

§ 10 Revisorer
Fér granskning av féx‘eningens arsredovisning jamte rakenskapema samt styrelsens
férvaltning utser féreningsstamman en till tva revisorer med llégst tva revisorssuppleanter f61'
tiden fram till slutet av nasta ordinarie féreningsstarmna.
Revisorema ska bedriva sitt arbete sa att revisionen r avslutad ooh revisionsberéittelsen
lamnad senast tre veokor fére ordinarie féreningsstarmna.
Styrelsen ska lama skriftlig férklaring till ordinarie fareningsstalmna ver gjorda
anmarkningar i revisionsberttelsen.
Arsredovisningshandlingar, revisionsberattelsen och styrelsens fdrklaring (ver gjorda
anm'a'rkningar i revisionsberattelsen ska hallas tillgangliga fér medlemmama minst tva veckor
fdre den fawningsstamma pa vilken de ska behandlas.

§ 11 Rakenskapsr
Fél'eningens réikenskapsér r

1

janua1‘i-31 december.

§ 12 Arsredovisning

Styrelsen ska lanma arsredovisningen till revisorema senast sex veckor fére ordinarie
féreningsstamma. Arsredovisningen ska beste‘i av resultatrakning, balansra‘kning och
férvaltningsberéittelse.

§ 13 Motioner
medlem, som iinskar att ett visst arende ska bahandlas pa en ordinarie féreningsstamma,
ska skxiftligen amnéila arendet till styrelsen senast 7 dagar 176:6 stéimman. Styrelsen ska se till
att arendet lases upp vid genomgang av arenden pa stamman ihop med ett yttrande ver
motionen.
E11

§ 14 Arenden pa ordinarie f‘dreningsstéimma
Ordinarie fdreningsstamma ska hallas inom sex manader ‘n
réikenskapsarets utgang.
Vid ordinarie foreningsstamma ska fdlj ande arenden behandlas:

1.

.3
-,v.

"’5

protokollfdrare
Godkéinnande av réstléingden
Val av en eller tv justeringspersoner 30m éiven ska fungera som réstréknare
Frz‘igan 0111 fdreningsstéimman blivit utlyst i behbrig ordning
Faststllande av dagordningen
Styrelsens éirsredovisning och revisionsber'elttelsen
Beslut om faststéillande av resultat— och balansréikningen samt om hur vinsten eller
férlusten enligt den faststéillda balansréikningen ska. disponeras
8. Beslut om ansvarsfrihet t styrelseledambtema
9 Flagan 0m arvoden till styrelseledamoterna, 1evisorer11a och andra fortloendevalda
10. Beslut om antalet stylelseledamotei och styrelsesuppleantex som ska valjas
11 Val av stylelseledamoter och eventualla styrelsesuppleanter
12. Val av revisorer ooh eventualla revisorssuppleanter
13. Val av valberedning om sta‘mman beslutar 2m utse en sédan
14. Ovriga renden som ska tas upp p21 féreningsstémman enligt bostadsréittslagen, lag om
ekonomiska eller f'dreningens stadgar
15. Av styrelsen till féreningsstéimman 1'1éi11skjutna 'égor och av medlemmar amniilda
renden som angivits i kallelsen
16. Diskussionsstund och avslutande av féreningsstéinnna

99999»

w

V;
5y:

2 iv

22
Lvi'v‘a
zz-«as

Val av ordférande Vid stéimman samt anméilan av stéimmoordférandens val av

§ 15 Kallelse till freningsstmma

och andra meddelanden

Styrelsen kallar till fiireningsstéimma.
Kallelse till tl'eningsstéimma ska innehéilla en uppgift 0111 de arenden 30m ska férekomma.
Kallelsen ska utfeirdas tidigast sex veckor fére och senast tvé veckor fdre ordinarie
f61'eningsstéixmna och senast tv veckor féire extra féreningsstéimma.
Kallelsen till fbrenings stéimma ska utfeirdas genom en personlig kallelse till samtliga
medlemmar genom utdelning, brev med posten eller via ewpost till de medlemmar som
godkéint e~post som kallelsemetod.
Andra meddelanden till medlemmarna ansls pi lémplig plats inom fdreningens fastighet,
léimnas genom utdelning, brev med posten eller via empost till de medlemmar som godkéint
post som meted.

