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OM FÖRENINGEN

5 § Bosättningskrav
Om det kan antas att förvärvaren för egen del inte
permanent ska bosätta sig i bostadsrättslägenheten bar
fåreningenrätt att vägra medlemskap.

1 § Namn, ändamål och säte
Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen

Ridiiren·
FÖren(ngenSii.ndamåläratt
lrämjamedle1nrnamas
ekonomiskaintresscn genom att jrorenlngcn,s nus
uppl~taoostäder tör permanent boende samt lokaler
medlemmarna för nyttjande utan tidsbegränsning.
I\·1edlems rättiföreningen
på.grund av sådan upplåtelse
kallas böstadsrätt.Med!ern
sominnehar bostadsrätt
kallas bostadsrättshavare,

at

6 § Andelsägande
Den som har förvärvat en andel

i bostadsrätt fik vägras
medlemskap i föreningen om inte bostadsrätten efter
förvärvet innehas av makar, registrerade partner eller
sådanasambor på vilka samholagen tmampas~

7 § Insats, arsavgiftoch upplåtelseavgift
ifoteko rumand e fall

[osats, årsavgiftoch

fastställs av styrelsen. Ändring av
insatsen ska alltid beslutas av f6rel1idgs~täinma.

upplåtelseavgift

Styrelsen har sitt säte iGöteborg.

1§ Medlemskap och ävetlätelsc
En ny innehavare rar utöva bostadsrätten och flytta in i
lägenhetenendest om han eller hon antagits till
medlem i föreningen. Förvärvarenska ansöka om
medlemskap i föreningen
sätt styrelsenbestämmer;
Till medlemsansökan ska fogas styrkt kopia på
överlåtelsehandlingsom
ska vara underskriven av
köpare och säljare ochinnehålla uppgift om den
lägenhet SOIlI överlåtelseuavser
samt pris,
Motsvarande gällcr vid byte och gåva. Om
överlatelsehandlingen inte uppfyller formkraven lir
överlåtelsen ogiltig, Vid upplåtelse erhålls medlemskap
samtidigt med upplåtelsen.

ra

Styrelsen är skyldig att senast inom en månad från det
att ansökan om medlemskap kom in tiU fGreningen,

8 §Arsav giftens beräkning
Årsavgifterna fördelas påbcstadsrättslägenhetema
förhållande tilllägenhetemas insatser.

r

För lägenheter som efter. upplåtelsen utrustats med
hal kong får årsavgiften Vara förböjd med högst 2% av
vid varje tillfälle gällande prisbasbelopp. molsvarande
gäller fOr lägenheLmed fransk balkong, altan, på mark

ettpåslag påhi:}gst t %'

CiHtif uteplat$ dock.msd

Styrelsen kan besluta att i årsavgiften Ingående
taxobundna kostnader såsom varme,
varmvatten, renhållning, konsumtionsvatten, elektrisk
ström, TV,bredhanrloch
telefoni ska erläggas efter
fOrbtukning, areaeller pet lägenhet
...
ersattningfor

prövå fråganom medllltl)skap. Föreni 11gen kan komma

9 § Överlåtelse- och pantsättningsavgift

att begära enkredit~,pplysningayseeudesökandetl.
En
medlem som upphör att varabostadsräushavare
ska
anses ha utträtt ur föreningen, ominte styrelsen medger
att han eller hon iar stå kvar som medlem.

Överlätelseavgift och pantsaitllingsavgift får tas utefier
beslut av styrelsen. ÖverlåteJseavgiftellfå.r uppgå till
högst 2,5 % och pantsättningsävgiften till högst l % av
gäUaörl\l·prisb<i,sb.;;lQPP,

3 § Medlemskapsprövning -juridisk person

Överlåtelseavgift betalas av förvärvaren och
pantsättn ingsavgift betalas av pantsärtaren.

