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OM FORENINGE,N

1 $ Namn siite och iindamil

Fdreningens namn dr Bostadsrtittsforeningen Solklippan 1' Styrelsen har sitt siite i

Hammarbyhojden, Stockholms kommun'

Foreningens iindamil iir att friimja medlemmamas intressen genom afi i loreningens hus

upplitaLostiider flor permanent boende samt lokaler it medlemmalna lor n1'ttjande utan

tidsbegansning. Medlem som innehar bostadsriitt kallas bostadsriittshavare'

2 $ MedlemskaP och overliLtelse

En ny innehavare f6r utdva bostadsriitten och flytta in i liigenheten endast om hen antagits till

medlem i foreningen. F6rvdrvaren ska ansoka om medlemskap i foreningen pi siitt styrelsen

bestzimmer. Till medlemskap ska fogas styrkt kopia pf, overlatelsehan'dling som ska t'ata

underskriven av kcipare och siiljare och innehilla uppgift om den lzigernhet som overlatelsen

avser samt pris. lvtotsvarande giiller vid byte och giva' Om overlitelsehandlingen inte

uppfyller formkraven iir overlitelsen ogiltig. Vid upplatelse erh6lls mLedlemskap samtidigt

som upplf,telsen.

Styrelsen ska si snart som mojligt och helst inom 4-5 veckor frdn det att ansokan om

medlemskap kommit in till foreningen. prova frflgan om medlemskap' En medlem som

upphor all varabostadsrtittshavare ska anses ha uttriitt ur fioreningen, om inte styrelsen medger

att hen fir sti kvar som medlem'

3 $ Medlemsprovning - juridisk person

Juridisk person ska vzigras medlemskap i lorenrngen'

4 $ Medlemsprovning - ffsisk Person

Medlemskap kan beviljas fysisk person som overtar bostadsriitt i foreningens hus' Den som en

bostadsriitt har overgitt till ffir inte vzigras medlemskap i foreningen om floreningen skiiligen

bdr godta lorviirvaren som bostadsrdttshavare. Overlitelsen iir ogiltig om medlemskap inte

beviljas. F6reningen ska inhzimta erforderlig information inlor beslut om medlemskap genom

t.ex. intyg, intervju.

5 $ Bosiittningskrav

om det bed6ms att forviirvaren ftjr egen del inte tiinker boszitta sig i bostadsrlittsliigenheten

har ftlreningen riitt att viigra medlemskap. Grunden zir att vira bostadsriittsinnehavare ska bo

och vara folkbokflorda i bostadsrdtten'

6 $ Andelsiigande

Den som har ftjrvtirvat en andel i bostadsrzitt fbr vtigras medlemskap i loreningen om inte

bostadsrtitten efter lorviirvet innehas av makar, registrerad partner eller sidana sambor pf,

vilka sambolagen tilliimPas'



7 $ Insats, flrsavgift och upplitelseavgift

Insats, irsavgift och i lorekommande fall upplitelseavgift faststllls av styrelsen. Andring av

insatsen ska alltid beslutas av foreningsstiimma.

8 $ Beriikning av irsavgiften

Arsavgiftema fordelas pi lZigenheterna i lorhillande till lligenheternas andelstal. Beslut om

tindring av andelstal fattas av ftireningsstdmma. om beslutet medftir rubbning av det inbordes

forhflllandet mellan andelstalen blir beslutet giltigt om minst tre fiiirdedelar av de rostande pi

stiimman gitt med Pi beslutet.

For lZigenheter som efter upplitelsen utrustats med balkong f[r irsavgiften vara forhojd med

h6gst 2 %o av vid varje titlftiile gzillande prisbasbelopp, motsvarande giiller for lagenhet med

fransk balkong, altan pi mark eller uteplats dock med pislag pi hogst I %'

Styrelsen kan besluta att i flrsavgiften ingiende ersiittning lor taxebundna kostnader sflsom

renhillning, konsumtionsvatten. TV, bredband och telefoni ska erliiggas efter uppmiitt

forbrukning, area eller per liigenhet.

