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OM FORENINGEN

1 $ Namn, sdte och iindamfll

Bostadsrdttsfdreningen Brdmaregatan 9.

Styrelsen har sitt sdte i G0teborg
F0reningens iindamil iir att frilmja medlemmamas

ekonomiska inffessen gcnom atl i fiireningens hus

upplflta bostiider fi5r permanent boende samt lokaler it
medlemmarna ft r nyttjande utan tidsbegiinsning.
Medlems riitt i fiireningenpf, grund av stdan upplitelse
kallas bostadsriitt. Medlem som innehar bostadsriitt

kallas bostadsriittshavare.

2 $ Medtemskap och dverl8telse
En ny innehavare fiirutiiva bostadsriittcn och fly(ta in i
liigcnheten endast om han eller hon antagits till
modlem i fiireningen. FtirvSrvaren ska ansdka om

medlemskap i fii'reningenpi siitt styrelsen bestiimmer-

Till medlemsansiikan ska fogas styrll kopia pf,

dvedd.telsehandling som ska vara underskriven av

kiipare och s?iljare och innehAlla uppgift om den

litgenhet som dvertfltelsen avser samt pris.
Motsvarandc giiller vid byte och giva. Om

dverlitelsehandlingen inte uppSller formkraven iir
iiverlitelsen ogiltig. Vid upplitelse erhills medlemskap

samtidigt mcd uPPl&telsen'

Slyrelsen Eir skyldig att senast inom en mfnad frin det

att anstikan om medlemskap kom in till ftireningen,
priiva frAgan om medlemskap. Fiireningen kan komma

itt begara en kreditupplysnirtg avseende s6kanden- En

medlem som upphtir att vara bostadsriittshavare ska

anses ha uttriitt ur fdreningen, om inte styrelssn mcdger

att han eller hon fiir st6 kvar som medlem.

3 $ Medlemskapspriivning - juridisk person
Juridisk person som fiirviirvat bostadsriitt till en

bostadsliigenhet filr vtgras intriide i foreniugen iiven

om nedan angivna ftinrtstthringar ftir medlemskap dr

upp$llda. Enjuridiskperson som iirmedlem i
ftireningen ffir inte utan samtycke av sty'elsen genom

dverlitelse f0rvlirva ytterligare bostadsriitt till en

bostadsliigenhet. Kommun och landsting filr inte vlgras

medlemskap.

4 $ Medlernskapsprdvning - ffsisk person
Mediemskap kan beviljas ffsisk person som Overtax

bostadsrittt i fdreningens hus. Den som en bostadsriitt

har dvergfirtt till ffir inte viigras medlemskap i
ftireningen om fbreningen skiiligen btir godta

fdrviirvaren som bostadsrlittshavare.

Medlemskap fbr inte viigras pfl gnrnd av kdn,

k0nsiivcrslridande identitet eller uttryck, etrisk
tillhorighet, religion eller annan trosuppfattning,
firnktionshindcr ellor sexuell liiggning. En Overlitelse

6r ogiltig, om den som eil bostadsrlitt dvergltt till
vtgras medlemskap i fiireningen' Siirskilda regler
giillet vid exekutiv forsiiljning eller vid tvings-
fiirsiiljning.

5 $ Bosiittningskrav
Om det kan antas att ftirvtirvaren for egen del inte ska

bosEitta sig i bostadsriittslflgenheten hat fdreningen rEtt

att vAgramedlcmskaP,

6 $ Andels6gande
Den som har ftirviirvat en andel i bostadsriittfrr v6gras

medlemskap i frreningen om inte bostadsriitt'on e sr
frirvdrvet innehas av makar, registrerade partner eller

sfldana sambor pi vilka sambolagen tiil?impas.

7 $ Insats, 8.rsavgift och upplfltelseavgift
Insats, irsavgift och i frrekornmande fall upplitelse-
avgift faststiills av styrelsen. Andring av insa*en ska

alltid beslutas av fiireningssfiimma.