Juridisk person som förvärvat bostadsrätt till en
bostadslägenhet får vagras inträde i foreningen även
om nedan angivna förutsättningar for medlemskap är
uppfyllda, En juridisk person som ar medlem i
föreningen får inte utan samtycke av styrelsen genom
Qverlåtelse förvärva ytterligare bostadsräntlllen
bQstad~!ägenhet. Kommun och randstingfår ej vägras
meqlemskap,

4

* Medlemskapsprövning

- fysisk person

Medlemskap kan.beviljas fysisk.person

som övertar

bostadstätt iforeii[Jigens hus. De:n som enbostadsrätt
har-övergått tillfår inte vägras medlemskap i
föreningen om fdreningenskä!igen
bör godta
förvärvarensom
bosradsränshavare,

10 § Övriga avgifter
rar i övrigt inte ta ut särskilda avgifter fOr
åtgärder som foreningenska vidta med anledning av

Föreningen

bostadsrättslageneller

annan författning,

11 § Dröjsmål med betalning
Arsavgiftenska betalas på. det sätt styrelsen beslutar.
Betalning rar dock alltid ske via plusgiroeller
bankgiro. Ominte arslivgiften eller övriga fdtpHktelser
betalas l rätt tid tar. föreningen ta ut dröjsmålsränta
enligt räntelägen på det obetalda beloppet från
förfallodagentill
dess full betalning sker samt
påminnelseavgift enligt forordningen om ersättning for
inkassokostnader mm.

far inte.vägras pågrund avras, hudfärg,
natlonaliteteller etnisktursprung, religion, övertygelse
e11~rs~x\!e[] läggning.
Medlemskap

En överlåtelse-är ogiltig, pm den som en bostadsrätt
övergått till vägras medlemskap iförenlngen, Sårskilda
reglergäller vid exekutiv försäljning eller vid
tvångsforsäljiJing:

FÖRENINGSST)\MMA
12 § Föreningsstämma
Ordinarie förerringsstämma.ska.hål las årligen tidigast
den 1 mars och senast.före.juni manads utgång.
!~

r'

"'-®

endast den
13 § Motioner
Medlemsom önskar fil ett ärende behandlat vid
foreningsstämma ska anmäla detta senast den I
februari eller inom den senare tidpunkt styrelsen
beslutat.

14§ Extra förening~stämIna
sh haltas när styrelsen finner

Bxtra fdreningllstämlua

medlem som

har

fullgjort

sina ekonomiska

förpliktelser mot töreningen enligt dessa stadgät eller
enligt lag,
..

18 § Ombud och biträde
Medlem far utöva sin rösträtt. genom ombud. Om budet
ska visa upp en skriftlig dagtecknad fullmakt.
Fullmakten ska uppvisas-i original och gäller högst ett

skältil! det. Sådan föreningsstämma.ska
även.bållas
när cletftlr uppgivetändamål
skriftligen begärs av
revisoreller minst I fl O av samtliga röstberättigade.

år från uttlirdandetOnlbugtar
intefflreträdamerl1fi
två (2) medlemmar. P! foreningsstämma fårmedlem
medföra högst ett biträde. Biträders uppgift
att vara
medlemmen behjälplig.
Ombud ochbiträde far en dasrvara:

15 § Dagordning

•

annan

På ordinarie föreningsstärnma ska förekomma:
L Öppnande
2. Gödkäilliaride ävdagotdnirigen

•

medl€llilme!i$ makefm"ka, Jegisttctad partner eller

3. Val av stämmoerdförande
4. Anmälan av stämmoordlöranderrs
protokollförare

Val av

5, Val av två justerare tillikarösträknare
6. Fråga omslämman blivit stadgeenligt.utlyst
7. Fastställande.av röstlängd.
fL Föredragning av styrelsens årsredovisning

9. fötedtagnjngavtevlsClt!'l$

berättelse

10. Beslutömfastställandeav
balansraktting

resultat- och

ar

medlem

.

sambo

•

fÖt'äldrar

•

sY$kon

•

barn

•

annan närstående som varaktigt sammanbor

medlemmen imrcningelishus
• göd man

med

.

Är medlem en-juridisk person fa.r denne fQ~etfädi:lsav
lega! ställtöreträdare.