§ 16 Rstritt,

e*

ombud och bitrh'de

Vid fdreningsstéhmnan har varje medlem e11 r691. Om era

medlemmar har en bostadsréitt
gemensamt, har de dock tillsammans endast en r631. Har en medlem era bostadsr‘eitteri
bostadsréittsfdreningen har medlemmen éindé’x endast en rdst.
E11 medlems réitt vid fireningsstéimma utdvas av medlemmen personligen eller den som éir
medlemmens stéillféretréidare enligt lag eller genom ombud. Ett ombud ska visa upp en
skriftlig, daterad fullmakti original. Fullmalcten galler hégst ett at fran det att den utfa‘rdades.
Ett ombud far bara fdretréida en medlem.
E11 medlem far ta med llégst ett bitr‘ade pa fdreningsstéimman.
F61‘ en fysisk person géiller att endast en annan medlem eller medlermnens make, sambo,
férdldrar, syskon eller barn far vara ombud eller bitréide.

§ 17 Riistning

Fijreningsstammans beslut utgdrs av den mening som har fatt mer an héilften av de avgivna
rdstema eller vid lika rdstetal den mening som stammoordfdranden bitr'ader.
Vid personval anses den vald som har fatt de esta rastema. Vid lika rdstetal avgdrs valet
genom lottning om inte annat beslutas av fdreningsstamman innan valet fdrrattas.
Fdr vissa beslut kréivs séirskild majoritet enligt bestannnelser i lag.

§ 18 Protokoll vid fiireningsstiimma
Ordfdranden Vid féireningsstéimman ska se till alt det fdrs protokoll.
I fre‘iga 0m protokollets innehéill giillcr att;
1. r6stléingden ska tas in i eller bifogas protokoet,
2. fdreningsstéimmans beslut ska fdras in i protokollet, samt
3. om réistning har skett ska resultatet anges i protokollet.
Protokollet ska undertecknas av st‘eimmoordfdranden och justeras av de valda
justeringspersonemm.
Senast tre veckor efter féreningsst'amman ska def justerade protokollet hllas tillgéingligt hos
bostadsréittsfbrenmgen féjr 111edle1mnarna.

I’rotokoll ska fdrvaras betryggande.

§ 19 Ponder

Bostadsréittsfbreningen ska ha 611 fond fér yttre- underhéll.
Till fonden ska rligen avséittas ett belopp motsvamnde minst 20 000 kronor.
Om foreningen har uppréittat underhe‘illsplan skall avséittning till fonden géras enligt planen.
Styrelsen skai enlighet med uppréittad waderhéllsplan omféra till respektive omfdra fré'm
fonden fdr yttre underhll. Detta beslutar styrelsen 0m i samband med 'uppréittandet av
érsredovisningen.

§ 20 Underhllsplan
Styrelsen ska

fér genomférande av underhéll av bostadsréittsféreningens
fastighet,
2. rligen budgetera fdr att séikerstéla att tilh‘éickliga medal lms fé'n‘ underhéll av
bostadsrttsfreningeus
fastighet,
3. se till att b0stadsréttsféreningens egandom besiktigas i Iéimplig omfattning oohi
enlighet med bostadsréittsf61'611ingens underhllsplan, saint
4‘ regelbundet uppdatera underhéillsplanen‘
1.

uppréitta en underhllsplan

§ 21 ("Wern- och underskott

Det 5ver~ eller underskott som kan uppsté’L pa bostadsréittsfdreniugens verksamhet ska, after
underhé’lllsfondering, balanseras

iny réikning.

