STADGAR FOR BRF 39:AN
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OM FORENINGEN

Juridiska personer
Juridisk person som förvärvat bostadsrätt till en
bostadslagenhet som inte är avsedd for
ftitidsandamal far nekas medlemskap. Kommun
eller landsting som fOrvärvat bostadsrätt till
bostadslagenhet far inte nekas medlemskap.
En juridisk person som är medlem i
bostadsrattsforeningen maste ha samtycke av
hostadsrattsforeningens styrelse fOr att genom
overlatelse fOrvärva bostadsrätt till en
bostadslagenhet som inte är avsedd fOr
fritidsandamal. Samtycke behOvs inte vid
exekutiv forsaljning eller tvangsforsaljning om
den juridiska personen bade pantratt i bostaden
eller vid fOrvärv som gors av en kommun dYer
ett landsting.

1 Bostadsrättsföreningens firma och
sate

§

Bostadsrattsforeningens firma är
Bostadsrattsforening BRF 39:an I Goteborg.
Styrelsen har sitt sate i Goteborg.

§2

Bostadsrattsföreningens andamal

Bostadsrattsforeningen har till ändamàl att I
bostadsrättsforeningens hus upplâta
hostadslagenheter for permanent boende och
lokaler at medlemmarna till nyttjande utan
tidsbegransning och därmed främja
medlemmarnas ekonomiska intressen.
Bostadsrätt är den rätt I
bostadsrattsforeningen, som en medlem har pa
grund av upplàtelsen.
Medlem som har bostadsrätt kallas
bostadsrättshavare.

§ 5 Andelsforvarv
Den som fOrvärvat andel I bostadsrätt till
hostadslagenhet ska beviljas medlemskap om
bostadsrätten efter forvärvet innehas av makar,
sambor eller andra med varandra varaktigt
sammanboende narstaende personer.

OVERGANG AV
BOSTADSRATT OCH
MEDLEMSKAP
§3

§6

Om en bostadsrätt Overgatt genom bodelning,
arv, testamente, bolagsskifte eller liknande
fOrvärv och fOrvärvaren inte antagits till
medlem, far bostadsrattsforeningen uppmana
fOrvärvaren att mom sex manader fran
uppmaningen visa att nagon, 50m inte far nekas
medlemskap I bostadsrattsforeningen bar
fOrvärvat bostadsrätten och sokt medlemskap.
Om uppmaningen inte fOljs, far bostadsrätten
tvangsforsaljas enligt bostadsrattslagen fOr
fOrvärvarens rakning.

Formkrav vid överlàtelse

Ett avtal om överlâtelse av bostadsrätt
genom kop ska upprättas skriftligen och
skrivas under av säljaren och köparen.
Kopehandlingen ska innehàlla uppgift om den
Iagenhet som överlâtelsen avser samt ett pris.
Motsvarande galler vid byte och gâva.
Om överlàtelseavtalet inte uppfyller
formkraven är överlàtelsen ogiltig.

§4

Familjerättsliga forvarv

Rätt till medlemskap

§7

Inträde I bostadsrattsforeningen kan beviljas
den som
1. kommer att erhâlla bostadsrätt genom
upplàtelse I bostadsrattsforeningens hus, dYer
2. övertar bostadsrätt I
bostadsrattsforeningens bus.
Den som en bostadsrätt overgâtt till far inte
nekas inträde I bostadsrattsforeningen, om de
villkor for medlemskap sorn föreskrivs i
denna paragraf är uppfyllda och
bostadsrattsforeningen skaligen bör godta
honom som bostadsrättshavare. Om det kan
antas ati fürvärvaren inte avser att bosätta sig
permanent i bostadslagenheten har
bostadsrattsforeningen I enlighet med
bostadsrattforeningens ändamâl rätt att neka
medlemskap. Medlemskap far inte nekas pa
diskriminerande grund.

Rätt att utöva bostadsratten

När en bostadsrätt Overgatt till fly
innehavare, far denne utOva hostadsrätten
endast om ban eller hon är medlem eller
beviljas medlemskap I bostadsrattsfOreningen.
Ett dOdsbo efter en avilden
bostadsrättshavare far utOva bostadsrätten
trots att dOdsboet inte är medlem i
bostadsrattsfOreningen. Tre ar efter dOdsfallet
far bostadsrattsfOreningen uppmana dOdsboet
att mom sex manader fran uppmaningen visa
att bostadsrätten bar ingatt i bodelning dYer
arvskifte eller att nagon, som inte far nekas
medlemskap I bostadsrattsfOreningen, bar
fOrvärvat bostadsrätten och sOkt medlemskap.
Om uppmaningen inte fOljs, far bostadsrätten
tvangsforsaljas fOr dOdsboets rakning enligt
bostadsrattslagen.
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En juridisk person som har panträtt i
bostadsrätten och förvärvet skett genom
tvàngsforsaljning eller vid exekutiv
forsaljning, kan tre âr efter förvärvet
uppmanas att mom sex mànader visa att
nàgon, som inte far nekas medlemskap i
bostadsrattsforeningen, har förvärvat
bostadsrätten och sökt medlemskap.