I $ ,Arsavgiftens beriikning
Arsavgifterna ftirdslas pd bostadsriittsliigenheterna i
fijrhillande till liigcnhctunas andelsbl. Beslut om

?indring av grund Sr aadelstalsberiilning ska faftas av

ftireningsstSmma. Om bcslutet medfiirrubbning av det

inbdtdes fdthflllandet mellan andelstalen blir bcslutet
giltigt om minst tre fiSrdedelar av de riistande pi
stiimmau g6tl rned Pri beslutet.

Fdr liigenhetcr som efter upplitelsen ufiustats med

balkong f;ir Srsavgiften vara ftirhdjdmed h0gst 2 % av

vid varje tillftllle giillande prisbasbelopp, motsvarande

gAller ftirldgenhetmed fransk balkong, altan pimark
eller uteplats dock med ett ptslag pfr htigst 1 %-

Styrelsen kan besluta att i firsavgiften ingdende

ersfittning ftr taxebundna kostrader sflsom viinne,

vannvatten, renhillning, konsuntionsvatien, el, TV,
bredband och telefoni ska erliiggas efter fOrbrukning,

area cller per liigenhet.

9 $ Overlitelse- och pants6thringsavgift
dverl&tclseavgift, panB$thingsavgift och avgift ftr
andrahandsupplitelse fir tas ut cfter beslut av

s[nelsen. Overlitelseavgiften fiir uppgi till htigst 5 %'
panisiittningsavgiften till h$gst 2,5 9o och avgtft f6r
andrahandsupplitelse till hiigst llVo av giillande

prisbasbelopp.

Overlitelseavgift betalas av fd'rviirvaren och pant-

s5thdngsavgift betalas av pantsiittaren'

10 $ Ovriga aYgifter
Fdreningen fir i dvrigt ints ta ut siirskilda avgifter fdr
fltgardsr som fbreningen ska vidta med anledning av

bostadsrdttslagen eller annan ftirfatfning.

11 $ Drdjsmfll med betalning
Arsavgiftcn ska betalas p[ det sdtt styrelsen besiutar-

Betaining flr dock alltid ske gsnom postanvisning,
plusgiro eller bankgiro. Om inte irsavgiflen eller

Ovriga {iirpliktelser betalas i rlttt tid fir fiireningen ta ut

drojsm8lsr5nta enligt rtintelagen pfl det obetalda

beloppet fidn ftirfallodagen till dess firll betalning skei'

samt peminnciseavgift enligt fd,rordningen om

ersiithriug ftir inkassokostnader mm.
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FORENINGSSTAMMA

12 $ Fdreningsstiirnma
Ordinarie ftireningsstrdmma ska hillas Srligen tidigast
den I mars och ssnast fiirejuni mff'nads utging.

13 $ Motioner
Medlem som dnskar fti ett Eitende behandlat vid
{breningsstiimma ska anmiila dstta senast den 1

februari eller inom den senarc tidpunkt styrelson
beslutat.

14 $ Extra foreningsstiimrna
Extra ftireningsstiimma ska hillas n€lr styrelsen finner
skdl dil dct. Sidan ft)reningsstiimma ska iiven hillas
uir det ftir uppgivet ?indamil skriftligen begiirs av
revisor eller minst l/10 av samtliga rdstberiittigade.

15 $ Dagordning
Pi ordinarie {broningsstiimma ska ftirskomma:
1. Oppnande
2. GodkErurande av dagordningen
3. Val av stiimmoordfldrande
4. Atmlilan av stimmoordftirandens val av

protokollforare
5. Val av tvi justerare tillika riistriiharp
6. Frdga om stdrnman blivit stadgecnligtutlyst
7. Fasmialhnde av rdstllingd
8. Irdredragning av slyrelsens flrsredovisning
9. Ftiredragning av revisoms berdt$else
10. Beslut om faststiillande av resultat- och

balansriikning
I I. Beslut om resultatdisposition
12, Beslut om ansvarsfrihet ftir styrelsen
I3. Bcslut om arvodsn 8t styrelsen och revisorer fiir

n6stksmmande verksamhetsiir
14. Val av styrclscledamriter och suppleanter
I5, Val av revisorer och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen till stnmman hdns$utna frigor samt av

fdreningsmedlem anmlilt iirende
18, Avslutande

Pfl extra ftireningsstiimma ska utdver punkt 1-7 och l8
ftirekornma de iirenden fdr vilkcn stiimman blivit
utlyst.