Om en kostnad avser uppviirmning eller nedkylning av lzigenheten, varmvatten eller el och

lorbrukningen miits individuellt ska denna del av SLrsavgiften baseras pi forbrukningen'

9 $ Overlitelse- och pantsdttningsavgift samt avgift lor andrahandsupplitelse

Overlitelse- och pantstittningsavgift tas ut efter beslut av styrelsen. Orverlitelseavgiften far

uppga till hogst 2,5 o/ooch pantsiittningssavgiften till hogst I o/o av giillande prisbasbelopp'

Overlitelseavgift betalas av fbrviirvaren och pantsiittningsavgift av prantsiittaren'

Avgift ftir andrahandsupplatelse tas ut efter beslut av styrelsen. Avgiften flr arligen uppgi till

trtigst to o/p av gallande prisbasbelopp. I regel tas hogst tillitna avgift ut. om en ligenhet

upptat, under del av ett ir, beriiknas den hdgsta tillitna avgiften efter det antal

kalenderm6nader som lligenheten iir uppliten. Upplitelse under del av kalendermAnad riiknas

som hel minad. Avgiften betalas av bostadsrlittshavare som upplAter l2igenhet i andra hand'

10 $ Betalning av ersavgiften

Arsavgiften ska betalas p6 det siitt som styrelsen beslutar. Betalning fir dock alltid ske genom

plusgiro eller bankgiro.

11 $ Drojsm6l med betalning

om inte trsavgiften eller ovriga lorpliktelser betalas i riitt tid ffir foreningen ta ut

drdjsm6lsrtinta enligt r?intelagen pi det obetalda beloppet frin lorfallodagen till full betalning

sker samt ta ut piminn"1r"3r,gift enligt gtillande lagstiftning om inkassokostnad'

FORENINGSSTAVUA
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12 $ Foreningsstiimma



Ordinarie foreningsstiimma ska hillas senast flore maj minads utgang'

13 $ Motioner

Medlem som dnskar fi ett iirende behandlat vid ftireningsstiimma ska anm[la detta senast den

I februari eller inom den senare tidpunkt som styrelsen kan komma att besluta.

14 $ Extra foreningsstamma

Extra ftireningsstzimma ska hillas niir styrelsen finner skal till det. Sidan ftireningsstiimma ska

iiven hillas nzi. O.t ftir uppgivet iindamil skriftligen begEirs av revisor eller minst 1/10 av

samtliga rostbertittiga.

-_ 
15 $ Dagordning

'.. Pa ordinarie ftireningsstiimma ska ftirekomma:

l.Oppnande

2. Y al av stZimmoordforande

3. Anmlilan av stzimmoordforandens val av protokollfi)rare

4. Godktinnande av dagordningen

5. Val av tvfl justerare tillika rtistriiknare

6. Friga om stZimman blivit stadgeenligt utlyst

7. Faststiillande av rdstliingd

8. Fciredragning av styrelsens irsredovisning

9. Fciredragning av revisorns beriittelse

10. Beslul om faststzillande av resultat- och balansriikning

I L Beslut om resultatdisposition

12. Beslut om ansvarsfrihet ftlr styrelsen

13. Beslut om arvoden 6t styrelsen och revisorer fcir niistkommande verksamhetsar

14. Beslut om antal ledamoter och suppleanter

15. Val av styrelseledamoter och suppleanter

16. Val av revisor

17, Val av tv6 valberedare

1g. Av styrelsen till stiimman hiinskjutna frigor samt av loreningsmedlem anm2ilt iirende

19, Avslutande

pi extra ft)reningsstiimma ska utdver punkt 1-7 och 19 ft)rekomma de [renden lor vilken

stamman blivit utlYst
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16 $ Kalleise

Kallelse till ftjreningsstzimma ska innehilla uppgift om vilka tirenden som ska behandlas pi

sttimman. Beslut ffir inte fattas i andra [renden lin de som tagits upp i l<allelsen'

Kallelse till ordinarie och extra fiireningsstlimma ska utftirdas tidigast sex veckor och senast

tvi veckor ftire ft)reningsstbmman.

Kallelsen ska utftirdas genom utdelning i postfack eller om sA krtivs a'r medlem genom e-post'

Om medlem uppgivit * unnun postadress ska kallelsen istiillet skickas dit' Utover vad som

ovan angivits ska kallelse dessutom anslis pi liimplig plats inom foreningens hus eller

publiceras pi loreningens webbplats.

