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Föreningens firma och ändamål 

1 § 

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Omnia. 

, ! 

109291/17 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens 
hus upplata hostadslägeriheter och lokaler till nyttjande o:Ch utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även 
omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus; om marken s!,äll användas. som komptement 
till bostadslägenhet eller lokai. 

Bostadsrätt är den ratt I föreningen s.om en mecJlem har på grund av upplåtelsen. 
Medlen1 s01n hmehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare; 

Föreningens säte 

Föreningens styrelse sl<all ha sitt säte i Sundbybergs komrnufä 

Räl~en$Jrnp${U: 

4§ 

Föreningens räkensl<apsår omfattär tiden 1/1 - 31/12 

MedlemsR~p 

5§ 

!=råga om atta11ta en medlem avgörs av styrelsen om annat inte följer äv 2 l<ap ·10 § postadsrättsiagen (1991:614}. 

Styrelsen är sl,yl<:lig att snarast, normalt .inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlerriskap 
kom In till föreningen avoora frågan om medlemsl<ap, 

j 
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6§ 

Medlem får inte utträda ur fö(enii1gen ; sa länge han tnriehar bostadsrätt 

Eh medlem som upphör att vara böstadsrättshaväre skäll anses ha utträtt ur föreningen, om Inte. 
styrelsen inedgettatt han får stå kvar som medlem. 

Avgmer 

... §. I .. ·. 

För bostadsrätten utgående insats och årsavgift faststålls av styrelsen, Ändring av insats skafl dock 
c11ltid beslutas av förehirrgsstämhlc1. 

Årsavgiften avvägs s~ an den i förhållande tiil 1ågeniwtens insats kommer att motsvara vad som 
belöper på lägenheten av föreningens utbetalninsar och avsättningar i enlighet tned 8 §, 

Arsav~iften betalas månadsvis i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början, om 
.inte styrelsen beslutar annat. 

Styrelsen k:an bEJslutc3 Ptt .i $rs:avgiften ingåsnoe ers~Htning för. v~nne och varmvatten, renh~llning, 
konsumtionsvatten eller elektrisk .ström skall erläggas efter förbrukning €fler area. 

Styrelsen kan även besluta att i årsavgiften ingående ·ersättning för bredband, tv telefoni och 
fc1stighetsci-vgift skall erl~99E\S mecl lika be!opp per l~gemhel. 

Orn inte arsavgift~n bEltaias i rätt tid, utg~r dröjsn,i'.ilsr~nta enligt räntelag?n (1975:63$) på 'den 
obetqlda avgiften fråh förfalloctagen till dess full betalning sker: 

Upplåte!seavgitt; överl;åt~lseavgift, pcintsättningsavgift c;ioh cl-VQift för t,mclrahandsuppl;:itelse kcm tas ut 
efter beslut ai.i styrelsen, · · ·· · 

För arbete med övergång av bostadsrätt får överlåtelseavglfttas ut av bostaclsrältshavaren med 
belopp som maximalt får uppgå till 2;5 % ~V prisl?~sl:.le!oppet enligt 2 kap<} och 7 §§ 
socialfötsåktingsbalken (2010:110), · · · 

För arbete vid pantsåttning av bostadsrått får pantsättningsavgift tas ut med belopp som maximalt får 
uppgå till 1 % av prisbasbeloppet enligt 2 kap 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (2010: 110). 
Pantsättningsavgift betalas av pantsättaren. 

rör arbete vid andrahandsl;.lpplåtelse får avgift tas upp med belopp som maximalt får uppgå: till 10 % 
årligen av gällande prisbasbelopp enllgt 2 kap 6 och 7 §§ socialförsäkringsball<en (20'10:110).Upp!åts 
en lägenhet under en del av ett år får avgiften tas ut efter det antal kalendermånader som l!pplåtelsen 
omfattar. Avgift vld andrahandsupplåtelse betalas al/ bostadsrättshavaren. 

Föreningen får i övdgt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som föreningen skall vidta med 
anlednli1g av lag och författning. 

Avgifter skall betalas på det sätt styrelsen bestämmer. Betalning får döck alltid ske genötn post• 
arivisnihg, postgiro eller bankgiro. 