16 $ Kallelse
Kallelse till ftlreningsstiimma ska innehfl,lla uppgift om
vilka drenden som ska behandlas pfl stiimman. Eeslut
fiir intc frttas i andra iirenden iin de som angivits i
kallelsen.

Senast tvi veckor fiile ordinarie stdmma och en vecka
ftire sxtra stdmma ska kallelsen utftirdas, dock tidigast
fina veckor fbre stiimrnan. Kallelsen skautftirdas till
samtliga medlemmar genom utdelning. Om medlem
uppgivit annan adress ska kallelscn istdllet skickas till
medlemmen. Kailelsen ska dessutom ansl&s pfl l?implig
piats inom ftireningcns hus eller publiceras pfl hemsida.

17 $ Rdstreft
Vid fiireningsst?imma harvarje medlem en r<ist, Om
{lera medlcmmar innehar bostadsfiitt gemonsamt har de
dock tillsam.rnans endast cn rdst Medlem Som innehar
flera ldgenhctcr har ocks6 endast en rOst. Riistriitt har
eudast den medlem sorn har firllgiort sina ekonomiska
fiirpliktelser mot fdreningen enligt dessa stadgar cllcr
enligt lag.

18 $ Ombud och bitrade
Medlem f6r utrlva sin rdsfrlitt genom ombud. Ombudet
ska visa upp en skriftlig dagtecknad fullmakt.
Fullmakten ska uppvisas i original och g?iller hOgst ett
6r frin utftirdandet. Ombud flir inte ftretr6da met iin
fve (2) mcdlemmar. Pi foreningsstiimma fBrmedlem
medfiira hiigst ett bitriide. Bihiidets uppgift 6r att vara
medlemmen b ehjtilpli g.
Ombud och bif iide fEr endast vara:
. annan medlem
. medlemmens make/maka, registrcrad parfner eller

sambo
. ftiriildrar
. syskon
. rnyrdigt bam
. annan niirstiende som varahigt sammanbor med

medlemmcn i ftireningens hus

' god man

Om medlem har fiirvaltare fdretriids rnedlemmen av
fdrvaltaren Underirig mcdlem ftirefi€ds av.sin
ftirmyndare.

Armedlem en juridisk person fEr rlenne ftiretrddas av
legai st?illfiiretrlidare.

19 $ Riisfiring
Fdreningsstiimmans beslut utg0rs av den mening som
ffitt mer iin hfllften av de avgivna r6stema eller vid Iika
rtistetal den meuing som st,irnmans ordfbrande bitr?ider.
Blankrdst iir inte en avgiven r6st,

Vid val anses den vald soru har f&tt flest rdster. Vid
lika rristctal avgiirs valet genom lottning om inte annat
beslutas av sfiimman innan valet ftirriittas.

Stiimmoordfbrande eller fiireningsstiimma kan besluta
att slutcn omrdstning ska genomfdras. Vidpersonval
ska dock sluten omr0stning alltid genomfiiras pi
bcgiiran av rdstbertittigad-

Ftir vissa beslut kriivs s2irskild majoritet enligt
bestiimmclser i bosi:adsrtiftslagen,

20 $ Jev
En medlem frr inie sjiilv eller genom ombud rcista i
friga om:
1. talan mot sig sj?ilv
2. befriclsc frin skadesfendsansvar eller annan

f0rpliktelse ge ntemot friren ingen
3. talan eller befrielse som avses i I eller 2 betriiffande

annafl, om medlemmen i fr6ga har ett viisentligt
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furtresse som kan strida mot forcningens intresse

21 $ Over- och underskott
Det river- eller undcrskott som kan uppsfe i fdreningens
verksamhet ska balanseras i ny rtikning.