§ 22 Medlems- och léigenhetsfiirteclming

Styrelsen ska fdra an medlemstrteckning ooh en lagenhetsférteclming. Det r revisorernas
uppgift att granska att medlemsférteclmingen irts enligt besta‘mrnelsema.
Bostadsréttshavare har réitt att féi utdrag ur lgelletsférteckningen
betréiffande sin bostadsrétt.
Utdraget ska angc:
1. léigenhetens beteckning, beléigenhet, rumsantal och {Wriga utrymmen
2. dagen f61‘ Bolagsverkets registrering av den ekonomiska plan 50m ligger till gmnd fér
upplételsen
bostadsr‘eittshavarens namn
QUIAUJ

andelstalet

fir

vad som lms
datum

fc'n'

bostadsréitten

antecknat tarande pantséittning av bostadsr'atten

utfeirdandet.

§ 23 Bostadsréittshavarens ansvar

Bostadsréittshavaren ska p51 egen bekostnad hz°t11a légenheteni gott skick. Det innebé‘u‘ att
bostadsréittshavaren ansvarar far att sévl underbéilla som reparera légenheten och att bekosta
étgéirderna.
Bostadsr'a‘ttshavaren bbr teckua férséikring som omfattar bostadsréittshavarens underhélls— och
reparationsansvar som iljer av lag och dessa stadgar. Om bostadsréittsféreningen tecknat en

motsvarandc kollektiv fél‘skring till ftirmén ft'n‘ bostadsréittshavarna ansvarar
bostadsréittshavaren i fiirekommande fall 1’61" sj alvrisk och kostnaden fér lders avdrag.
Bostadsréittshavaren ska félja de anvisningar som bostadsréittsféreningen lénmar betréiffande
installationer avseende avlopp, Vé'mne, gas, el, vatten, ventilation och anordning far
informationséverfbring. Fér vissa tgéirder i léigenheten kréivs styrelsens tillsténd. De éitgéirder
bostadsréittshavaren Vidtar i Igenheten ska alltid utféras faolqnssigt.
Till léigcnheten hér bland annat:
1. ytskikt p5 rummcns véiggar, golv och tak j‘eimte den underliggande behandling som
kréivs fér an anbringa ytskiktet p51 ett fac‘lnnssigt s’zitt. Bostadsréittshavaren ansvarar
ockse'i ir fuktisolerande skikt i. badmm och vé’ttmm
2. icke béil'ande innervggar
inredning i Igenheten ooh vriga utlymmen till~116rande légenheten, exempelvis:
sanitetsporslin, kéksinredning, Vitvaror 3330111 kyI/'ys och tvéittmaskin;
bostadsréittshavaren svarar ookséi fdr vattenledningar, avstéingningsventiler och i
férekonnnande fall anslutningskopplingar pa vattenledning till denna inredning,
4. légenhetens innerdéirrar med tillhérande lister, foder, karm, téitningslister
(I!
.
insida av ytterdbrr samt beslag, handtag, gingj 5m, téitningslister, brevinkast, léis och
b3

nycklar
6‘ mélning av fénster och balkongdérrar som fré’m och med balkonginglasningen lms
ilmanfér inglasningen
7. glas i fdnster och dbrrar samt sprijs p5, f6nster ooh i férekommande fall
isolerglaskassett
8. till fdnster och fénsterdérr h6ra11de beslag, handtag, gé’mgjéim, téitningslister samt
bostadsréittsféreningen svarar dock far manning av utifré’m synliga delar av
1111ning;
fénster/fdnsterdérr
9. 111éilning av radiatorer och véirmeledningar,
10. ledningar for avlopp, gas, vatten och anordningar fér informationsverftiring till de
delar de 51' synliga i léigenheten ooh betj énar endast den aktuella lagenheten
11. armaturer fdr vatten (blandare, duschmunstycke med meta) inklusive packning,
avstéingningsventiler och anslutningskopplingar p51, vattenlodning
12. kléimringon mnt golvbmrmen, rensning av golvbrunn och vattenlés
13. eldstéider och braskaminor
spiské'tpa, ventilationsdon och ventilationséikt om do into r
14. kokséikt, kollter‘dkt,
en del av husets ventilationssystom. Installation av anordning som péverkar husets
ventilation kréiver styrelsens tillsténd
15. séikringsske‘ip, samtliga elledningar i lagenheten samt brytzu'e, eluttag och fasta
armatm'er
16. brandvarnare
17. elburen golvvdrme och handdukstork som bostadsréittshavare forgett lagenheten med.
Inge‘ir i bostadsréittsuppldtelsen forré’td, garage oller annat léigenhetskomplement har

bostadsréittshavaren gamma underhélls— ooh reparationsansvar for dessa utrymmen
som for léigenheten enligt ovan. Detta géiller ven mark som éir uppléten med
bostadsréitt.