Avsättniilg, imderhållsplan och använd•1ing av årsvin~t 

8§ 

Avsättning för föreningens fastighetsunderhil/l skall g.öras årligen med ett belopp motsvarande minst 
30 !<r/m.2 Boarea för förei1ingens htJSi 
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Styrelsen sk.all upprätta en underhållsplan för genor.nfå.r,;mdet av underhc:11let av föreningens hus och 
arligen budgetera samt genom beslut om årsavgiftens storlek, och med beaktande av första stycket, 
tillse att erforderliga medel avsätw för att säkerställ,;11,mderh~llet av föreningens hus .. 

Det restJltat som uppstår på föreningens verk$amhetskall bal,3nseras i ny räkning. 

Styrelse 

9§ 

Styrels~n består µV minst tre och högst fem ledamöter samt minst en och hö~st fyra suppieariter, vill<a 
samtidigt väljs av föreningen pä ordinarie stämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållifs. 

Med undantag för första styckets regel om att samtliga väljs av föreningen, gäller att under tiden intill 
den ordinarie föreningsstämma som infaller närmast efter det slutfinansieringen av föreningens hus 
genömförts, att om styrelsen består av tre ledamöter skail två ledamöter och en suppleant utses av 
Järntorget Bostad AB och om styrelsen består av fyra altematM fem ledamöter, att tre ledamöter och 
en sl.lppleant utses av Järntorget Bostad AB. övriga iedaniöter och suppleanter väljs av föreninge11 på 
ordi'narie förenings-stämma. Ledamot och suppieant utsedda av Järntorge.t .Bostad AB behöver inte 
vara medlem i föreningen . 

Slutffnansier1ng har skett när sa111tliga i den ekonotnisl<a planen förutsedda fäistighetslän utbetalats. 

Konstituering och -beslutsförhet. 

10§ 

Styrelsen konstituerar sig själv. 

Styrelsen ar beslutför när de vid samn,anträdet närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet 
ledatnöte.r. För giltigheten av fattade besi:ut fordras, då för besluts.förhet rninstf:l antalet iedcJmöter år 
närvarande, enighet orn besluten. 

Firmateckning 

11 § 

Föreningens -firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter tv~ i förening, 

Förvaltning 

12§ 

Styrelsen får förvalta forenirigens egendom genörn en av styrelsen utsedd vicevärd, vilken sjålv inte 
behöver var,;i medlem i föreningen, eller genom em föst$eno~ törvalJningsorganis,:1tkm. 

Vicevärden .skall inte van;i ordföran-cle i styr~Jsen. 

Avyttring m.m. 

13 § 

Utan förer1ingssi~mmas bemyndigande får styrelsen eller firmatecknare, inte avhända föreningen dess 
fasta egendom eller tomträtt. Styrelsen får docl< inteckna och belåna sådan egendom eller tomträtl 



Det åligger styrelsen 

Styrelsens åligganden 

14 § 

att avge redovisning föl förvaltningen av föreningens angelägenheter genom att avlämna år$redovis
hing som sl<all innehålia berättelse om verksamheten under året{föivalthingsberättelseJ samt 
redogö:relse för föreningens intäktsr öch kostnader under året(resultatr~l<ning) och förställningen 
vid räkenskapsårets utgåhg (balansräkning), 

att upprätta budget och fastställa årsavgift~r för det kömmande räkenskapsåret, 

att minst en gång årligen, innan årsredovisningen avges, besiktiga föreningens hus samt inventera 
övriga tillgångar och i förval.tningsberåttelsen red.ovisa vid besiktning~n och inventeringen gjorda 
i2,1kttagels~r av särsl<ilo betydelse, 

att mJnst sex veckor före den föreningsstärnma, p<;l vi!k.en ar1:;rE;Jdovi.snln:gen ooh revisionsberättelsen 
skall framläggas, till revisorerna lämna årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret samt 

att senast två veckor innan ordinarie föreningsstämma tillställa medlemmarna kopia av årsredovis-
ningen och revhiionsberätleisen, · 

Revisor 

1ö § 

En revisor väljs av ordinarie föreningsståmma för tiden intill dess nästa ordlnarie stämma hållits. 