§8

Omrakning av andeistal kapital medfOr inte
rubbning av det inbOrdes forhiillandet mellan
insatserna.
Andelstal drift fastställs som underlag fOr
berakning av i iirsavgiften ingiiende Ovriga
kostnader och avsättning till fonder.
Beslut om andring av grund fOr
andelstalsherakning skall fattas av
foreningsstamma.
Arsavgiften ska täcka
bostadsrattsforeningarnas lOpande verksamhet.
Arsavgiftens storlek ska medge att reservering
fOr underhill av bostadsrattsforeningens
fastighet kan ske enligt upprattad
underhällsplan.
Andelstal och insats fOr lagenhet beslutas av
styrelsen. Beslut om andring av andelstal som
medfOr andring av det inbOrdes fOrhiillandet
mellan andeistalen beslutas av
foreningsstamma. Beslutet blir giltigt om minst
tviitredjedelar av de rOstande pa
foreningsstamman giitt med pa beslutet.
Beslut om andring av insats ska alltid beslutas
av foreningsstamma. Regler fOr giltigt beslut
anges i bostadsrattslagen.
Styrelsen beslutar om iirsavgiftens storlek.
Arsavgiften betalas minadsvis senast sista
vardagen fOre varje kalenderminads bOrjan om
inte styrelsen beslutar annat. Om inte
iirsavgiften betalas i rail tid utgiir drOjsmilsränta
enligt rantelagen pa den obetalda avgiften fran
forfallodagen till dess full betalning sker samt
piiminnelseavgift och inkassoavgift enligt lag
om ersättning fOr inkassokostnader mm.
I iirsavgiften ingiiende ersättning fOr värme
och varmvatten, elektricitet, sophamtning
eller konsumtionsvatten kan beräknas efter
forhrukning. FOr informationsoverforing kan
ersättning bestämmas till lika belopp per
lagenhet.
—

—

Prövning av medlemskap

frãga om att anta en medlem avgörs av
styrelsen.
Styrelsen är skyldig att avgöra fràgan om
medlemskap mom en mânad fran det att
skriftlig och fullstandig ansökan om
medlemskap tagits emot av
bostadsrattsforeningen.
For att pröva ftâgan om medlemskap kan
bostadsrattsforeningen komma att begara
kreditupplysning avseende sökanden.

§9

Nekat medlemskap

En överlâtelse är ogiltig om den som
bostadsrätten övergâtt till nekas medlemskap i
bostadsrattsforeningen.
Enligt bostadsrattslagen galler särskilda
regler vid exekutiv forsaljning och
tvângsforsaljning.

AVGIFTER TILL
BOSTADS RATTS
FORENINGEN
§

10 Insats, andeistal och àrsavgift

Arsavgiften fördelas mellan
bostadsrattslagenheterna I förhàllande till
lagenheternas andelstal.
Varje hostadsrätt har tvâ andeistal, fordelat;
andeistal kapital och andelstal drift
Andeistal kapital fastställs som underlag for
berakning av i àrsavgiften ingâende kapitaldel.
Med kapitaldel avses räntekostnader och
amorteringar vilka belOper pa de lan som tagits
up? av fOreningen. Med räntekostnader avses de
räntekostnader som àterstâr efter eventuella
statliga räntesubventioner. Andelstal kapital
avvägs sà att det i fOrhâllande till lagenhetens
kapitaltillskott kommer att motsvara vad som
beloper pa lagenheten av foreningens
kapitalsku1d. Andelstal kapital kan Over tiden
fOrändras fOr bostadsrättshavarna om
fOreningsstamman beslutar om frivilligt
kapitahillskott.
()mrakning av andelstal kapital skall dii
utfOras fOr att anpassas till enskilda
bostadsrättshavares frivilliga kapitaftillskott.
—

§

1 1 Upplátelse-, överlàtelse- och
pantsättningsavgift samt avgift for
andrahandsupplátelse

—

—

Upplitelseavgift, Overlitelseavgift och
pantsattningsavgift kan tas ut efter beslut av
styrelsen. Bostadsrattsforeningen far ta ut
Overlitelseavgift av bostadsrättshavaren med
hogst 2,5 procent av prishasbeloppet.
Bostadsrattsforeningen far ta ut
pantsattningsavgift av bostadsrättshavaren med
hogst en procent av prisbasbeloppet.
Prisbasbeloppet bestärns enligt
socialforsakringsbalken och fastställs fOr
Overlitelseavgift vid ansOkan om medlemskap
och fOr pantsattningsavgift vid underrättelse om
pantsättning.
Avgift fOr andrahandsupplitelse kan tas ut
efter heslut av styrelsen. BostadsrattsfOreningen

—

—

—
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Kallelse far utfärdas tidigast sex veckor fore
foreningsstamman och ska utfärdas senast tva
veckor fore foreningsstamman.
Kallelse sker genom anslag pa lamplig plats
mom bostadsrattsforeningens fastighet.
Skriftlig kallelse ska enligt lag i vissa fall
sändas till varje medlem vars adress är känd
for bostadsrattsforeningen.

far ta ut avgift for andrahandsupplâtelse av
bostadsrättshavaren med hogst 10 procent av
prisbasbeloppet per àr. Om en lägenhet upplâts
under en del av ett àr, beräknas den hogsta
tillãtna avgiften efter det antal kalendermânader
som lagenheten är upplâten.
Bostadsrattsforeningen far i övrigt inte ta ut
särskilda avgifter for àtgarder som
bostadsrattsforeningen ska vidta med
anledning av lag eller forfattning.

Bostadsrattsforeningen far dà skriftlig
kallelse kravs enligt lag använda elektroniska
hjalpmedel. Närmare reglering av
forutsattningar for anvandning av elektroniska
hjalpmedel anges m lag.

FORENINGSSTAMMAN
§

12 Räkenskapsàr och ársredovisning
Bostadsrattsforeningens räkenskapsâr
omfattar tiden 1/1 31/12.

§

Senast sex veckor fore ordinarie
foreningsstamma ska styrelsen till revisorerna
lämna ársredovisning. Denna bestâr av
forvaltningsberattelse, resuhatrakning,
balansrakning och tillaggsupplysningar.