Om lagenheten é‘u’ utmstad med balkong, altan eller .1161? till lgenheten mark/uteplats som r
upplten med bostadsréitt svarar bostadsrattshavaren for renhéllning och snoskottning. For
ballcong/altan svarar bostadsréittshavaren for Inlning av insida av balkongfront/altanfront
samt golv. Mlning utféirs enligt bostadsréittsféroningens instruktioner. Om légenheton r
utrustad med takterrass ska bostadsrttshavaren damtévor so till att avrinning for dagvatten
inte hindras. Vad avser mark/uteplats r bostadsr'attshavaren skyldig att folja
bostadsréii’csféreningens anvisningar gillande skétsel av marken/uteplatsen.

éir skyldig att till bostadsrttsfdreningen
anméila fel och bristeri séidan
1Za'genhetsutmstning/ledningar som bostadsréttsfbreningen svarar fdr enligt denna
stadgebestéimmelse eller enligt lag.

Bostadsrattshavaren

§ 24 Bostadsriittsfreningens

ansvar

Bostadsréittsfdreningen svarar 61“ att huset och b0stadsréittsféreningens fasta egendom, med
undantag fér bostadsr‘attshavarens ansvar enligt § 23, 'a'r véil underhéillet och hills i gott skick.
Bostadsréittsfdreningen svarar vidare fér undcrhll ooh reparationer av féljande:
1. ledningar fér avlopp, Véirme, gas, elektricitet och vatten, om bostadsréttsféreningen hat:
farsett léigenheten med ledningama och dessa tjiinar er an en lgenhet (sé’t kallade
stamledningar)
2. ledningar fdr avlopp, gas, vatten och anordningar fér informationséverféring
(exempelvis tv och bredband) som bostadsrttsfér‘eningen f61'sett lagenheten med ooh
som rms i golv, tak, léigenhetsavskiljande— eller béirande véigg
3. radiatorer, vé‘umeledningar, vattenburen golvv‘eirme (avser bottenvémingar) samt
véilmepannor i lgenheten som bostadsréittsfdreningen férsett ligelmeten med
4. r6kgé’u1gar (ej rékgéngar i kakelugnar) och ventilationskanaler, inkluderat hela
ventilationssystemet inklusive ventilationsdon samt ven fdr spisképa/kiiks‘eikt som
utgéjr del av huse’cs ventilation,
5. ytterdtlrr samt i férekommande fall fér breVlélda, postbox och staket.

§ 25 Brand— och Vattenledningsskada samt ohyra

Fér‘ reparation p5 grund av brandskada eller vattenledningsskada (skada p51 grund av
utstrommande tappvatten) svarar bostadsrattshavaren endast 1 begr‘ansad omfattning'1 enlighet
med bostaclsrattslagen Detta geiller'aven i tillampliga cleleu om clet lms ohyrai lagenheten.

§ 26 Bostadsrattsfdreningens évertagande

av underhallsatgard

Bostadsmttsfdreningen far utfom repamtion samt byta imeclning och utmstning som
bostadsmttshavalen enligt § 23 ska sva1a 1‘01 Ett sadant beslut ska fattas av fdmnjngsstéimma
01211 far endast avse atg‘ard som féretas i samband med omfattande underhall eller ombyggnad
av b0stadsrattsfdreningens has ooh som 116161 bostadsréittshavarens lagenhet.