Oet åligger revisor 

c;1tt verkställa revi$ion av föreninge11s årsredovisning jämte rakenskaper och styrelsens förvaltning 
samt · 
att senc,1sf tre veckor före ordinarie fört3ningsstämma framlägga revisionsberåttelse. 

Föreningssfämma 

16 § 

Ordinarie förenin9'sstämma hålls en gång om året före juni månads utgång. 

Extra stamma hålls då styrelsen finner skäl till det och skall av stytelsen även utlysas då detta för 
uppgivet ändamål hos styrelsen skriftligen begärts av en revisor elier av minst en tiondel av samtliga 
röstberättigade medlemmar. 

Kallelse till stämma 

17 § 

Styrelsen kallar till föreningsstämina. Kallelse till före.ni119sstämrna Skäll tydligt ange de ärenden som 
skall förekomma på stärnnJan. 

Kallelse till föreni11gsstämrna skall ske genorn anslag på läiTipliga platser inom föreningens hus eller 
genom brev. Medlem, som inte bor i föreningens hus, sl~all kallas genom brev eller e-post under 
uppgiven eller eljest för styrelsen känd adress 

Andra meddelanden till för~nit19ens rnedlernmar delges nono111 anslag på lämplig plats inom 
föreningens fastighet, genom brev elier e-post 



Kallelse till ordinarie föreningsstamma får utfärdas tidigast sex veckot'för'e och skall utfärdas senast 
två veckor före föreningsstärnman. Kallelse till extra föreningsstämrna får utfärdas tidi_gastsex veckor 
före och skall utfärdas senast tva veckor före föreningsstämman. 

Motionsrätt 

18§ 

Medlem som önskar få ett ärer1de behandlat vid stamma skall skriftligen framställa sin begä1qn ho$ 
styrelsen i så god tid att ärendetkan tas upp i kallelsen till stämman. 

Dagordning 

19 § 

På o!'dirrarie föreningsstärnma skall förekomma följande ärenden 

1) Upprättande av förtecl<nihg över härvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd) 
2) Val av ordförande på stämman · 
3} Anmälan av ordförandens val av sekreterare 
4} Faststä[lande. av dagordningen 
5) Val av två personer att jämte c:>rdföranden justera prötokollet 
6) Fråga om kallelse till stämman. behörigen skett 
7) Föredragning av styrelsens årsredovi!3nin:g 
8) Föredragning av revisions.berättelsen · 
9) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansrakningen 
10) Beslut i fråga om an$Vf.itSfrih$t för styrelsen$ ledamöter 
1 i) B:eslut öm anv~ndande G,V uppkommen vinst eller täckande av förlust enligtfastställd 

balansråknirig .. 
12) Beslut om arvoden 
4 3) Val av styrelseledamöter och suppleanter 
14) Va.I av revisor 
15) E1l v~I av valberedning 
16) övrfga ärendem, vilka aJ19ivit$ i !<all~lsen 

På extra stämma skall förekomm;:i endast de ärenden, för vilka stämman utlysts och vilka angivits i 
kallelsen tifl densamma. 

Protokoll 

20§ 

Protokoll vid föreningsstärnma skall föras av den stämmans ordförande. utsett dä(till. I fråga om 
protokollets innehåll gäller 

1, att röstlängden skall tas ln eller biläggas prötököllet, 

2. att stämmans beslut skall föras in i prötökollet samt 

3". om omröstning har s.l<ett, .att .resultatet .skål!. an:g_es ·j prcfo.koHef. 

Protokoll skall förvaras betryggande. 

Vid stämma fört protokoll skall se.ha.st ii1orn tre veckor vara hos styrelsen tillgängHgf för mectlernmi:clrna. 
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21§ 

Vid föreningsståmma har varje me.dfem en röst. Om ffera medl?tnm$r har en bostadsrätt gemensamt, 
hat de döGk tillsammans endast en röst Röstberåfägc1d är endast den medlem som fullgjort sina 
förpliktelser mot föreningen. 