22 $ Valberedning
Vid ordinarie ftireningsstiimma f;ir valberedning utses
fbr tiden fram till och med niista ordinarie ffirenings-
stdmma Valberedningens uppgift iir att l?imna ftirslag
till samtliga personverl samt arvodc,

23 $ Stiinxnans protokoll
Vid ftireningsst$mma ska protokoll fiiras av den som
stfrmrnans ordftirande dlirtill utsett. I fr$ga om
protokollets irurehill glilier:
l. aft rdstliingden ska tas in i eller biliiggas protokollet
2. aft stiimmans beslut ska fbras in i protokollet
3. att om omrOstning skett ska resultatet av dcnna

anges i protokollet
Protokollet ska scnast inom trc vcckor hillas
fillgengUgt ftir medlemmarna. Protokollet ska ftirvaras
pfl befiyggande siift.

STYRELSE OCH REVISION

24 $ Styrelsens sarnmansiittning
Styrelsen bester av minst tre och h6gst sju ledamdter
med hOgst fre suppleanter.

Styrelsen viiljs av flireningsst6mman fbr tiden frarn till
och med niista ordinarie foreningsstiimma

Till ledamot eller suppleant kan fbrutom medlem iiven
viilj as person som tillhdr medlemmens famil chushill
och som drbosatt i fiireningens hus. Stiimma kan dock
viilja en (l) ledamot som inte uppfyller kraven i
fdregiende mening,

25 $ Konstituering
Styrelsen utser inom sig ordftirande och andra
funktioniirer om inte f6reningsstfl mma bcslutat
annorlunda.

26 $ Styrelsens protokoll
Vid styrelsens sammantriiden ska protokoll ftiras som
justeras av ordfbranden och den ytterligare ledamot
sorn styrelsen utser. Protokollen ska fiirvaras pd.

betryggandc siitt och fiiras i nummerfttljd. Styrelsens
protokoll ar tillgdngliga endast fbr ledam0ter,
suppleanter och revisorer-

27 $ Beslutforhet och rdstning
Styrelserr iir beslutftir niir antalet niirvarande ledamdter
vid sarnmantriidet iiverstiger hiilften av samtliga
ledamdter. Som s{tclsens beslut giiller den mening fcir
vilken mer ?in lriilften av de niirvarande rOstat eller vid
lika rtistetal den mening som ordftiranden bindder. Ftir
giltigt beslut krlvs erhiillighcr niir ftir beslurftirhet
mirsta antalet lsdamdter dr niirvarande. Suppleanter
tjlinstgiir i den ordning som ordfdrandc bcstfimmer om

inte annat best?inrts av fOreningsstiimma eller framg8r
av arbetsordning (beslutad av styrelsen).

28 $ Beslut i vissa ffigor
Beslut som irnebdr viisentlig ftiriindring av tbreningens
hus eller mark ska alltid fattas av f0reningsstZimma.
Om ett beslut avsccnde om- ellsr tiIbyggnad innebiir
att medlems liigenhet fitriindras ska medlemmeus
samt5rcke inhiimtas. Om bostadsriittshavaren inte ger
sitt samtycke till findringen, blir beslutet iindfr giltigt
orn misst tvd tredjedelar av de r<istandc p8 stiimman
har gfltt med pi beslutet och det dessutom har godkiints
av hyresniimndeu.

29 $ Firmateckning
Fdreningens fimra tecknas - f<irutosr av st5rrelseu - av
minst tv6. ledam0ter i fbrcning.