] 9 § Röstning

l l.Beslutom resultatdisposition
12..Fråga öm ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Beslut omarvoden åt styrelseledamöter och
revisorer fqr nästkommande verksamhetså»
14. Vaj av sryrelseledamöteroch suppleanter

Föreningsstämmans

15. Val av revisorer och revisorssuppleant
16.VaI avvalberedning
17. Av styrelsen till stänunan hänskjutna frågor samt av

Vid val anses den vald som har flitt flest roster. Vid
lika röstetal avgörs valet genom lottning om inte annat
beslutas av stämman innan valet förrättas.

roreningsmedlem.anmält·ärenc!e
J 8, A vs lutande

på extra förecingsstämrnaskautöver
punkt 1-7 och ]8
t'årekomma de ärenden for vilken stämman blivit

beslut utgörs av den mening S0m
fatt mer äh hälften av de avgivna röstemaellc» vid lika
röstetal den menIng som stämmans ordförande biträder.

Blankröstär

inte en avgiven röst

Stämmoerdförande
eller föreningsstämma kan besluta
artsluten omröstning skagenomföras.
Vid personval
sh dock sluten omröstning alltid genomföras på
begäran av röstberättigad.

utlyst.

För vissa beslut krävs särskild majoritet enligt
bestämmelser i bostadsrättslagen.

16 § Kallelse
T\:ä.116Is\:tiUf(hentngssJiimmå

ska ihnenällå\((,!pgiliom

vilka ärenden som ska behandlas på stämman .. Beslut
rar inte fattas i andra ärenden än de som angivits i
kallelsen.
Senast två veckor före ordinarie stämma och en vecka
föreextra.stämma
ska kallelsen utfärdas, dock tidigast
fyra veckor före stämman. KälkIsen ska utfMdäs til!
samtfigamed!emm~n: genörnutdelning, Ommedlem
uppgivit annan adress ska kallelsen istället skickas till
medlemmen. Kallelsen ska dessutom anslås på lämplig
plats inom föreningens hus dl er publiceras på hem sida.

11 § Rösträtt
Vid. föreningsstämma.har
varje medlem en.röst. Om
flera medlemmar innebar bostadsrätt gemensamt har de

dock tiHsamltla.nS endl'ist en röst. Me(jlemsöm innehar
flera iägenheter bar också endast en röst. Rösträtt har

20 §Jäv
En medlem får inte själveHer genom ombud röstai
fråga om:

1. talan mot sig själv
2. befrielse från skadeståndsansvar eller annan
förpliktelse gentemot föreningen
3,talalt eller befrielse som aVSeS! l eller Z bwäffande
Mnan; om medlemmen i fråga har ett väsentligt
intresse somkan strida mot föreningens

2J § Över- och underskott
Det över- eller underskottsom

kan uppstå iföreningens

verksamhet ska balanseras iny räkning. Omföreningsstijjuman beslutar ?ttuIJpJ\:omJucn vinst ska delas ut ska
vinsten fördelas mellanmedlemmama
j förhållande till

r
\
.~

n

~.}~

1ägenheternas årsavgifter for det senaste räkenskaps2& § Beslut i vissa frågor

året.

22 § Valberedning
Vid ordinarie föreningsstamma
får valberedning litses
for tiden fram till och med nästa ordinariefO reningsstämma. Valberedningens uppgift äiätt!ämna
fOrslilg
till $amtligap~rSÖii\ialsämt arvode,
...

23 § Stämrnans protokoll
Vid.föreningsstämma
ska protokoll föras av den som
stämmans.ordfärandedärtill.
utsett. I fråga ..om

Beslut som innebär väsentlig foräl1dringav föreningens
hus eller mark ska alltid fattas av föreningsstämma,
Om en ny-,Wl- eller ombyggnad innebär att medlems
bostadsrätt.förändras.ska
samtycke frän medlem.

inhiimta$. Om höstaasränshavilte('jlilte

ger sitt

samtycke till ändringen, blir beslutet ä:l1dli giltigt om
minst två tredjedelar av de röstande har gått med på
beslutet och det dessutom har godkänts avhyres,<
nämnden.

protokollets innehåll gäller;

29 §Firm.atecl<lling

l, att röstlängden ska tas in i eHer bl1il,ggas protokollet
2. att stämmans beslut ska föras in i protokollet
3. att.om omröstning skett ska resultatet av denna
anges i.protoköllet

Föreningens firma tecknas- förutom avstyrelsen-av
minst två ledamöter.i förening.
"

Protokollet ska-senast inom tre veckor hållas
tillgängligt

för medlemmarnä,

Pretokolletska

förva,us

på h~lryggände sätt.