§27 Fiiréindring av hostadsriittsléigenhet
Om ett beslut som fattats pa férenmgsstarmna inneb‘ar att en lagenhet 80111 uppléltits med
bostadsréitt kommer att farandras eller i sin helhet behéva tas i ansprélk av
bostadsréittsfdreninge11 med anledning av en om~ eller tillbyggnad ska bostadsréittshavaren 11a
gatt med pa beslutet. 0111 bostadsrattshavaren inte gar sitt samtycke till fijra'ndringen, blir
1363111th anda giltigt om minst tvé 11'edjedelar av de 1‘6sta11de har gatt med p51 det och beslutet
dessutom hat godkiints av hyresnamnden.

§ 28 Avhjalpande av brist
Om bostadsrattshavaren fdrsummar sitt ansvar fdr lagenhetens skick sa att annans sakerhet
avenlyras 61101" det nns risk fér omfattande skador pa annans egendom och inte after
uppmaning avhj alper bristen i lagenhetens slack sa snarl som 1116jligt, far
bostads1'attsfdreni11gen avhj alpa bristen pa bostadsrattshavarens belcostnad.

§ 29 Ingrepp i lagenhet

Bostadsrattshavaran far inte 1112111 styrelsens tillstand i lagenheten 11116151 atgéird som innefattar
1. ingrepp i e11 b'arande konstmktion
2. andring av bentliga ledningar fdr avlopp, varme, gas eller vatten
3. annan vasentlig fdrandring av lagen'heten.
Styrelsen far 'bara vagra att medge tillsté’md 1111 e11 atgard som avses i fdrsta stycket om
atgarden a]: till pataglig skacla eller olagenhet fdr bostadsraltsfdreningan.

§ 30 Anviindning av bostadsriitten
Vid anvéindning av léigenheten ska bostadsra'ttshavaren se till att de som bor i omgivningen
inte uts'eitts fér stémingar som i sdan grad kan vara skadliga fér héilsan eller annars 'Fdrséimra
deras bostadsmiljb att de inte slcéiligen 1361' télas. Bostadsr'elttshavaren ska Ewen i 6vrigt Vid sin
anvéindning av lgenheten iaktta allt som fordras f61‘ att bevara sundhet, ordning och gott
skick inom eller utanfér huset.
Bostadsréittshavaren ska héilla noggrann tillsyn ver att dessa éligganden fullgérs ookséi av de
som hbr till bostadsréittshavarens hushéll, de som beséker bostadsr'eittshavaren som g‘a’st,
négon som bostadsr‘eittshavaren har inrymt eller llgon 30111 pé’l uppdrag av bostadsr‘attshavaren
utfér arbete i l’cigenheten.
Bostadsriittsireningen kan anta ordningsregler. Ordningsreglerna ska varai
verensstéilnmelse med ortens sed. Bostadsréittshavaren ska fblja b0stadsréttsféreningens
ordningsregler.
0m det férekmmner stérningar i boendet ska bostadsréittsféreningen ge bostadsréittshavaren
tillsgelse att se till att stérningama omedelbart upphijr. Det géiller inte 0m
bostadsr'eittshavaren sags upp med anledning av att stbrningarna éir séirskt allvarliga med
hansyn till deras art eller omfattning.
Om bostadsréittshavaren vet eller har anledning att misstiinka att ett féreml éir behéi‘f’tat med
ohyra far detta inte tas in i léigenheten.

§ 31 Tilltriide

till ligenheten

Faretréidare fér bostadsrttsféreningen bar réitt att f5 komma in i lagenheten néir det behiivs fer
tillsyn eller fer att utftira arbete som bostadsréttsféreningen svarar fer eller fer att avhj éilpa
brist néir bostadsrattshavaren fdrsummar sitt ansvar fér lagenhetens skick.
Néir bostadsréittshavaren har avsagt sig bostadsréitten eller néir bostadsrétten ska
tvngsférséiljas r bostadsréttshavaren skyldig att lta l'eigenheten visas p5 lmplig tid.
Bostadsriittsféreningen ska se till att bostadsréittshavaren inte drabbas av sttirre oléigenhet n
nédvéindigt.
Bostadsréittsféreningen har réitt att komma in i Iégenheten och utfi’n‘a nédvéindiga tgh‘rder fdr
att utrota ohyra i huset eller p marken.
Om bostadsréittslmvaren inte léinmar tilltréide 1151‘ bostadsréittsféreningen har réitt till det kan
b0stadsréittsféreningen anséka om séirskild handréiclming vid kronofogdemyndigheten.