30 $ Styrelsens iligganden
Bland annat frtiggcr det styrelsen:
t attsvaraftirfbreningens organisationoch

ftirvallning av dcss angeliigenheter
r att avge redovisning fiir fiirvaltning av fdrcningens

angcliigenhcter genom att avliimna Ersredovisning
som ska innehilla berdftslsc om verksamheten
under lret (fiirvalhdngsberiittelse) samt redogtira
f<ir foreningens int4kter och kostrader under f;ret
(rcsultatrekning) och fiir dess stZillning vid
riikenskapsflrets utgflng (balansriikning)

. att senast en m8nad fdre ordinarie fOrerrings-
stiimma till revisorema avliimna Srsredovisningenr att senast en vecka ftire ordinarie frrcningssliimrna
hilla irsredovisningen och revisionsber6ttelsen
tillglinglig

. att fiira medlems- och lflgenhetsfdrteckning;
ftireningen har rdtt att behandla i ftirteckningarna
ingiende personuppgifterpl siitt som avses i
personuppgiftslagen

31 $ Utdrag ur l?igenhetsfiirteckning
Bostadsriittshavare har riitt att pfl begiiran fb utdrag ur
liigenhetsftirtcckningen avseende sin bostadsrfltt.

32 $ Rii^kenskapsflr
Ir(ireningens rlikenskapsir tir kalenderir.

33 $ Revisor
Fdreningsstiimma ska vii$a minst en och hiigst tvi
reyjsorer mcd h0gst tvi suppleantor. Revisorer ooh
revisorssuppleanter v?iljs fOr tiden frin ordinarie
ftreningsstiimma fram till och med niista ordinarie
fiireningsstdmma. Revisorer behdver inte vara
medlemmar i fdreningen och behdver inte heller vara
auktoriseradc ellcr godklinda.

34 $ Revisionsber6ttelse
Revisorerna ska avge revisionsber?ittclsc till styrelsen
senast tvt veckor ftire f6reningsstiimman.
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BOSTADSRATTSHAVARENS
RATTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

35 $ Bostadsriiftshavarens ansvar
Bostadsriittshavaren ska pfl egen bekoshrad h6lla dst
inrc av liigenheten i gott skick. Detta giiller iiven marlg
_f0rrad, 

garage och andra lagenhetskomplement som
kan ingl i upplflteisen.

Bostadsrdttshav.ucn svarar sdlunda ftir underhgll och
reparationer av bland annat:r 3tbeliiggning pfl nrmmens alla viiggaq golv och tak

jiimte underliggande ytbehandling, sorn kr?ivs ftir
att anbringa ytbellggninget pri ett fackmanna_
miissigl s?itf. icke biirande inncrviiggar. glas och bfigar i liigenhetcns ytter- och innerfdnster
mcd tillhiirande beslag gingiArn, handtag,
lAsanordn ing, viidrin gsfi ltcr och tAhingsfi ster samt
all m$lning fd,rutom utviindig milning och kittning. fill yt0erddrr h<irande beslag, gingiArq glas,
handtag, ringklocka, brevinkast oih lislnklusive
nycklar; bostadsriittshavare svarar iiven ftir all
milning med undantag ftr m8lning av ytterd0nens
utsida; motsvarade griller ftir balkong_ eller
altanddn. innerddlrar och s?ikerlretsgrindar. lister, foderoch stuckahrrer. elradiatorer; i frtga om vatten$llda radiatorer
svarar bostadsrittshavaren endast ftir mf;lning. elektriskgolwdrme, som bostadsrdtfshavaren
f;0rsett liigenhet€n med. cldstiider, dock inte tillhOrande rdkgingar. vamvattenberedare. ledningar fdr vatten och avlopp till de delar dessa [r
itkomliga innc i liigenheten och be{iiinar endast
bostadsriittshavarens liigenhet. undercentral (sAhingssk6p) och dtirifrfln utgfiende
el- och informationsledningar (teleforl kaUel_tv,
data med mera) i 1iigenheten, kanalisationer,
brytare, eluttag och fasta armaturer. ventilcr och luftinsllpp, dock endast rn8lning. brandvamare

I badnrm, duschnrm eiler annat vitmm samt i WC
svarar bostadsriittshavaren ddrutiiver bland annat 6ven
for:

' till viigg eller golv h6rande fuktisolerande skikt. inredning ochbelysningsarmaturer. vifvarorochsanitetsporslin
. golvbrunn rned tillhdrande kliirnring till den dsl det

iir dtkomligt frfrn liigcnhcten. rensning av golvbnrnn och vattenlds. tv:ittmaskin inklusive ledningar och
auslutnhrgskopplingar pi vattenledning. kranar och av.stiingningsventiler. ventilationsfllikt

. elektriskhanddukstork

I k6k ellcr motsvarande utrymme svarar bostadsrEitts_
havaren ltir all inredaing och utrushing sf,som bland
annat:
. vityaror
. ktiksfliikr
. rensning av vattenlfls. diskma-skin inklusive ledningaroch

anslutningskopplingar p6. vattcnledning. kranar och avstdngningsventiler; I friga om
gasledningar svarar bostadsrgttshavaren endast fiir
m6lning.

36 $ Ytterligare installationer
Bosfadsriiftshava{en svarar Eiven ftir alla installationer i
ligenheten som installerats av bostadsriittshavaren eller
tidigare innehavare av bostadsr6tten.

37 $ Brand- och vattenledningsskador
Fd,r reparationer pi grund av brand- eller
vattenledningsskada svarar bostadsrittshavaren endast i
begriinsad omfattning i enlighct med best$mmelsema i
bostadsrEittslagen.

38 $ Komplemenf
Om i?igcnheten 6r utrustad med balkong, altan eller
uteplats svarar bostadsrdttshavaren endast ftir
renhillning och sntiskotfiring. Om liigenheten iir
utrustad med takterass ska bosfadsriittshavoren iiven se
till att awinning fdr dagvatten inte hindras.

39 g Felanmillan
Bostadsrdttshayaren tir skyldig att till ftreningen
anm?ila lbl och brister i sddan l?igenhetsutrustiing som
ftireningen svarar fcir i enliglret mcd bostadsriitfsl-agen
och dessa stadgar.

40 $ Gemensam upprustning
Fdreningsstiimma kan i samband. med gemensam
underhills6tgiird i huset besluta om rep-aration och byte
av iwedning och utrustning avseende de delar av
liigenheteu som medlemmen svarar fbr_

41 $ Vanvird
Om bostadsriittshavarcn ftirsummar sitt ansvar fbr
ldgenhetcns skick i s$dan utshiiclcing att annans
siikerhet dventyras eller att det finns risk ftir
omfatlande skador pd annans egendom har itireningen,
efterr6ttelseanmaning, ritt att ivfi?ilpa bristcn pfl
bostadsriittshavarens bekostned.

42 $ Tillbyggnad
Anordningar sdsom luftvdrmepumpar, markisor,
balkonginglasning, belysniograrmiturer, solskydd,
parabolantenner etc. fHr montems p6 husets utsida
endast efter styrelsens skriftliga godkdnnande.
Bostadsrdttshavaren svarar fiir skdtsel och underhill av
sidana anordningar. Om det behdvs fdrhusets
underh&ll eller ftr atr fullgrira myndighctsbcslut iir
bostadsrlittshavaren skyldig att, iner uppmaning fr&n
st5nelsen, demontera dessa anordningai.
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43 $ Fdriindring i liigenhet
Bostadsriittshavaren ffir ftireta for'dndringar i
Idgenheton. Ftiljande itgerder fHr dock inte ftiretas utan
sryrelscns tillstind:
l- ingrepp i bfrande konstruklion,
2- iindring av befintiig ledning fcir avlopp, v|rme, gas

eller vatten, eller
3. annan vlisentlig ftir?indring av Iiigenheten
Styrelsen fhr endast v?igra tillstind orn itgdrden 6r till
pitaglig skada ellsr olligenhet frr ftireningen eller
annan medlem. Bostadsriittshavaren svarar fOr att
crforderliga myndighetstillstind erhiills. Fdriindringar
ska alltid utf0ras pi ett fackmannamdssigt sitt.