17 $ Rostriitt

Vid ftjreningsstiimma har varje medlem en rost. Om flera medlemmar innehar bostadsriitt

gemensamt har de dock tillsammans endast en rost. Medlem som innehar flera l2igenheter har

ocksdr endast en rost,

l8 $ Ombud och bitrade

Medlem ffir utova sin rostraff genom ombud. Ombudet ska visa upp en skriftlig. underskriven

och daterad fullmakt. Fullmakten ska uppvisas i original och giiller h6gst ett aI fran

utf;irdandet. Ombud frr fdretriida hogst tva (2) medlemmar. Pi ft)reningsst2imma fhr medlem

medftira hogst ett bitrtide, Bitrddets uppgift dr att vara medlemmen behjiilplig' Bitrtide har

yttranderiitt.

Ombud och bitriide ff,t endast vara:

- annan medlem
- medlemmens make/maka, registrerad sambo eller sambo

- fortildrar
- syskon

- myndigt barn

- annan nZirstfiende som varaktigt sammanbor med medlemmerr i ftireningens hus

- god man

Om medlem har ftirvaltare loretrtids medlemmen av florvaltaren. Uncteririg medlem foretriids

av sin formyndare.

F6reningssteimman f6r besluta aff den som inte tir medlem ska ha riitt att ndrvara eller pi annat

slitt folja lorhandlingama vid floreningsstrimman. Ett sadant beslut ar giltigl endast om det

beslutas av samtliga rdstbertittigade som iir ndrvarande vid floreningsstiimmatr'

19 $ Rostning

Fdreningssttimmans beslut utgors av den mening som fitt mer dn htiiften av de avgivna

rcisterna eller vid lika rostetal den mening som stiimmans ordforande bitriider. Blankrost lir

inte en avgiven rdst.

a



vid var anses den vard som har fbtt flest roster. vid lika rostetal avg.rs valet genom lottning

om inte anirat beslutas av stzimman innan valet ftinlttas' Stiimmoordfotande eller

foreningsstiimma kan besluta att sluten omrostning ska genomforas' vid personval ska dock

sluten o-*ortning alltid genomloras pi begiiran av rostberiittigad'

F6r vissa beslut krzivs siirskild majoritet enligt bestiimmelser i bostadsrtittslagen'

20 $ Jiiv

En medlem flr inte sjiilv eller genom ombud rosta i friga om:

1. talan mot sig sjtilv

2.befrielsefrilnskadestindsansvarellerannan|orpliktelsegen
3. talan eller befrielse som avses i 1 eller 2 betriiffande ann en ifraga har

ettviisentligtintressesomkanstridamotforeningensintresse

21 $ ResultatdisPosition

Det over- eller underskott som kan uppsti i loreningens verksamhet ska balanseras i ny

riikning.

22 $ Valberedning

vid ordinarie ft)reningsstiimma ska valberedning om tv6 ledamoter utses fbr tiden fram till

och med n6sta ordinarie foreningsstiimma. valberedningens uppgift zir att liimna lorslag till

samtliga personval samt ftirslag till arvoden'

23 $ Stemmans Protokoll

Vid foreningsstiimma ska protokoll loras av den som stiimmans ordfi)rande utsett' I frflga om

protokollets innehill giiller:

1. att rristliingden ska tas in i eller bil[ggas protokollet

2. att stZimmans beslut ska foras in i protokollet

3,attomomrostningskettskaresultatetavdennaangesiprotokollet

protokollet ska senast inom tre veckor hAllas tillgzingligl lor medlemmarna eller i form av

kopia deras ut till medlemmama. protokollets original ska florvaras pi ett betryggande siitt'

STYRELSE OCH REVISION

24 $ StYrelsens sammansiittning

Styrelsen bestar av minst tre och hogst fem ledamoter med hogst tre suppleanter'

ordloranden viiljs av loreningsstiimman och utses for en tid av ffe aI' ordforanden ska vara

medlem i ft)reningen.