STYRELSE OCH REVISION
24 § Styrelsens sammansättning
Styrelsen bestar av minst tre och.högst sju ledamöter
med högst tre suppleanter.
Styrelsen VäUs av foreiiiiJgsstiimmlil) för tiden framtill
()~hmed nästa ordinarie fOrenlngsstämma,
TilllGd"mot eller suppleant kan förutom medlemäven
väljas person som tillhör medlemmens familjehushåll

och som är hosatt i föreningens hus,
Den söm är underårig eller i konkurs eller ärsattunder
förvaltare enligt föräldrabalkens regler kan inte vara
styrelseledamot

30 § Styrelsens åligganden
Bland annat åligger det styrelsen:
•• att svara f6rrorenihgens organisation och
fotvaltning av dess angelägenheter
•• att avge redövi~ningfor förvaltning av föreningens
angelägenheter genom att avlämnaarsredovisning
som ska innehålla berättelse omverksamheten
under året (förvaltningsberättelse)
samt redogöra
för föreningens intäkter och kostnader under året
(resultaträkning) och för dess ställning vid
räkenskapsårets utgång (balansräkning)
•• att senasten månad före ordinarie föreningsstämma till revisoremaavlämna
årsredovisningen
•. att senast en vecka före ordinarie föreningsstämma
haHaärsred()vishingen och revisionsberättelsen
tillgänglig
•• att röra medlems- och [ägenhetsförteckning;
roreningen har ratt att behandla i förteckningarna
ingående personuppgifter på sätt som avses i
personuppgiftslagen

31 § Utdrag ur lägenhetsförteckning

25 § Konstituering

Bostadsrättshavare
har rätt attpå begäran få utdrag ur
lägenhetsförteckningen
avseende sin bostadsrätt.

Styrelsen utser inom sig ordförande och andra
funktionärer om inte Rlreningsstämma heslutat
annorlunda.

32 § Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalourlerar,

26§ Styrelsensprotöknll

33 § Revisorernas

Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras som
justeras av ordföranden.och den ytterligare ledamot

Foreningsstämma ska välja minst en och högsUvå
revisorer med högst tvii. suppleanter. Revisoreroch
revisorssuppleanter
väljs för tiden från ordirtari~
forenil\gsståmmafhttn till och med nästa ordinarie
wreningsstämrrta. Revisorer behöver inte vara
medlemmar i föreningen och behöver inte heller vara
auktoriserade eller godkända.

som styrelsen urser.Prstokollea ska förvaraspå
betryggande sätt och furas i nummerföljd. Styrelsens
protokoll är tillgängliga endast for ledamöter,
suppleanter och revisorer.

27 § Bcsi:utfornet och röstning
StyrelsenärheslutfQrniir antajet närvarande

ledamöter
vid samn1<mJrädet ÖVerstiger hälften av samtliga
ledamöter. Som styrelsens beslut.gällerdenmening.för
vilken mer än hälften av de närvaranderösrat
eller vid
lika. röstetal den mening smri ordföranden biträder. För
giltigt beslut krävs enhällighet när för beslutförhet
minsta antalet ledamöter
närvarande, Suppleanter
tjänstgör iden ordning som ordförande bestämmer om
inte annat bestämts av föreningsstämma eller framgår
av arbetsordning (beslutad av styrelsen}.

är

sammånsättning

34 §Avgivandc av revisionsberättelse
Revisorernaska
avge revisiensberättelse till styrelsen
senast två veckorföre ('lheningsstämman.

BOSTADSRÄrrSHAVARENS
RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

35 § Bostadsrättshavarens

ansvar

.

.,
~.,,~.:

'

le;6.

.
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.. ',

.

t ,/~'\.