§ 32 Andrahandsuppltelse
En bestadsré’ctshavare fair upplta sin Iagenhet i andra hand till annan f6r sj lvstéindigt
brukande endast om styrelsen ger sitt Skriftliga samtycke. Styrelsens samtycke bir begréinsas
till viss tid och ska Imnas om bostadsréittshavaren har ska'l Fer upplé’ttelsen och
b0stadsréittsféreningen inte hat ngon befogad anledning att viigra samtycke.

§ 33 Inrymma utomstende

Bostadsrttshavaren far inte imymma utomsté’tende personer i lagenheten, om det kan medfdra
nackdel fér bostadsr'a‘ttsféreningen eller né’tgon annan medlem i bostadsréittsféreningen.

§ 34 Andamz‘il med bostadsrtten

Bostadsréittshavaren fr inte anvéinda litgenheten fér 112°1g0t annat ndaml
an (let avsedda.
avsev'eird
Bostadsrttsfdreningen fér dock endast beropa avvikelse som éir av
betydelse féir
bostadsréittsfreningen eller négon medlem i bostadsréittsféreningen.

§ 35 Avséigelse av hostadsrtt
En bostadsréittshavare fz‘ir avséiga Sig bostadsréitten tidigast after tvé’t ér fré’m upplételsen och
déirigenom bli fri frém sina félpliktelser som bostadsréittshavare. Avséigelsen ska gems
skriftligen hos styrelsen.

Vid en avsagelse vergéir

bostadsr‘eitten'till bostadsréiusféreningen vid det mnadsskifte som
intréiffar néilmast after tre ménader frén avséigelsen eller vid det senate ménadsski'fte 80111
angetts i avséigelsen.

§ 36 Fiirverkandegrunder

Nyttjanderéitten till en lagenhet som innehas med bostadsréitt och som tilltréitts éir fdrverkad
och bostadsr'a'ttsféreningen har réitt att saga upp bostadsréittshavaren till avyttning enligt
féljan‘de
I. Dro‘jsmdl med insaz‘s eller mapldz‘elseavgift
Om bostadsréittshavaren dréjer med att betala insats eller uppléitelseavgi utéiver tvé'x
veckor frén det att bostadsréittsféreningen after fdrfallodagen annlanat
bostadsréittshavaren att fullgiira sin ’betalningsskyldighet,
Drb‘jsmdl med c‘irsavgift eller avgifc‘ir andmhandsupplc‘itelse
Om bostadsréittshavaren dréjer med att betala rsavgift eller avgift 61”
andrahandsupp'lételse, néir det géler en bostadsléigmwt, mar é‘m en vecka after
fiirfallodagen eller, n'zir det g'eiller en lokal, mar an tvé vardagar efter férfallodagen
Olovlz'g uppldtelse z' andm hand
Om bostadsréittshavaren utan 116dvéindigt samtycke ellsr tillstnd upplter lgenheten i
andra hand
Annat findamcil
Om léigenheten anvéinds fér annat ndaml
éin det avsedda
Imymma utomstdende
Om bostadsr'attshavaren inrymmer utomstéende personer till nackdel fb'r
bostadsrttsfdreningen eller annan medlem

Ohyra
Om bostadsré‘tttshavaren eller den, som lgenheten uppltits till i andra hand, genom
Vérdsléshet éir villande till att det films ohyrai lgenheten eller om
bostadsrttshavaren genom att 'inte utan oskéiligt drbjsmél underrieitta styrelsen om att
det nns ohyra i l’cigenheten bidrar till att ohyran sprids i huset
Vanvm’, sté'rningar och liknande
Om lagenheten p5 annat siitt vanvéirdas eller om bostadsréittshavaren eller den som
bostadsréitten 5r uppléten till i andra hand utséitter boende i omgivningen fdr
stérningar, inte iakttar sundhet, ordning och gott skick eller inte fdlj er
bostadsrttsfdreningens ordningsregler
Vc’z‘grat tilltrc'z'de