Styrelsen i ovrigt v?iljs av ft)reningssttimman' Ledamot och suppleant kan utses for en tid av

ett eller tvi 6r.
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Till ledamot eller suppleant kan forutom medlem iiven v[ljas person som tillhdr medlemmens

familjehushill och som ar bosatt i foreningens hus' St[mma kan dock vlilja en (1) ledamot

som inte uppfyller kraven i loregiende mening'

25 $ Konstituering

Styrelsen utser inom sig de funktioniirer som inte foreningsstdmman beslutat om'

26 $ StYrelsens Protokoll

vid styrelsens sammantrziden ska foras protokoll som justeras av ordfiiranden och den

fterligare ledamot som styrersen uts"r. protokoilen ska rorvaras pi betryggande szitt och loras

i nummerfiiljd. Styrelsens protokoll zir tillgzingliga endast lor ledamoterr' suppleanter och

revisorer.

27 $ Beslutslorhet och rostning

Styrelsenlirbesluts|orniirantaletnbrvarandeledamoteroverstigerhiilftenavsamtliga
ledamoter, Som styrelsens beslut giiller den mening for vilken mer zin hiilften av de

niwarande rostat eller vid lika rostetal den mening som ordforanden bitrader' Ar styrelsen

inte fulltalig ska de som rostar for beslutet utgora mer iin en tredjedel av hela antalet

styrelseledamciter. suppleanter tjiinstgor i den ordning som ordforande bestiimmer om inte

annat besttimts av loreningsstimma eller framgar av arbetsordning (b'eslutad av styrelsen)'

28 $ Beslut i vissa frigor

Beslut som innebzir viisentlig loriindring ar'floreningen-s hus eller mark ska alltid fattas av

foreningsstiimma. om ett beslut u,rr..ni. om- eller tillbyggnad innetrir att medlems liigenhet

roriindras ska medlemmens samtycke inhiimtas. om bostadsrattshavaren inte ger sitt samtycke

tillzindringen,blirbeslutetandigiltigtomminsttvitredjedelaravderostandepistiimman
har gitt med pi beslutet och det dessutom har godkiints av hyresniimnden'

29 $ Firmateckning

Frireningens firma tecknas - lorutom av styrelsen - av minst tvi ledamoter tillsammans'

30 $ Styrelsens iligganden

Bland annat iligger det stYrelsen:

o altsvara frr foreningens organisation och forvaltning av dess angelligenheter

o att avge redovisning for lorvaltning av foreningens angel[gernheter genom att avliimna

irsredovi sning undlr 6ret (forv al tnlngsb er?ittel s e) samt re do gora for foreningens

in*ikter och kostnader under iret (resultatriikning) och lor dess stzillning vid

riikenskapsirets utgflng (balansriikning)

o att senast sex veckor ftire ordinarie foreningsstdmma till revisorerna avliimna

irsredovisningen'
oAttsenasttviveckorforeordinarie|oreningsstiimmah6llaArsredovisningenoch

revisionsberiittelsen till gangli g
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. att lora medlems- och lligenhetsforteckning; floreningen har rlitt att behandla i

forteckningarna ingflende personuppgifter pa stitt som avses enligt giillande

lagstiftning om PersonuPP gifter'

o om fbreningsstiimman ska ta stiillning till ett forslag om zindring av s;tadgarna, miste det

fullstiindiga forslaget hillas tillgangti;1 hos foreningen frin tidpunkten ltr kallelsen fram till

foreningsstii.n*un. om en medlem uipgivit unnun ud..rs ska det fullstzindiga forsraget istiillet

skickas till medlemmen'

31 $ Utdrag ur liigenhetsforteckning

Bostadsriittshavare har riitt att p6 begiiran fi utdrag ur liigenhetsfortecr,o:ringen avseende sin

bostadsriitt'

32 $ RakenskaPslr

Foreningens rtikenskapsir 2ir kalenderir'

33 $ Revisor

Foreningsstlimmaskaviiljaminstenochhogsttvf,revisorermedhogsttv6suppleanter'
Revisorer och revisorssuppleanter vziljs for tiden frin ordinarie loreningsstzimma fram till och

medniistaordinarie|oreningsstiimma'Revisorerbehoverintevaram,ldlemmari|oreningen
och behover heller inte vara auktoriserade eller godkiinda'

34 $ Revisionsberdttelse

Revisorema ska avge revisionsberaittelse till styrelsen senast tre veckor lore

foreningsstdmman.