Bostadsrättshavaren

ska på egen bekostö<lrl hålla det

inre av lägenbeten i gott skick. Detta gäller även
balkong, mark; förråd, garage och andra
Iägenhetskomplement. som kan ingå i upplåtelsen.
Bostadsrättshavaren

svarar sålunda för underhåll

och

reparationer av bland annat
• ...ytbeläggning på rummens alla väggar, golv och tak
}älnteunde:rliggande ytbehandling, somkrävs for
att anbringaytbeläggntngen påettfackmaunamässigt satt
..icke bärande inuerväggar
• glas och bagar iIägenbetens ytter-ochinnerfönster
medtillhörande beslag, handtag, låsanordning,
vädringsfilter och tätningslister samt allmålning
förutom utvändigmålning
och kittning
• till ytterdörr hörande.beslag, gångjäl'Il,glas,
handtag, ringklocka, brevirtkåstöch Jås inklusive
nycklar; bestadsrättshavare
svarar även för all
målning med undantag
målning 3V ytterdörrens
utsida; motsvarade.gäller för balkong. eller
altandörr
!!innerdörrar och säkerhetsgrindar
-lister,
foder och stuckaturer
elradiatorer; ifraga omvuttenfyUda radiatorer
svarar bostadsrättshavaren.endast.för
målning

mr

II)

,.

köksfläkt

•• rensning.av vattenlås
•• diskmaskin inklusive .ledningar och
anslutningskopplingar-på
vattenledning
• kranar och avstängningsventilen.I
fråga om
gasledningar svaråt bostadsrättshavaten
endast för
målning ..

36 § Ytterligare installationer
Bostadsrättshavaren
svarar även för allainstallationeri
lägenheteasom
installerats av bostadsrättshavaren eller

tidigare innehavare av bostadsrätten.

37 § Brand-

och vattenledntngsskador

38 § Komplement
är utrustad med balkong, altan eller
uteplats svarar bostadsrättshavaren endast för
renhåUniiJgoch snöskottning, Om lägenheter, är
utrustad med takterrassska bostadsrättshavaren även se
tillatt avrinning fördagvatten inte hindras,
Ol1ilägehneten

39 § Pelanmälan

förs ett lägenheten.med
• eldstäder, dock inte tillhörande rökgångar
• varmvattenberedare
ledningar för vatten och avlopp till de delar dessa år
åtkomliga inne ilägenheten och.betjänar endast
bostadsrättshavarens
lägenhet
-undercen!.raJ
(säkrings skåp) och därifrån utgående
.el- och-informationsledningar
{telefon, kabel-tv,

Bostadsrättshavaren

data med mera) illigenhct<m, kailaJisatj(}l1i:lt,
brytare, chrtlf\g och fasta armaturer
• ventiler och luftinsU\pp,d\:lckendast målning
• brandvarnare
.

.

[ badrum, duschrum eller annat våtrum samt i WC
därutöver bland annat även

svararbostadsräjtshavaren

ror:
.•.. till vägg ellergo!vngrande

fuktisolerande

skikt

• inredning och betysniugsermaturer
• vitvaror och sanitetsporslin
•• golvbrunn med tillhörarld.c klämring tin .ten det det
är åtk()mHgt från lägenheten
• rensning avgolvbrunn och vattenlås
• fYitttma?kjn inklusive ledningar och
anslutningskopplingar på vattenledning
• kranar och avsti\ngnlngsventiIer
• Yi;ntHatlonsfläkr
.• elektrisk tHlndciubtofk

.

bostadsrättslagen.

•• elektrisk golvvärme, som bostadsrättshavaren

II)

eHer

av brandvattenledningsskadasvarar
bostadsrättshavaren-endast
i
begtänsadornfilltöing
i enlighet med 'bestäniJ1ie.lserna i

Förreparationerpå.grund

...
årskyJdigart

tiII ro ren ingen

anmäla fe! och brister l sådan

l~genhetsutrtJstning som
föreningen svarar för i enlighet med bostadsrättslagen
och dessa stadgar.

40 § Gemensam upprustning
Föreningsstämma kan ISärnbandrned gemensam
undernållsåtgärd ; huset beslura om reparation och byte
av inredning ochutrustning avseende de delar av
lägenheten som medlemmen svarar for.