Vid ordinarie foreningsstamma ska
förekomma:
1
2.
3.
.

§

13 Föreningsstämma
Foreningsstamman är
bostadsrattsforeningens hogsta beslutande
organ.
Ordinarie foreningsstamma ska hàllas mom
sex mânader efter utgângen av varje
rakenskapsâr.
Extra foreningsstamma ska hâllas när
styrelsen finner skäl till det. Extra
ffireningsstamma ska ocksà hállas om det
skriftligen begars av en revisor eller av minst
en tiondel av samtliga rostberattigade.
Begaran ska ange vilket ärende som ska
behandlas.

4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11

foreningsstamman far besluta att den som
inte är medlem ska ha rätt att närvara eller pa
annat sätt följa forhandlingarna vid
foreningsstamman. Ett sâdant beslut är giltigt
endast om det biträds av samtliga
rostberattigande som är närvarande vid
foreningsstamman. Ombud, biträden och
andra stämmofunktionärer har ailtid rätt att
närvara vid foreningsstamman.

§

.

12.
13.

14.
15.

14 Motioner

Medlem, som önskar visst ärende behandlat
pa ordinarie foreningsstamina, ska skriftligen
anmäla ärendet till styrelsen senast 6 veckor
hire kallelse till foreningsstamma.

§

16 Dagordning

Ordinarie foreningsstamma

—

16.
17.

15 KaIlelse till föreningsstämma

Styrelsen kallar till foreningsstamma.
Kallelse till foreningsstamma ska innehâlla
uppgift om de ärenden som ska förekomma pa
foreningsstamman.

18.
19.
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foreningsstammans öppnande
val av stämmoordförande
anmälan av stämmoordforandens
val av protokollforare
godkannande av rostlangd
fraga om närvarorätt vid
foreningsstamman
godkannande av dagordning
val av tva personer att jämte
stämmoordföranden justera
protokollet
val av minst tva rösträknare
fraga om kallelse skett i hehorig
ordnmng
genomgang av styrelsens
arsredovisning
genomgang av revisorernas
berättelse
beslut om fastställande av
resultatrakning och balansrakning
beslut I anledning av
bostadsrattsforeningens vinst eller
förlust enligt den fastställda
balansrakningen
beslut om ansvarsfrihet fOr
styrelsens ledamöter
beslut om arvoden och principer
for andra ekonomiska ersättningar
for styrelsens ledamöter, revisorer,
valberedning och de andra
förtroendevalda som valts av
foreningsstämman
beslut orn antal styrclselcdarnoter
och suppleanter
val av styrelsens ordförande,
styrelseledamoter och suppleanter
beslut om antal revisorer och
suppleant
val av revisor/er och suppleant

20. beslut om antal ledamöter I
valberedningen
21. val av valberedning, en ledamot
utses till valberedningens
ordförande
22. av styrelsen till foreningsstamman
hänskjutna fràgor OCh av
medlemmar anmälda ärenden som
angivits I kallelsen
23. foreningsstammans avslutande

2. fi5reningsstammans beslut ska
föras in I protokollet, samt
3. om röstning har skett ska
resultatet anges I protokollet.
Protokollet ska undertecknas av
stämmoordföranden och av valda justerare.
Senast tre veckor efter föreningsstamman
ska det justerade protokollet hàllas tillgangligt
hos bostadsrattsforeningen for medlemmarna.
Protokoll ska förvaras betryggande.

Extra föreningsstämma
Pa extra foreningsstamma ska kallelsen,
utöver punkt 1 9 ovan, ange de ärenden som
ska behandlas.

STYRELSE, REVISION
OCH VALBEREDNING

-

§

§ 20 Styrelse

17 Rösträtt, ombud och biträde

Styrelsen bestâr av lagst tre och hogst sju
styrelseledamoter med hogst tre suppleanter.
Foreningsstamman väljer styrelsens
ordfiirande och styrelseledamoter och
suppleanter.
Mandattiden är hogst tvâ âr.
Styrelseledamot och suppleant kan väljas om.
Om heft ny styrelse väljs av
foreningsstamman ska mandattiden for
hälften, eller vid udda tal närmast hogre antal,
vara ett âr.

Pa foreningsstamma har varje medlem en
röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt
gemensamt har de tillsammans en röst.
Innehar en medlem flera bostadsrätter I
bostadsrattsforeningen har medlemmen en
röst.
Medlem som inte betalat förfallen insats
eller ârsavgift bar inte rösträtt.
En medlems rätt vid foreningsstamma
utövas av medlemmen personligen eller den
som är medlemmens ställforeträdare enligt lag
eller genom ombud.
Ombud ska lämna in skriftlig daterad
fullmakt. fullmakten ska vara i original och
galler hogst ett âr fran utfärdandet. Medlem
far företrädas av valfritt ombud. Ombud far
bara företräda en medlem.
Medlem far medföra ett valfritt biträde.

§

§ 21

18 Röstning

Foreningsstammans beslut utgörs av den
mening som bar fátt mer an hälften av de
avgivna rösterna eller vid lika röstetal den
mening som stämmoordföranden hiträder.
Vid personval anses den vald som har fâtt
de fiesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs
valet genom lottning om inte annat beslutas av
föreningsstamman innan valet förrättas.
For vissa beslut krävs särskild majoritet
enligt bestämmelser i lag.
Om röstsedel inte avlämnas eller röstsedel
avlämnas utan rostningsuppgift (sà kallad
blank sedel) vid sluten omrostning anses inte
röstning ha skett.