Medlems rösträtt vid föreilingsstämmah utövas av medlemmen personligen eller av den som är 
medlemmens ställföreträdare enlfgt lag eller genom befullmaktfgat qmbud som antingen skall vara medlem 
i föreningen, medlemmens i1iake, sambo; syskon, förälder eller barn. Ar medlemmen en juridisk person får 
denne företrädas av ombud som intEl är medl~m ... Ompud skallf◊(ete skriftlig, dagtecknad fullmakt. 
Fullmakten gåller högst ett år från utfärdandet. 

Jtigen far på grund av fullmakt rösta för mer än en annan rostberåttlgad. 

En medlem kan vid föreniligsstämrna medföra högst ett biträde som antingen skafl vara medlem i 
föreningen, medlemmen$ rriake, s~rnbo, för~lder, syskon eller barn. 

Omröstning vid for~mingsstämrna sl<er öppet om inte närvarande .. röstberättigad påkallar sluten 
omröstning. 

Vid lika röstetc,il c:1vgörs val genom lottning, medan t andra frågor den mening gäller som biträds av 
ö.rdföränden, 

De fall - bland annat fråga om ändring av dessa .stadgar - där :Särskild röstövervikt erfordras för 
giltighet .;1v be$1ut behandlas i 9 kap 16 och 23 .§§ i bostådsrattslagen ( 1991 :614 ). 

Beslut rörc:1nde stadgeändring under tiden intill den otdinärle fören1ng$stärnma sorn. infaller närmast 
efter det slutfinansieringen av föreningens hus genomfört$, h1åste godkährias av Jarntorget Bostad AB. 
för ~tt äga giltighet. 

Formkrav vid upplåtelse och övorlätel.sc 

22 § 

Bostadsr~tt llppl{Hs skriftligen och far endast upplåtas ät medlem i föreningen. 
Upplåt13lsehandlinge!l skall ange parternas namn, den lågerihet upplåtelsen avser, ändamålet 
med uppliite!sen samtde belopp som skall betalas .som insats o.ch årsavgift. Om upplåtelse" 
c;1vgift s:kall uttas, skall ?Ven den- anges. 

Ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt genöi'n kop skall upprättas skriftligen och skrivas under av 
säljaren och l<öparen. Köpehandlingen skali lnnehåila uppgift om den lägenhet som överläte.Is.en avser 
samt om ett prfs. Motsvarande skall gäl.la vid byte eller gåva. 

Bestyrkt .avskriftav överlåtelseavtalet skall tillställas styrelsen, 

Rätt att utöva bostadsrätten 

23§ 

Har bostadsrätt övergått till ny innehavare, får denne utöva bostadsrätten endast om han är ellerantas 
till medlem i föreningen. 

En juridisk person soin är i:nedlEH'1i i foten ingen för inte ufa-1.n Si.:Untyc!,E; ciV f(lreningOi'1s styrelse genom 
överlåtelse förvärva bostadsrätt till en bostadslägenhet. 

6 



Utan hinder av första stycket får dödsbo efte:r avllden bost;:idsrc;itti,;h:avare u.töva bostadsrätten, Efter 
tre år från dödsfallet, får föreningen dock anmana dödsböet att inbm sex mårrader visa att bostads
rätten ingått i bodelning eller arvssl<ifte med anJectning av bostacjsrätf$havare11s dqd eller att någon, 
söm ihte fär:vä:gras i11tråde i föreningen, förvärvat böStädsrätten och sökt medlemskap. Om den tid 
som angetts i anmaningen inte ialdJas, får bostadsreitten tvångsförsäljas enligt 8 kap. 
bostad&rättslagen ('1991 :6.14) tör dödsboets räkning. 