41 § Vanvård
Om bostadsrättshavaret; försummarsin ansvar fo!'
lägenhetens skick j sådan utsträckning att annans
säkerhet äventyras eller att det finns risk for omfattande
skador pa annans egendom bar fören ingen, efter
rärtelseanmaning, rätt att avhiälpabristeu
på
bostadsrättshavarens

bekostnad,

42 § Tillbyggn~d
Anordningar

såsom markiser, balkenginglasning.
belysningsarmaturer.
solskydd, parabolantenner etc. får
monteras på husets utsida endast efter styrelsens
skriftliga godkännande. Bostadsrättshaveren
svarar mr
skötsel och .underhål! av sådana anordningar Om det
behövS får husets underhåll eller föratt fullgöra
myndighets beslut ärbostadsrättshavaren
skyldig att,
efter uppmaning från styrelsen, demontera anordningar.

l kök eller l110tsvarande utrymme svararbostadsrättshavaren för all.inrednurg och utrustning såsom bland

43 § Ombyggnad

annat:
• vitvaror

lägenheten. Följandeåtgärder

Bostadsrättshavaren

fårföreta

f6tlindtitigat i

tar

dock inte företas utan

styrelsens tillstånd;
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l. ingrepp i bärande kÖOlifruktiön,
2. ~d.ringav befintlig lct!ml1gförii,vlopp,värme,
gas
eller vatten, etter
.
.
3. annan väsentlig förändring av lägenheten
Styrelsen får endast vägra tillstånd.om åtgärden är till
påtaglig skada ellerolagenhet
för föreningen eller
annan medlem. BostadsranshaVMensyamr
for att
erforderliga mYJldigl)trtstiljs~nd erhålls, F~rtlndting?r
ska al.ltid utföras på ett fsckrnannamä!>slgt sätt,

Al'-Irv'ÄNDNiNG AV BOSTADSRÄTTEN
44 § Användningav

bostadsrätten

Bostadsrättshavaren
fficr inre använda )tigt'lllheten för
nagot. annat ändamål än det avsedda. FÖreningen får
dock endast åberopa avvikelser som är av avsevärd

betydelse .för föreningenellernågon

annan medlem

j

föreningen.

45§ Sundhet, ordning och gott skick
skyidig iaktta allt somfordras
fO,:ait bevara sundhet" ordning, och gott skick inom
ellerurom buset samt rätta-sig efter föreningens,
Bostadsrättshavarenär

ordningsregler,

Detta zäller även for den somhör till

hushtilet, gästar hostadsrä1tshavareneller
;:Ithet~fot \;lo$tadsri:itt.~h<iVij:i'~i)$ 1'ä!(i'lh1S,

somutför

FÖRVERKA'N'DE
49 § Förverkandegrunder
Nyttjanderätten

till en lägenhet som innehas med
bosradsrätt. kan förverkasoch föreningen således bli
berättigad at! säga upp bostadsrättshavaren till
avf'lyttningibland
annat f6ljandefall:
L· .bostadsrättshavaren
dl'öj~r med. attbe~ala årsavgift
2. lägenheten.utan samtycke upplårsi andra hand
3. bostadsrättshavaren inrymmer utomstående
personer till men tar förening eller.annan medlem

4· Jägi.lXJlietenanvänds f'oraönat:ändamMän vad den
är avsedd fOr cch avvikelsen iii· avväsentlig
betydelse för foreningen eller någon medlem
5. bostadsrättshavareneller den, som lägenheten
upplåtits till i. andra hand, genom vårdslöshet är
vållande til/att detfinns ohyra i lägenheten eller
om böstadsrärtshavaren,
genom au inte utan
oskäligt dröjsmåtumierrätta styrelsen om att get
finns obyral iägenheten,bidra;r till at! ohyran sprids
i huset
6.b:ostadsrättshavaren inte iakttar sundhet, ordning
och gott skick eller rättar sig efter de-särskilda
ordningsregler soitlföi"enit\g~nmedddar
7. bostadsrättshavareninte lämnar tillträde till
lägenheten och inte kan visa gi ltig ursäkt för detta

Iltgerrhete!l mark, llirråd,

garage eller annat
Iägenhetskomplement skabostadsrättshavarerr
iaktta
sundhet, ordning och gott skick även i fråga om sådant
utrymme:.
Hörtill