Om bostadsréittshavaren inte lélnnar tilltréide till lagenheten néir bostadsréit'tsféreningen
hat réitt till tilltréide och bostadsréittshavaren into kan visa en giltig urséikt far detta
Sigildz'ghet av synnerlig Viki
Om bostadsréittshavaren inte fullgéir skyldighet som gé’u‘ utéver det han ska gc‘Sra enligt
bostadsréttslagen och det mé’tste anses vara av synnerlig vikt f6r b0stadsréittsféreningen
att skyldigheten fullgbrs
I 0. Brottslz‘gtfdly‘izmnde
Om l'eigenheten halt eller till Vasentlig (161 anvéinds 1‘61” n'aLriugsverksamhet eller déirmed
Iikartad verksamhet, vilken utgr eller i Vilken till en inte ovéisentlig del ingr
brottsligt férfarande eller om lgenheten anvénds fér tillfélliga sexualla férbindelser
mot erséittning. En uppséigning ska vara skriftlig.
Nyttjanderéitten éir inte fc'iwerkad, om det som ligger hostadsréittshavaren till last é'u‘ av
ringa betydelse.
Rc‘z’ttelseanmodan, zwpséigning och Sdrsldlda besz‘c'immelser

Uppséigning enligt punkt 3-5 eller 7—9 fér ska om bostadsréittshavaren later bli att after
tillséigelse vidta réi‘ttelse utan dréijsmél.
Ar nyttj anderéitten enligt punkt 1~5 eller 7M9 férverkad men sker réittelse innan
bostadsréittsfdreningen hat sagt upp bostadsréittshavaren til] avyttning, far
bostadsrélttshavaren inte dé'u'eftcr skiljas fré'm .léigenheten pé den grunden. Detta géiller
inte om nyttj anderéitten r férverkad p2”), grand av séirskilt allvarliga stérningar i,
boendet.
Bostadsréittshavaren féir inte heller skilj as an légenheten enligt punkt 6 eller 9 om
bostadsréttsféreningen inte har sagt upp bostadsréittshavaren till avyttning inom tre
1né’111ader fré’m den dag dé'l bostadsréittsféreningen fick reda pe°1 férhéillande som aVses.
Pun/ct Z
Ar nyttjandertten

enligt punkt 2 fdrverkad p2“; grand av dréijsmél med betalning av rsavgift
eller avgift fér andrahandsuppldtelse, och hal' b0stadsréittsféreni11gen med anledning av detta
sagt upp bostadsrttshavaren till avyttning, fair (1611116 pé’t grund av dréjsmélet inte skiljas frén

lagenheten
1. om avgiften —~ 1151' det é‘u‘ fréga om en bostadsléigenhet — betalas inom tre veckor fré’m det att
a) bostadsrttshavaren har delgetts underréittelse om méijligheten att fé’L tillbaka légenheten
genom att betala rsavgiften inom delma tid, och
b) meddelande om uppséigningen och anledningen till denna har 151n11ats till socialnéirmldeni
den kommun d'e'Lr Iéigenheten Eu“ beléigen.
2. 0m avgiften -~ néir det r fré‘xga om en lolcal — betalas inom tvéi veckor frn det att
bostadsréittshavaren har delgetts underréittel’se om méjligheten att fé‘t tillbaka léigenheten
genom att betala z‘irsavgiften 1110111 denna tid.
Vad som sags i forsta stycket gdller inte om bostadsr‘a‘ttshavaren, genom att Vid upprepade
tillfalen inte betala avgiften, har sidosatt sina f61'pliktelser i s51 116g grad att
bostadsréittshavm'en skéiligen inte 1361' fa behélla léigenheten.
Baslut om avhysning fér meddelas tidigast tredje vardagen efter utgngen av den tid som
anges i fdrsta stycket 1 eller 2.