§

Konstituering och firmateckning

Styrelsen konstituerar sig själv med
undantag av styrelsens ordförande som väljs
av foreningsstamma. Styrelsen utser mom sig
sebeterare.
B ostadsrattsforeningens firma tecknas av
styrelsen. Styrelsen kan utse hogst tre
personer, varav minst tvâ styrelseledamoter,
att tvâ tillsammans teckna
bostadsrattsforeningens firma.

§ 22

Bestutsförhet

Styrelsen är beslutför när fier an hälften av
hela antalet styrelseledamoter är närvarande.
Som styrelsens beslut galler den mening de
fiesta röstande förenar sig om. Vid lika
röstetal galler den mening som styrelsens
ordfOrande biträder. När minsta antal
ledamoter är närvarande krävs enhallighet for
giltigt beslut.

§ 23

19 Protokoll vid föreningsstämma

Protokoll vid styrelsesammantráde

Vid styrelsens sammanträden ska det föras
protokoll. Protokollet ska justeras av
ordföranden for sammanträdet och den
ytterligare ledamot som styrelsen utser.
Styrelseledamot bar rätt att fâ avvikande
mening antecknad till protokollet.

Ordföranden vid foreningsstamman ska se
till att det förs protokoll.
I frâga om protokollets innehâll galler att;
1 rostlangden ska tas in i eller
bifogas protokollet,
.
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Endast styrelseledamot och revisor har rätt
att ta del av styrelseprotokoll. Styrelsen
ffirfogar over mojligheten att lâta annan ta del
av styrelsens protokoll.
Protokoll ska förvaras betryggande.
Protokoll fran styrelsesammantrade ska föras i
nummerföljd.

§ 24

Styrelsen ska
1
uppratta en underhâllsplan für
genomfürande av underhàll av
bostadsrattsfüreningens fastighet,
2. àrligen budgetera für att säkerställa
att tillrackliga medel finns für
underhâll av
bostadsrattsfüreningens fastighet,
3. se till att bostadsrattsforeningens
egendom besiktigas i lamplig
omfattning och I enlighet med
bostadsrattsfüreningens
underhâllsplan, samt
4. regelbundet uppdatera
underhâllsplanen.
.

Revisorer

Revisorerna ska till antalet vara lagst en och
hogst tre, samt hogst en suppleant.
Mandattiden for revisor ska vara att uppdraget
upphör vid slutet av nästa ordinarie
foreningsstamma.
Revisorerna ska bedriva sifl arbete sà att
revisionen är avslutad och
revisionsberättelsen lämnad senast 3 veckor
fore foreningsstamman. Styrelsen ska lämna
skriftlig f’orklaring till ordinarie
foreningsstamma over gjorda anmarkningar i
revisionsberättelsen.
Arsredovisningshandlingar,
revisionsherättelsen och styrelsens forklaring
over gjorda anmarkningar I
revisionsherättelsen ska hàllas tillgangliga für
medlemmarna minst tvâ veckor füre den
foreningsstämma pa vilken de ska behandlas.

§ 28 Over- och

Det üver- eller underskott som kan uppstà
pa bostadsrattsfüreningens verksamhet ska,
efter underhállsfondering, halanseras I ny
rakning.

BOSTADSRATTSFRAGOR
§ 29

Vid ordinarie foreningsstamma väljs
valberedning.
Mandattiden är fram till nästa ordinarie
füreningsstamma. Valberedningen ska bestâ
av lagst tvâ ledamöter. En ledamot utses av
foreningsstamman till ordforande I
valberedningen.
Valberedningen bereder och füreslâr
personer till de fürtroendeuppdrag som
füreningsstamman ska tillsätta.
Valberedningen ska till foreningsstamman
lämna forslag pa arvode och füreslã principer
für andra ekonomiska ersättningar für
styrelsens ledamüter och revisorer.

1

3.
4.
5.

6.

lagenhetens heteckning,
belagenhet, rumsantal och üvriga
utrymmen,
dagen für Bolagsverkets
registrering av den ekonomiska
plan som ligger till grund für
upplâtelsen,
bostadsrättshavarens namn,
insatsen für bostadsrätten,
vad som finns antecknat rürande
pantsättning av bostadsrätten, samt
datum für utfärdandet.

Bostadsrättshavarens ansvar

Bostadsrättshavaren ska pa egen bekostnad
hâlla lagenheten I gott skick. Det innehär att
bostadsrättshavaren ansvarar für att sâväl
underhàlla som reparera lagenheten och att
hekosta àtgarderna.
Bostadsrättshavaren bür teckna fürsakring
som omfattar bostadsrättshavarens underhálls
och reparationsansvar som füljer av lag och
dessa stadgar. Om bostadsrattsfüreningen
tecknat en motsvarande fürsakring till fürmàn
für bostadsrättshavaren svarar
bostadsrättshavaren i fürekommande fall für
självrisk och kostnaden für àldersavdrag.
Bostadsrättshavaren ska fülja de anvisningar
som bostadsrattsfüreningen lämnar

FONDERING OCH
UNDERHALL

§ 27

.

2.

§ 30

Fonder

Yttre fond
Bostadsräiisfüreningen ska ha fond für
underhàll.
Styrelsen ska i enlighet med upprattad
underhãllsplan reservera respektive ta I
ansprâk medel für yttre underhàll.

Utdrag ur Iägenhetsförteckning

Bostadsrättshavare har rätt att fâ utdrag ur
lagenhetsfürteckningen beträffande sin
bostadsrätt. Utdraget ska ange:

§ 25 Valberedning

§ 26

underskott

yttre

Underhãllsplan
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beträffande installationer avseende avlopp,
värme, gas, el, vatten, ventilation och
anordning for informationsoverforing. For
vissa àtgarder i lagenheten bays styrelsens
tillstând enligt § 36. Dc àtgarder
bostadsrättshavaren vidtar i lagenheten ska
alitid utfOras fackmassigt.