BOSTADSRATTSHAVARENSnaTTtcHETE,RoCH
SKYLDIGHETER

35 $ Bostadsriittshavarens ansvar

Bostadsriittshavarens ska p6 egen bekostnad hilla det inre av liigenhr:ten i gott skick' Detta

gtiller ziven mark, tilldelat fonid och andra liigenhetskomplement som kan ingi i upplitelsen'

Bostadsr[ttshavaren svarar silunda for underhill och reparationer al'bland annat:

o ytbelliggning pi rummens alla v6ggar, golv och tak j6mte underliggande ytbehandling,

som krlivs diun anbringa y'tbel6ggningen pA ett fackmannarniissigt siitt

o icke btirande innervtiggar . 1

o till lonster horande beslag, gangjarn, handtag, lisanordnig, viidringsfilter och

tiitningslister samt all milning 6*torn utviindig milning och kittning av fonster' For

skadapAfonstergenominbrottellerannaniverkanp6|onsterSvaral
bo stad sr2ittshavaren'

o till /tt 
r'rsrsrv'' 

inklusiv.c nvct<tl,taningshallare,

ringklvytterdonensutsida"motsvarande
giiller.'!ytterdon:ensnycklarochutbyteav
liscylsAanviindas.Forskadapiytterdongenom

9



inbrottellerannaniverkanpidonenSvalarbostadsriittshavaren.motsvarandegiiller
lor balkong- eller altanddrr

o innerddrrar och siikerhetsgrindar

o lister, foder och stuckaturer

o elradiatorer; ifraga om vattenfyllda radiatorer Svarar bostadsriittshavaren endast for

milning

: ff:HTil:"T:'"J [":H:t;lga inne i riigenheten och

iittshavarens liigenh

osiikringsskipet(undercentral)inochdarifranutgiendeel-och
informationsledningar (telefon med mera) i liigenheten' kanalisationer'

brytare, eluttag och fasta armaturer

o ventiler och luftinslbpp' dock endast milning

o brandvarnare

r badrum duschrum och annat vitrum sarnt i wc svarar bostadsriittshavaren dtirutdver bland

annat ftir:

o fuktisolerande skikt

o inredning och belYsningsarmatur

o vitvaror och sanitetsPorslin

o kliimring till golvbrunn' rensning av golvbrunn och vattenlis

o tvzittmaskin inklusive ledninga, o.h anslutningskopplingar pi vattenledning

o kranarochavstiingningsventiler
o ventilationsdon(frflnluft)
o elektriskhanddukstork

I k6k erer motsvarande utrymme svarar bostadsr?ittshavaren ror all inredning och utrustning

s&som bland annat:

o vitvaror
o ventilationsdon (luftuttag i k<lket)

. rensning av vattenlis
o diskmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar pi vattenledning

o kranarochavst2ingningsventiler'

36 $ Ytterligare installationer

Bostadsriittshavaren svaral ziven ft)r alla installationer i ltigenheten som installerats av

bostadsrzittshavarenellertidigareinnehavareavbostadsrzitten.

37 $ Brand- och vattenledningsskador

F<ir reparationer pi grund av brand- eller vatt a svarar bostadsriittshavaren

endast i begriinsad o"rnfuttni"g i enlighet med a i bostadsrtittslagen'

38 $ Balkong och altan
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om liigenheten iir utrustad med balkong eller altan svarar bostadsriittshavaren endast lor

renhillning och snoskottning samt lol att se till att avledning lor dagvaften inte hindras'

39 $ Felanmdlan

Bostadsriittshavaren Zir skyldig att till loreningen anmiila fel och brister i sidan

liigenhetsutrustning som foreningen svarar ftr i enlighet med bostadsrZittslagen och dessa

stadgar.

40 $ Gemensam upprustning

Fcireningsstiimma kan i samband med gemensam underhillsitgird i huset besluta om

reparation och bye av inredning och utrustning avseende de delar av llgenheten som

medlemmen ansvarar ftir.