Punkt 3
Uppsh‘gning enligt punkt 3 fér dock, om det éir fré’Lga 0m en bostadslgenhet, inte ske om
bostadsrattshavaren utan dréijsméil anséker om tillsténd till uppldtelsen och fair ansiikan

beviljad.
Bostadsrttshavaren fér endast skilj as an lagenheten 0m bostadsr'eittsfdreningen har sagt till
bostadsréittshavaren aft vidta réittelse. Uppmaningen att vidta réittelse ska ska inom “we";
lnénader fré’ln den dag c151 bostadsréittsféreningen ak reda p5 f61'hé'111ande som avses ipunkt 3‘
Pun/ct 7
Vid sé‘u‘skilt allvarliga stdmingar i boendet g‘eiller vad som séigs ipunkt 7 Ewen om négon
tills‘eigelse om rdttelse inte har skett. Tillséigelse om réittelse ska alltid ske om hostadsréitten é‘u‘
uppléiten i andra hand.
Innan uppséigning fé’u‘ ska av bostadslé‘tgenhet enligt punkt 7 ska sooialnéimnden underréittas.
Vid séirskilt allvarliga stérningar far uppségning ska utan underréittelse till socialnéimnden, en
kopia av uppséigningen ska dock skickas till socialn'eimnden.

Punkt 1 0

En bostadsréittshavare kan skiljas

lagenheten enligt punkt 10 endast om
bostadsréittsféreningen har sagt upp bostadsréttshavaren till avyttning inom tvd mé’mader frn
det att bostadsrdttsfdreningen ck reda p5 férhéllandet. Om det brottsliga férfarandet har
angetts till étal eller om férundersfjkning har inletts inom samma tid, har
bostadsr‘eittsfm'eningen dock kvar sin réitt till uppséigning intill dess att tvé mé’mader har gé’ttt
fré’m det att domen i brottméilet 11a1‘ vunnit laga kraft eller det réittsliga férfarandet har avslutats
pd négot annat séitt.
frn

§ 37 Vissa meddelanden
Néir meddelande enligt nedan hat skickats frén bostadsréittsféreningen i rekommenderat brev
under mottagarcns vanliga adress har bostadsréittsféreningen gjort vad som kréivs av den
tillsgelse 0m stérningar i boondet
tillséigelse att avhjéilpa brist
uppmaning att betala insats, upplé’ttelseavgift ooh andra avgifter
tillséigelse att vidta réittelsc
“GS-”959?”?

meddelande till socialnéimnden
underrttelse till panthavate angé’tende obetalda avgi'fter till bostads1 éittsféreningen
uppmaning till juridiska pelsoner, dodsbon med ew angaende nekat medlemskap.
Andra meddelanden till medlemmama skel genom anslag pa lamplig plats mom
fo1eningens fastighet eller genom bmv. Till medlemmar som godkant detta, kan
meddelanden skickas Via e—post.
.

§ 38 Bostadsréittsfiireningens fastighet och tomtréitt
Styrelsen eller rmatecknare fér into utan férmngssté‘unmans godkéinnande verlé’ca
bostadsréittsféireningens fastighet, del av fastighet eller tomtréitt.
Styrelsen eller nnatecknare fair into heller riva 61161 besluta om véisentliga fdréindringar av
bostadsréittsféjreningens hus eller mark sz‘isom Vasentliga till-, ny— och ombyggnader.
Styrelsen eller rmatecknare fr anséka om inteckning eller annan inskrivning i
bostadsréittsfdreningens fastighet eller tomtréitt.

§ 39 Uppliisning av freningen

Om féreningen uppléses ska behéillna tillgéngal' tillfalla medlelmnarna i féirhllande
lgenheternas ins atser.

till

(")vrigt
F61 frégor som inte regleras i dessa stadgar géiller bostadsré‘tttslagen, lagen om ekonomiska
féiremngar samt 6vriga tilléimpliga fo‘rfattningar.
Ovansz‘dende stadgar antagna vidféreningsstz‘z‘mmor 20] 8-0402 och 2019-04-2].