1 1 klamringen runt golvbrunnen,
rensning av golvbrunn och
vattenlas,
12. eldstäder och braskaminer,
13. köksfläkt, kolfilterfläkt, spiskapa,
ventilationsdon och
ventilationsftäkt om de inte är en
del av husets ventilationssystem.
Installation av anordning som
paverkar husets ventilation kräver
styrelsens tilistand,
14. sakringsskap, samtliga elledningar
i lagenheten samt brytare, eluttag
och fasta armaturer,
15 brandvarnare, samt
16. elburen golvvarme och
handdukstork som
bostadsrättshavare fOrsett
lagenheten med.
.

Till Iägenheten hör bland annat:
1

ytskikt pa rummens väggar, golv
och takjämte den underliggande
behandling som krävs for att
anbringa ytskiktet pa ett
fackmassigt sätt.
Bostadsrättshavaren ansvarar
ocksâ for fuktisolerande skikt i
badrum och vàtrum,
2. icke bärande innerväggar,
3. inredning i lagenheten och ovriga
utrymmen tillhörande lagenheten,
exempelvis: sanitetsporslin,
koksinredning, vitvaror sãsom
kyl/frys och tvattmaskin;
bostadsrättshavaren svarar ocksà
for vattenledningar,
avstangningsventiler och i
förekommande fall
anslutningskopplingar pa
vattenledning till denna inredning,
4. lagenhetens innerdörrar med
tillhörande lister, foder, karm,
tatningslister,
5. insida av ytterdorr samt beslag,
handtag, gângjarn, tatningslister,
brevinkast, las och nycklar,
6. glas i fönster och dörrar samt
spröjs pa fönster och i
forekommande fall
isolerglaskasset,
7. till fönster och fönsterdörr hörande
beslag, handtag, gângjarn,
tatningslister samt málning;
bostadsrattsforeningen svarar dock
for màlning av utifrân synliga delar
av fönster/fönsterdörr,
8. màlning av radiatorer och
varmeledningar,
9. ledningar for avlopp, gas, vatten
och anordningar for
informationsoverforing till de delar
de är synliga i lagenheten och
hetänar endast den aktuella
lagenheten,
I 0. armaturer fOr vatten (blandare,
duschmunstycke med mera)
inklusive packning,
avstangningsventiler och
anslutningskopplingar pa
vattenledning,
.

.

Ingar i bostadsrattsupplatelsen forrad,
garage eller annat lagenhetskomplement liar
bostadsrättshavaren samma underhalls- och
reparationsansvar for dessa utrymmen som for
lagenheten enligt ovan.
Om lagenheten är utrustad med halkong,
altan eller hOr till lagenheten mark/uteplats
som är upplaten med hostadsrätt svarar
bostadsrättshavaren fOr renhallning och
snoskottning. FOr balkong/altan svarar
bostadsrättshavaren fOr malning av insida av
balkongftont/altanftont samt golv. Malning
utfOrs enligt hostadsrattsforeningens
instruktioner. Om lagenheten är utrustad med
takterrass ska bostadsrättshavaren därutOver
se till all avrinning fOr dagvatten inte hindras.
Vad avser mark/uteplats är
bostadsrättshavaren skyldig att fOlja
bostadsrattsforeningens anvisningar gallande
skOtsel av marken/uteplatsen.
Bostadsrättshavaren är skyldig att till
bostadsrattsforeningen anmäla fel och brister i
sadan lagenhetsutrustning/ledningar som
bostadsrattsforeningen svarar fOr enligt denna
stadgebestammelse eller enligt lag.

§ 31 Bostadsrättsföreningens ansvar
Bostadsrattsforeningen svarar fOr att huset
och bostadsrattsforeningens fasta egendom,
med undantag fOr bostadsrättshavarens ansvar
enligt § 30, är väl underhallet och halls i gott
skick.
Bostadsrattsforeningen svarar vidare für
underhall och reparationer av fOljande:
1. ledningar für avlopp, värme, gas,
elektricitet och vatten, om
bostadsrattsforeningen har fOrsett
lagenheten med ledningarna och
dessa tjanar tier an en lagenhet (sa
kallade stamledningar),
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2.

3.

4.

5.

ledningar for avlopp, gas, vatten
och anordningar for
informationsoverforing som
bostadsrattsforeningen fOrsett
lagenheten med och som finns i
golv, tak, lägenhetsavskiljande
eller bärande vägg,
radiatorer och varmeledningar i
lagenheten som
bostadsrattsforeningen fOrsett
lagenheten mcd,
rokgángar (ej rokgángar I
kakelugnar) och
ventilationskanaler, inkluderat hela
ventilationssystemet inklusive
ventilationsdon samt även fOr
spiskàpalkoksflakt som utgor dcl
av husets ventilation, samt
ytterdorr samt I fOrekommande fall
fOr brcvlâda, postbox och staket.

Om bostadsrättshavaren fOrsummar sitt
ansvar fOr lagenhetens skick sâ att annans
säkerhet ävcntyras eller det finns risk fOr
omfattande skador pa annans egendom och
inte efter uppmaning avhjalper bristen I
lagenhetens skick sa snart som mOjligt, far
bostadsrattsfOreningen avhjalpa bristen pa
bostadsrättshavarens bekostnad.