Ohyrafår inte föras in t lägenheten.
46 § Tillträdesrätt
Företrädaref6rf'6reningcn bar rätt att få komma in i
lägenheten nar detbehövs fur tillsyn eller för att utföra
arbete. som föreningen svarar fdr eller har ratt art utföra.
Om bostadsrättshavaren

inte Jämnarloteningen

tillträde till.lägenheten, närföreningen
har rält till det,
kanstyrelsen. ansöka om Särskildh.iJ.ngril~knjng hos
lI:ronotogdcOlyndigheten,

47§ Andrahandsuthyrning
En bostadsrättshavare får upplåta sin läge-nhet i andra
hand till.annan fÖT självständigt: brukande endastom

stYrelsenget sittskriftligäsamtyck~,Bostadsrättshavare-ska skriftligen bos styrelsen ansöka om
samtycke till upplåtelsen. I ansökan skaskälettill
upplåtelsen anges, vilkentid den ska pågå samt till vem
lägenheten ska upplåtas. Tillstånd ska lämnas.om

bostadsrättshavaren

har veaktansvwda

skäl för

]Jppl~tdse-Poch

föreatngen lnJe n"r någon befogad
anledning att väg.'<l.sIJJll1ycke. Siyrds~Tl~beslut kan
överprövas.av'hyresnämnden,

8. bostadsrättshavaren Inte. fullgör minan skyldighet
och det måste-anses våraavsynnerlig vikt för'
.föreningenatt skyldigheten fullgörs
9. lägenhetenhelt
eller-till väsentlig-del används for
näringsverksamhet eller därmed likartad
verksamhet, vilken till.en inte.nväsentlig del ingåri
brottsligt förfarande. eller-för ti.llfålHga sexuella
förbindelser

mot ersättning

50 § Hinder för förverkande
Nyt~anderäiten

är inte forverkad om det som ligger
till last är av liten betydelse. l
enlighet med bostadsrättslagen regler ska föreningen i
vissa fall uppmana.bostadsrättshavaren
att vi dta rättelse
innan föreningen har rätt säga upp bostadsrätten. Sker
bostadsrättshavaren

rättelse kanbcstadsrättshavareninte
bostadsrätten.

51 § Ersättning-vid uppsägning

52 § Tvångsförsäljning
Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheten till
fOljd av uppsägning kan bostadsrätten komma atl
tvåD&siorsäyas enligt.reglerna i bostadsrättslagen.

ÖVRIGT

53 §Meddelanden
..
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skllja$ från

Om föreningen säger upp bostadsrättshavaren tIll
avflyttning.harföreningen
rät! till skadestånd.

48 § Inneboende
Bostadsrättshavare får intejnrYl1ll1lautolJl;)tående
personer i lägenheten, om det kan medföramenför
föreningen eller annan medlem.

.

Meddelanden delges genom.anslag.i föreningens hus
eller på hems ida .eHel' genom e-pest-eller utdelning.

54 § Framtida underhåll
Inom foreningen skall bildasfond ·rorjttreund~thåH.
Om foreningen harupprättarunderhållsplan
skall
avsättning till fönden göras enligt planen, dock skal!
årligen avsättas ettbelopp motsvarande minst 0,5 % av
fastighetens taxeringsvärde.

55 § Upplösning, likvidation mm.
Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar tillfalla
medlemmarna

imrhållande

._--

_.-_

till lägenheternas

- ...•................................ _-.-

insatser.

56 § Tolkning
För frågör som inte tegleras i dessa stadgar gäller
bostadsrättslagen, lagen 0111Ckortbinlskii föreningar och
annan Iagstiftning: Föreningen kan ha utfardat
ordningsregler

för fortydligande

<7 ';f,~Stadzeändrinc
....•
... ·0········
. ··0
Föflluing>!1),s stadgar ka;nändra.s om samtliga
röstberättigade är ense Om det. Dcslutet är äv~ngil1.jgt
om det fattat s avtvåpå varandra foljande forenings"
stämmor och minst hälften. av de röstandepå.första
stämman gått med på beslutet, respektive minst två
tredJ"del,.r på den ändra. stämmarLeost~dsril.tt!>lagen
kan i vissa sltuationer föreskriva hög\·emaJöritet~krä.V .
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Ovanstående stadgar har antagits vid två på varandra följande stämmor

och

Göteborg den
Bostadsrättsföreningen

20J
Ridaren

av dessa stadgar.