ANVANDNING AV BOSTADSNATTNN

44 $ Anvlindning av bostadsriitten
Bostadsrdttshavuen fiir inte anviinda liigenheten ftir
n6gof annat 2indamil iin det avsedda. F0reningen fflt
dock endast &beropa awikclser som iir av avsevfud
betydelse fdr fbreningen eller nflgon annan medlcm i
f0reningen.

45 $ Sundhet, ordning och gott skipk
Bostadsrlittshavaren ir skyldig iaktta allt som fordras
fiir att bevara sundhet, ordmng och gott skick inom
eller utom huset samt rhtta sig efter {breningens
ordningsregler. Detta gtiller liven ftir den som hdr till
hushillet, giistar bostadsrittshavmen eller som utftir
arbete ftir bostadsriittshavarcns riikning.

I{dr till ldgenheten mark, fdrrfid, garcge cller annat
liigenhetskomplement ska bostadsriittshavaren iaktta
sundhetn ordning och gott skick liven i friga om sidant
ulrymme.

Ohyra f&r inte friras in i liigenheten.

46 $ Tilltriidesrlitt
Fdretrddare ftir fiireningen hat rEitt aft fi komma in i
lsgenheten ndr det behOvs fbr tillsyn eller ftir att utftira
arbete som fdreningen svarar fOr eller har rAtt att utfdra.

Om bostadstiittshavaren inte iiimnar ftireningen
tilltrtirte till ldgcnheten, niir ftireningen har rltt till det,

kan styrelseir ansdka om siirskild handriickning hos

kro nofogdem yndighetcn.

47 $ Andrahandsuthyming
En bostadsriitlshavare fiir upplfrta sin l8genhet i andra
hand til annan lbr sjlilvstiindigt brukande endast om
styrclsen gcr sitt skriftliga samtycke. Bostadsrafis-
havare ska skriftligen hos styrelsen ansdka om
samtyckc till upplitelsen. I arrsdkan ska skiilet till
upplf,telsen anges, vilkcn tid dcn ska pfrg$ samt till vem
llgenheten ska upplf,tas. Tillst&nd ska lflmnas om
bostadsriittshavaren har beaktansviirda skiil ftir
upplf,telsen och lbreningen inte har ndLgon befogad
an-ledning att viigra samtycke. Sryrelsens beslut kan
0verprdvas av hyresniitnnden.

48 $ Inneboende
Bostadsrlttshavare fiil inte in4rmma ulomst8ende
personer i liigenheten, om det kau medfiira men ft)r
frireningen eller arnan medlem.

FORVERKANDE

49 $ Fdrvetkandegrunder
Nyttjanderiitten till en ldgenhet som innchas med
bostadsriitt kan fdrverkas och fdreningen sfiledes bli
beriittigad att siiga upp bostadsr6ftshavaren till
avflyttning i bland annat fdljande fall:
. bostadsriittshavaren drdjer med att betala irsavgift
. I2igenheten utan samtyckc upplits i andra hand
. bostads*ittshavaren ilrymmer utomstflende

personer till meu fiir ftirening ellcr annan medlem
. liigcnhcten anviinds frir annat iindantil dn vad den

iir avsedd fiir och awikelsen dr av vflscntlig
betydclsc fiir frireningen eller nAgot medlem

. bostadsriittshavaren eller den, som ldgenheten
upplitits till i andm hand genom virdsl0shet flr
vflllande till att det finns ohyra i liigenheten eller
om bostadsriittshavareu, gcnom att inte utan
oskiiligt driijsmil underritta sgnelsen om att det
finns ohyra i liigenhercn, bidrar till att ohyran sprids
i huset

. bostadsriittshavaren inte iakftar susdhet, orrlning
och gott skick eller riittar sig efter de slrskilda
ordningsreglcr som ftireningsn meddelar

. bostadsrittshavaren intc liimnar tilltrtde till
liigenheten och inte kan visa giltig urs?ikt for detta

. bostadsr[ttshavaren inte fullgdr annan skyldighet
och det miste anses vara av synncrlig vikt ftir
ftireningon att skyldigheten fu llgtirs