§ 36

Bostadsrättshavaren far inte utan styrelsens
tillstand I lagenheten utfOra atgard som
innefattar;
1
ingrepp i en bärande konstruktion,
2. andring av befintliga ledningar fOr
avlopp, värme, gas eller vatten,
eller
3. annan vasentlig fOrandring av
lagenheten.
Styrelsen far bara vägra att medge tilistand
till en atgard som avses I fOrsta stycket om
atgarden är till pataglig skada eller olagenhet
fOr bostadsrattsfOrcningen.
.

§ 32 Brand- och vattenledningsskada
samt ohyra
FOr reparation pa grund av brandskada eller
vattenledningsskada (skada pa grund av
utstrOmmande tappvatten) svarar
bostadsrättshavarcn endast i begransad
omfattning i enlighet med bostadsrattslagen.
Detta galler ävcn I tillampliga delar om det
finns ohyra I lägenheten.

§ 37 Användning

av bostadsrätten

Vid anvandning av lagenheten ska
hostadsrättshavaren se till att de scm bor I
omgivningen inte utsätts fOr stOrningar som I
sadan grad kan vara skadliga fOr hälsan eller
annars fOrsämra deras bostadsmiljO att de inte
skaligen bOr talas. Bostadsrättshavaren ska
liven i Ovrigt vid sin anvandning av
lagenheten iaktta alit som ftrdras fOr att
bevara sundhet, ordning och gott skick mom
eller utanfOr huset.
B ostadsrättshavaren ska halla noggrann
tilisyn Over att dessa aligganden fullgOrs
ocksa av de som hOr till bostadsrättshavarens
hushali, de som besOker bostadsrättshavaren
som gäst, nagon 50m bostadsrättshavaren har
inrymt eller nagon som pa uppdrag av
bostadsrättshavaren utfOr arhete i iagenheten.
BostadsrattsfOreningen kan anta
ordningsregler. Ordningsreglerna ska vara I
Overensstämmelse med ortens sed.
Bostadsrättshavaren ska fOija
bostadsrattsfOreningens ordningsregier.

§ 33

Bostadsrättsföreningens
övertagande av underhállsàtgärd
Bostadsrattsforeningen far utfOra reparation
samt byta inredning och utrustning som
bostadsrättshavaren enligt § 30 ska svara fOr.
Ett sâdant beslut ska fattas av
forcningsstamma och far endast avsc àtgard
som fOretas i samband med omfattande
underhâll eller ombyggnad av
bostadsrattsforeningens hus och som berOr
bostadsrättshavarens lagenhet.

§ 34

lngrepp 1 Iágenhet

Förändring av bostadsrättslägenhet

Om ett beslut som fattats pa
foreningsstamma innebär att en lagenhet som
upplãtits med bostadsrätt kommer att
fOrändras eller I sin helhet behOva tas I
ansprâk av bostadsrattsforeningen med
anledning av en om- eller tillbyggnad ska
hostadsrättshavaren ha gâtt med pa heslutet.
Om bostadsrättshavaren inte ger sitt samtycke
till forändringen, blir beslutet anda giltigt cm
minst tvâ tredjedelar av de rOstande har gâtt
med pa det och beslutet dessutom har
godkants av hyresnamnden.

Om det fOrekommer stOrningar i boendet
ska bostadsrattsfOreningen ge
bostadsrättshavaren tillsagelse att se till att
stOrningarna omedelbart upphOr. Det galier
inte om bostadsrättshavaren sags upp med
aniedning av att stOrningarna är särskilt
alivarliga med hansyn till deras art eiler
omfattning.
Om bostadsrättshavaren vet eller liar
anledning att misstänka att ett foremal är

§ 35 Avhjälpande av brist
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behäftat med ohyra far detta inte tas in i
lagenheten.

§ 38 Tillträde tiN

När samtycke inte behOvs ska
bostadsrättshavaren genast meddela styrelsen
om andrahandsupplâtelsen.

Iägenheten

§ 40

Företrädare for bostadsrattsforeningen har
rätt att fà komma in i lagenheten när det
behövs for tilisyn eller for att utföra arbete
som bostadsrattsforeningen svarar for eller for
att avhjalpa brist när bostadsrättshavaren
fOrsummar sitt ansvar fOr lagenhetens skick.
När bostadsrättshavaren har avsagt sig
bostadsrätten eller när bostadsrätten ska
tvângsforsaljas är bostadsrättshavaren skyldig
att làta lagenheten visas pa lamplig tid.
Bostadsrattsforeningen ska se till att
bostadsrättshavaren inte drabbas av stOrre
olagenhet an nOdvandigt.
BostadsrattsfOreningen har rätt att komma
in i lagenheten och utfOra nodvandiga
âtgarder fOr att utrota ohyra i huset eller pa
marken.
Om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde
när bostadsrattsfOreningen har rätt till det kan
bostadsrattsforeningen ansOka om särskild
handrackning vid kronofogdemyndigheten.

Inrymma utomstàende

Bostadsrättshavaren far inte inrymma
utomstaende personer i lagenheten, om det
kan medfOra men fOr bostadsrattsforeningen
eller nagon annan medlem i
bostadsrattsforeningen.

§ 41

Andamál med bostadsrätten

Bostadsrättshavaren far inte använda
lagenheten fOr nagot annat andamal an det
avsedda.
Bostadsrattsforeningen far dock endast
aberopa avvikelse som är av avsevärd
betydelse fOr bostadsrattsforeningen eller
nagon medlem i bostadsrattsforeningen.