41 $ Vanvird

om bostadsrdttshavaren frrsummar sitt ansvar flor liigenhetens skick i sidan utstriickning att

annans stikerhet eiventyras eller att det hnns risk for omfattande skador pi annans egendom

har floreningen, efter riittelseanmaning, riitt att avhjllpa bristen pa bostadrtittshavarens

bekostnad.

42 $ Ovriga anordningar

Anordningar s6som luftvzirmepumpaf, inglasning, markiser, belysningsarmaturer' solskydd'

parabolantenner etc' fbr siittas upp end

svarar for skotsel och underhill av sid

eller for att fullgora myndighetsbeslut

styrelsen, demontera sAdana anordningar pi eger-r bekostnad'

43 $ Foriindringar i liigenhet

Bostadsriittshavaren ffir foreta loriindringar i lligenheten. Fciljande itgiirder ffir dock inte

foretas utan styrelsens tillstf,nd :

1. ingrepp i biirande konstruktion

2. tindring av befintlig ledning ftir avlopp, vdrme' vatten' eller

3. annan viisentlig loriindring av llgenheten'

Styrelsen fbr endast vdgra tillstand I pitaglig skada eller oldgenhet lor

foreningen eller annan medlem. Bo svarar for att erlbrderliga tillstind fran

berorda myndigheter tillstind inhiimtas. Fora r ska alltid utforirs pi ett

fackmannamiis si gt s iitt.

ANVANDNING AV BOSTADSNATTEX

44 $ Anviindning av bostadsrdtten

Bostadsriittshavaren fir inte anvzinda hgenheten for nflgot annat tindamal iin det avsedda'

Foreningen f6r dock endast iberopa awikelser som dr av viisentlig betydelse for fiireningen

eller nigon annan medlem i foreningen'

45 $ Sundhet, ordning och gott skick
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Bostadsriittshavaren iir skyldig iaktta allt som fordras for att bevara sundhet, ordning och gott

skick inom bller utom huset samt riitta sig efter loreningens ordningsreg;ler. Detta gtiller lven

for den som h6r till hushillet, giistar bostadsriittshavaren eller som utlor arbete for

bostadsrtittshavarens riikning'

Hcir till liigenheten mark. forrid eller arurat liigenhetskomplement ska bostadsrdttshavaren

iaktta sundhet, ordning och gott skick iiven i friga om sidant omride.

Ohyra fhr inte foras in i ltigenheten.

46 $ Tilltriidesriitt

Foretrtidare for foreningen har rtitt att fi komma in i liigenheten ndr det behovs lor tillsyn eller

ftir att utlora arbete som foreningen svaral lor eller har riitt att utftira'

Om bostadsrtittshavaren inte liimnar loreningen tilltriide till liigenheten,, ndr foreningen har riitt

till det, kan styrelsen ansoka om siirskild handriickning hos kronofogdemyndigheten'

47 $ AndrahandsupPlitelse

En bostadsr?ittshavare ffir upplita sin liigenhet i andra hand till annan ftr sjtilvstiindigt

brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke'

Bostadsrtittshavare ska skriftligen hos st1'relsen ansoka om samtycke till upplitelsen' I

ansokan ska skzilet till upplitelsen anges, vilken tid den ska pigi samt till vem lzigenheten ska

upplitas. Tillstand ska liimnas om bostadsriittshavaren har skiil for upplitelsen och ft)reningen

intl nu'. nigon befogad anledning att vZigra samtycke. Styrelsens beslut kan overprovas av

hyresniimnden.

48 $ Inneboende

Bostadsrtittshavare fir inte lita utomstiende personer bo i liigenheten, om det kan medfora

oliigenhet ftir ftireningen eller annan medlem'

FORVERKANDE

49 $ Forverkandegrunder

Nynjanderiitten till en liigenhet som innehas med bostadsrzitt kan forv'crkas och foreningen

un ,agu upp bostadsrattshavaren till avflyttning bland annat foljande fall:

o bostadsrtittshavaren drojer med att betala insats, upplatelseavgift, irsavgift eller avgift

for andrahandsuPPl itel se

o liigenheten utan samtycke upplits i andra hand

o bostadsrrittshavaren inrymmer utomstiende personer till men lbr loreningen eller

annan medlem.