. liigenheten hclt cllcr till viisenrlig del anviinds ftir
niiringsverksamhet cller diirmed likaftad
vcrksamhet, vilken till en inte ovisentlig del ingfrr i
brottsligt ftirfarande ellcr f<ir tillfiilliga sexuella
ftirbindelser mot ersdttning

50 $ Hinder fiir f0rverkande
Nyttjandertitten ir inte ftirverkad om det som ligger
boshdsriittshavarctr till last iir av liten betydelse. I
enlighet med bostadsr6ttslagens regler ska ftireningen
norrnalt uppmana bostadsriittshavaren att vidta r$ttelse
innan fdreningen har riitt siiga upp bostadsr6ttcn. Sker
r{ittelse kan bostadsritttshavaren inte skiljas frin
bostadsriitten.

51 $ Ersiittning viduppsfigning
Om ftircniugen s6ger upp bostadsr?ittshavaren till
av{lyttning har breningen rfltt tilI skadestind.

52 $ Tvflngsfdrsiiljning
Har bostadsr?ittshavaren blivit skild frtn lfigenhcten till
fCIljd av uppsiigning kan bostadsrEtten komma att
tvingsfiirsiljas enligt reglerna i bostadsriittslagen.

Bostadsriitternas mdusterstadgar2008, vemion d scnast upprlatcrade20ll-04-01
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53 $ Meddelanden
Meddelandendelges g€nom anslag i ftircningcns hus
e [er pB hemsida eller genom e-post ellcr utdelaing.

54 $ Framtida underhill
Inom fbrcningen ska bildas fond fi)r yfire underhill.

Till foaden ska Arligen avsAfias ett belopp motsvarande
minst 0.3% av fastighetens taxeringsviirde. Om
fidreningcn bar en underhillsplan kan isttillet avsiittning
till fonden gdras enligt plancn.

55 $ Utdelning, uppldsning och likvidation
Om Freningsstilmman beslutar att uppkommen vinst
ska delas ut ska vinsten lbrdelas mellan medlemmarna
i fijrhillande till lligenheternas irsavgifter fiir det
senaste r$kenskaps&ret,
Om frreningen uppl0ses eller likvideras ska behflllna
tillgangar tillfalla medlemmarna i ftirhillande till
lEigenheternas insatser.

56 $ Tolkning
Fdr frtgor som inte regleras i dessa stadgar gdller
bostadsriittslagcn, Iagen om ekonomiska f6reningar och
annan lagstiftning. F<ireningen kan ha utftirdat
ordningsregler fi6r fbrtydligande av dessa stadgar.

57 $ Stadgeindring
Fdreningens stadgarkan iindras om samtliga
nistberiittigade 2ir cnse om det. Beslutet dr 6ven giltigt
om det fattas av tvd pd varandra ffiljande
ftircningsstiimmor. Den fdrsta staimmans beslut utg6rs
av den memng som har ffitt mcr ?in hiilften av de

avgivna riisterna eller, vid lika rdstetaln den mening
som ordfdrandenbitrEder. Pi den andra stilmman lriivs
att minst tvfr tredjedelar av de riistande gtr mcd pA

beslutet, Bostadsriittslagen kan fbr vissa beslut
ftjreskriva hdgrc maj oritetslaav.

58 $ Sfirskilt ftir ftireningar som inte ?iger hus
Avhiils fiircningsstiimma fi6re det att fiireningen
fi6rvZirvat octr tilltr€itt huset kan iiven niirshierrde som
inte sammanbor mcd medlemmen vara ombud.
Ombudet frrvicl sfldan ftireningsstimma ftiretntda ctt
obegrinsat antal medlefiunax,

Bostaclsriitlemt / 201 l-04-01

Ovanst6ende stadgar har antagits vid extra fiireningssttimma

Datum: 3 O **fle"* bs- &O/ry

Gdteborg den (0 4 fl-a tq
B ostadsriitts fi ireningen Humlan
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