§ 42 Avsägelse av bostadsrätt
En bostadsrättshavare far avsäga sig
bostadsrätten tidigast efter tva ar fran
upplatelsen och därigenom bli fri fran sina
forpliktelser som bostadsrättshavare.
Avsagelsen ska gOras skriftligen hos
styrelsen.
Vid en avsagelse overgar bostadsrätten till
bostadsrattsforeningen vid det manadsskifte
som inträffar närmast efter tre manader fran
avsagelsen eller vid det senare manadsskifte
som angetts i avsagelsen.

§ 39 Andrahandsupplátelse
En bostadsrättshavare far upplâta sin lagenhet
I andra hand till annan fOr sjalvstandigt
brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga
samtycke. Styrelsens samtycke bOr begransas
till viss tid och ska lämnas om
bostadsrättshavaren har skäl for upplâtelsen och
bostadsrattsforeningen inte har nâgon befogad
anledning att vägra samtycke.
Om inte samtycke till andrahandsupplâtelse
lämnas av styrelsen far bostadsrättshavaren ändà
upplâta sin lagenhet i andra hand om
hyresnamnden lämnar sitt tillstând.

§ 43

Förverkandegrunder

Nyttjanderatten till en lagenhet som innehas
med bostadsrätt och som tillträtts är fOrverkad
och bostadsrattsforeningen har rätt att saga upp
bostadsrättshavaren till avflyttning enligt
foijande;

När en juridisk person innehar en
bostadslagenhet kan samtycke till
andrahandsupplàtelse endast nekas om
bostadsrattsfOreningen har befogad anledning.

1. Dröjsmàl med insats eller
upplàtelseavgift
om bostadsrättshavaren drOjer med att
betala insats eller upplatelseavgift utOver tva
veckor fran det att bostadsrattsforeningen
efter forfallodagen anmanat
bostadsrättshavaren att fullgora sin
betalningsskyldighet,

Samtycke till andrahandsupplàtelse behOvs
inte;
. om en bostadsrätt har fOrvärvats vid exekutiv
forsaljning eller tvàngsforsaljning enligt
bostadsrattslagen av en juridisk person som
hade panträtt I bostadsrätten och som inte
antagits till medlem i bostadsrattsforeningen,
eller
. om lägenheten är avsedd fOr
permanenthoende och bostadsrätten till
lagenheten innehas av en kommun eller ett
landsting.

2. Dröjsmàl med àrsavgift eller avgift for
andrahandsupplàtelse
om bostadsrättshavaren drOjer med att
betala arsavgift eller avgift flit
andrahandsupplatelse, när det galler en
bostadslagenhet, mer an en vecka efter
forfallodagen eller, när det galler en lokal,
mer an tva vardagar efter forfallodagen,
3. Olovlig upplãtelse I andra hand
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om bostadsrättshavaren utan nodvandigt
samtycke eller tillstànd upplàter lagenheten i
andra hand,

Rättelseanmodan, uppsägning och särskilda
bestämmelser

Punkt 3 5 och 7 9
Uppsagning enligt punkt 3 5 eller 7—9 far
ske om bostadsrättshavaren later bli att efter
tillsägelse vidta rättelse utan drOjsmàl.
-

4. Annat ändamàl
om lagenheten används for annat ändamâl
an det avsedda,

-

-

5. Inrymma utomstãende
om bostadsrättshavaren inrymmer
utomstàende personer till men for
bostadsrättsforeningen eller annan medlem,

Punkt 1 6 och 7 9
Ar nyttjanderatten enligt punkt 1—5 eller 7—
9 fOrverkad men sker rättelse innan
bostadsrattsfOreningen har sagt upp
bostadsrättshavaren till avflyttning, far
bostadsrättshavaren inte därefter skiljas fran
lagenheten pa den grunden. Detta galler inte
om nyttjanderatten är fOrverkad pa grund av
särskilt allvarliga stOrningar i boendet.
-

6. Ohyra
om bostadsrättshavaren eller den, som
lagenheten upplàtits till i andra hand, genom
vàrdslOshet är vállande till att det finns ohyra i
lagenheten eller om bostadsrättshavaren
genom att inte utan oskaligt drOjsmàl
underrätta styrelsen om att det finns ohyra i
lagenheten bidrar till att ohyran sprids i huset,

-

Bostadsrättshavaren far inte heller skiljas
fran lagenheten enligt punkt 6 eller 9 om
bostadsrattsfOreningen inte har sagt upp
bostadsrättshavaren till avftyttning mom tre
manader fran den dag da
bostadsrattsfOreningen fick reda pa
fOrhallande som avses.

7. Vanvãrd, störningar och liknande
om lagenheten pa annat sätt vanvárdas eller
om bostadsrättshavaren eller den som
bostadsrätten ar upplàten till I andra hand
utsätter boende i omgivningen fOr storningar,
inte iakttar sundhet, ordning och gott skick
eller inte fOljer bostadsrattsforeningens
ordningsregler,

Punkt 2
Ar nyttjanderatten enligt punkt 2 fOrverkad pa
grund av drOjsmal med betalning av arsavgift
eller avgift fOr andrahandsupplatelse, och har
bostadsrattsfOreningen med anledning av detta
sagt upp bostadsrättshavaren till avftyttning, far
denne pa grund av drOjsmalet inte skiljas fran
lagenheten

8. Vägrat tillträde
om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde
till lagenheten när bostadsrattsforeningen har
rätt till tillträde och bostadsrättshavaren inte
kan visa en giltig ursäkt fOr detta,

1. om avgiften när det är fraga om en
bostadslagenhet betalas mom tie veckor fran
det att bostadsrättshavaren har delgetts
underrättelse om mOjligheten att f tilibaka
lagenheten genom att hetala avgiften mom
denna tid, och meddelande om uppsägningen
och anledningen till denna har lämnats till
socialnämnden i den kommun där lagenheten är
belagen.
—