o lzigenheten anvtinds for annat iindamil zin vad den iir avsedd ftir och al'vikelsen iir av

vlsentlig betydelse lor floreningen eller annan medlem'

o bostadsrittshavaren eller den, som lzigenheten upplitits till i arrdra hand, genom

vardsldshet iir villande till att det finns ohyra i liigenheten eller om

bostadsriittshavaren, genom att inte utan oskiiligt drojsmil undeniitta styrelsen om att

detfinnsohyrailiigenheten.bidrartillattohyranspridsihuset
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o bostadsriittshavaren inte iakttar sundhet, ordning och gott skick eller riittar sig efter de

stirikilda ordningsre gler som loreningen meddelar

o bostadsrzittshavaren inte ltimnar tilltrade till liigenheten och inte kan visa giltig ursiikt

lor detta

o bostadsriittshavaren inte fullgor annan skyldighet och det miste anses vara av

synnerligviktforfloreningenattskyldighetenfullgors
o liigenheten helt eller till viisentlig del anviinds for n2iringsverksamhet eller dlirmed

likartad verksamhet, vilken till en inte ovlsentlig del ingAr i brottsligt forfarande eller

|ortillftilligasexuella|orbindelsermotersiittning

50 $ Hinder for forverkande

Nyttjanderlitten tir inte lorverkad om det som ligger bostadsriittshavaren till last tir av liten

,. betydelse. I enlighet med bostadsriittslagens regler ska ft)reningen normalt uppmana

bostadsriittshavaren att vidta rzittelse inna r foreningen har riitt sziga upp bostadsriitten' Sker

rittelse kan bostadsrtittshavaren inte skilj as frin bostadsriitten'

51 $ Ersiittning vid uppsegning

Om foreningen s2iger upp bostadsriittshavaren till avflynning har foreningen riitt till

skadestflnd.

52 $ Tvingsforsiiljning

Har bostadsrzittshavaren blivit skild fran lzigenheten till fbljd av uppsiigning kan bostadsrdtten

kommaatttvings|orsiiljasavkronofogdenenligtreglernaibostadsriittslagen.

0vrucr
53 $ Meddelanden

Meddelanden anslis i fbreningens hus, pi ft)reningens webbplats, genom e-post eller

utdelning.

54 $ Framtida underhill

Inom loreningen ska bildas fond for y.ttre underhall. Till fonden ska iirligen avsiittas ett belopp

motsvarande minst O,3o/o av fastighetens taxeringsviirde. Om foreningen har en underhillsplan

kanist[lletavslittningtillfondengorasenligtplanen.

55 $ Utdelning, upplosning och likvidation

om ftireningsstiimman beslutar att uppkommen vinst ska delas ut skra vinsten fordelas mellan

medlemmarna i lorhillande till lzigenheternas Arsavgifter lor det senaste riikenskapsiret'

om loreningen upploses eller likvideras ska behillna tillgflngar tillfalla medlemmarna i

ftrhillande till lZigenhetemas insatser'

56 $ Tolkning
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Fot frigor som inte regleras i dessa

fiireningar-och dvrig lagstiftning. F

av innehflllet i dessa stadgar.

57 $ Stadge?indring

F0reningens stadgar kan iindras om

giltigt om det fattas av tvi Pfl

beslut utg<irs av den mening som frr mer iin hiilften av de avgivna r6sterna eller' vid lika

rOstetal, den mening som ord bitrader, Pi den andra stlimman krtivs att minst tvi
beslutet.hedjedelar av de rdstande gar med

58 $ Gemensamma utrymmen

gtiller bostadsriittslagen, lagen om ekonomiska

n kan ha utfiirdat ordningsregler ftir ftrtydligande

rtliga rOstbertittigade iir ense om det' Beslutet tir tiven

loli ande lorenin gs stiimmor' D en f brsta sliimmans

lor bokning och bruk av triifflokal, bastu och tvAttstuga

v grovsoprum och lorvaringsutrymmen for cyklar'Styrelsen ska uPPrtitta ordni

samt upprtitta regler ft)r anvlindning

Dessa bestiimmelser publiceras pi

1,4