—

9. Skyldighet av synnerlig vikt
om bostadsrättshavaren inte fuilgor
skyldighet som gâr utOver det han ska gOra
enligt bostadsrattslagen och det mâste anses
vara av synnerlig vikt fOr
bostadsrattsforeningen att skyldigheten
fullgors, samt

2. om avgiften när det är fraga om en lokal
betalas mom tva veckor fran det att
bostadsrättshavaren har delgetts underrättelse
om mOjligheten att flu tilibaka lagenheten
genom att betala avgiften mom denna lid.
—

10. Brottsligt förfarande
om lagenheten helt eller till vasentlig del
används fOr naringsverksamhet eller därmed
likartad verksamhet, vilken utgor eller i vilken
till en inte ovasentlig del ingâr brottsligt
fOrfarande eller om lagenheten används fOr
tillfalliga sexuella ffirbindelser mot ersättning.

—

Ar det fraga om en bostadslagenhet far en
bostadsrättshavare inte heller skiljas fran
lagenheten om bostadsrättshavaren har varit
fOrhmndrad att betala avgiften loom den tid som
anges i fOrsta stycket 1 pa grund av sjukdom
eller liknande ofOrutsedd omstandighet och
avgiften har betalats sa snart det var mOjligt,
dock senast när tvisten om avhysning avgOrs I
fOrsta instans.

En uppsägning ska vara skriftlig.
Nyttjanderatten är inte fOrverkad, om det
som ligger bostadsrättshavaren till last ar av
ringa betydelse.
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Vad som sags i f’orsta stycket galler inte om
bostadsrättshavaren, genom att vid upprepade
tillfällen inte betala avgiften, har àsidosatt sina
förpliktelser I sâ hog grad att
bostadsrättshavaren skaligen inte bör fâ behàlla
lagenheten.
Beslut om avhysning far meddelas tidigast
tredje vardagen efter utgângen av den tid som
anges i första stycket 1 eller 2.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Punkt 3
Uppsägning enligt punkt 3 far dock, om det
är frâga om en bostadslagenhet, inte ske om
bostadsrättshavaren utan dröjsmâl ansöker om
tillstând till upplàtelsen och far ansökan
beviljad.
Bostadsrättshavaren far endast skiljas fran
lagenheten om bostadsrattsforeningen har sagt
till bostadsrättshavaren att vidta rättelse.
Uppmaningen att vidta rättelse ska ske mom
tvâ mànader fran den dag dà
bostadsrattsforeningen fick reda pa
forhallande som avses I punkt 3.

Andra meddelanden till medlemmarna sker
genom anslag pa lamplig plats mom
foreningens fastighet eller genom brev.
Bostadsrattsforemngen far till
medlemmarna eller till nagon annan di krav
enligt lag finns pa skriftlig information
använda elektroniska hjälpmedel. Närmare
reglering av forutsattningar for anvandning av
elektroniska hjälpmedel anges i lag.

Punkt 7
Vid särskilt allvarliga storningar i boendet
galler vad som sags i punkt 7 även om nagon
tillsagelse om rättelse inte har skett.
Tillsagelse om rättelse ska alltid ske om
bostadsrätten är upplàten i andra hand.
Innan uppsägning far ske av
bostadslagenhet enhgt punkt 7 ska
socialnämnden underrättas. Vid särskilt
allvarliga storningar far uppsägning ske utan
underrättelse till socialnamnden, en kopia av
uppsägningen ska dock skickas till
socialnämnden.

SARSKILDA BESLUT
§ 45

Bostadsrättsföreningens fastighet
och tomträtt
Styrelsen eller firmatecknare far inte utan
foreningsstammans godkannande avhända
bostadsrattsforeningens fastighet, del av
fastighet eller tomträtt.
Styrelsen eller firmatecknare far inte heller
riva eller hesluta om väsentliga forandringar
av bostadsrattsforeningens hus eller mark
sasom vasentliga till-, ny- och ombyggnader
av sadan egendom.
Styrelsen eller firmatecknare far ansöka om
inteckning eller annan inskrivning i
bostadsrattsforeningens fastighet eller
tomträtt.

Punkt 10
En bostadsrättshavare kan skiljas fran
lagenheten enligt punkt 10 endast om
bostadsrattsforeningen har sagt upp
bostadsrättshavaren till avflyttning mom tva
manader fran det att bostadsrattsforeningen
fick reda pa forhallandet. Om det brottslmga
förfarandet har angetts till atal eller om
forundersokning har inletts mom samma tid,
har bostadsrattsforeningen dock kvar sin rätt
till uppsägning intill dess att tva manader har
gatt fran det att domen i brottmalet har vunnit
laga kraft eller det rattsliga förfarandet har
avslutats pa nagot annat sätt.

§ 44 Vissa

§ 46

.

Upplösning

Om bostadsrattsforeningen upplöses ska
behallna tillgangar tilifalla medlemmarna i
forhallande till bostadsrattslagenheternas
insatser

meddelanden

När meddelande enligt nedan har skickats
fran bostadsrattsforeningen i rekommenderat
brev under mottagarens vanliga adress har
bostadsrattsforeningen gjort vad som kravs av
den;
1

tillsagelse att avhjälpa brist
uppmaning all betala insats eller
upplatelseavgift
tillsägelse att vidta rättelse
meddelande till socialnämnden
underrättelse till panthavare
angaende obetalda avgifter till
bostadsrattsforeningen
uppmaning till juridiska personer,
dödsbon med ftera angaende nekat
medlemskap.

tillsagelse om störningar i boendet
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