Utan hinder av forsla styclset får också en juridisk person utöva bostadsrätten utan att vara medle.m i 
föreningen, om den juridlska pt?rsonEm .har fCirv~rvat bostadsratton vid exekutiv försäljning eller vid 
tvångsförsäljning enligt8 kap. bo$tadsråttslagen (1991:614) och då hade panträtt i bostadSi'ätten. Tre 
år efter förvärvet får föreningen uppmana deri Juridiska personen att inom sex månader från 
uppmaningen vis.;i c:itt någori som inte får vägras inträde f föreningen har förvärvat bostadsrätten och 
sökt medlemskap. Om uppmaningen inte följs, får bostadsrätten tvångsförsäljas enligt8 l<ap 
bostadsrätts!agen ('1991 :614) för den juridiska personens räkning 

24§ 

Den som en bostadsrätt har övergått ti11 får inte vägras inträde i föreningen om de villkor som 
för\'lsl<rivs i stadgarna är uppfyllda och föreningen skäligen. bör gödtä hör\öm som bos.fodsrättshavare:. 

En juridisk person som har förvärvat en bostadsrätt till en bostadslägenhet får vägras intråde i 
föreningen även om del första stycket angivha förutsåttningar'na för medlemsl~ap äruppfyllda. 

Om en bostadsrätt har övergått till b6stadsräUshavarens rnal<efår ma:l<en vägras inträde i föreningen 
endast då maken inte uppfylfer av föreningen uppställt särskilt stadgevillkor för medlemskap och det 
skäligen kan fordras att maken uppfyller sadaiit\/illkor_ Detsamrna gällei' ocks~ när en bostadsrätt till 
enbostadslägenhet övergatt till någon annan närstående person som varaktigt sammanbodde nmd 
bostadsräitshavaren. 

Ifråga om förvärv av andel i bostad$rätt äger första och tredje styckena tillämpning end;;ist. om 
bostadsrätten efter förvärvet innehas av nial<ar elier, öm bostadsrätten avser bostadslägenhet, av 
sådana sambor på vilka sambolagen (2003:376) skall tillämpas, 

25 § 

Om en bostadsrätt övergått genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller H.knande förvärv och 
förvarvareli inte at1tagits till medlem; får föreningen ahrni:!ria innehavaren att inom sex rnåhader från 
anmaningen visa att någon som inte får vägras inträde i föreningen, förvä.rval bostadsrätten och söl<t 
medlemskap. låkttas Jrtte tid som angetts i anmaningen, får bo~tt'!dsrntten tvångs försäljas enligt 8 kap. 
bostadsrättslagen (1991 :614) för förvärvarens räkning. · · · 

Bostadsråttshav,;lrem, rättigheter och ~kyldiglwt~r 

Bostadsrättshavaren får lnte använda lägenheten för något annat ändarna.I ~n de.t avsedda. 
Förei1ingen får dock endast åberopa avvikelse som är av avsevärd betydelse för föreningen eller 
någon annan medlem i f6reninge1i, 

Om en bostadslägenhet sorn inte år avsedd för frifidsäncfamål inne.has med bostadsrätt av en jurldisl< 
person, får lågenheten endast användas för att i sin helhet upplåtas I andra hand som 
permanentbostad, om inte något annat.har avtalats. 

27 § 

Böstadsrätt.shavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som ihnefattar 

1. ingrepp i en bärande l<önstrukt!on, 

2. ändring av befihtliga ledningar för avlopp, vårme; gas elier vatten, eller 
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3, arinan Väsentlig f6rändrin9 av lägenheten. 

Styrelsen far inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte åtgärden 
är fil[ påtaglig sl<i:!da el.ler olc3genhet för föreningen. 

28§ 

8o$tad$r~ttshavaren får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan rnedföra rneri 
för föreningen eller någon .annan medlem i föreningen. 

29 § 

När bostadsrättshavaren anvähder lägenheten skall han eller hon se till att de som bor i omgivningen 
inte utsätts för stömingar som i sådan ,grad kan vara skadliga för hälsan eller annars förs~rnra deras 
bostadsmiljö att de i:nte skäligen bör tålas. 8ostadsrättshavaren skall även i övrigt vid sin användning 
av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara suridhet, ordning och gott skick inom eller utanför 
huset. Han eller hon skall rätta sig efter de särskilda. regler som fört;lningen i 6ver:en~stämrne)sG med 
ortens sed meddelar. Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn över att dessa åligganden 
fullgörs också av dem sorn han eller hon svarar för enligt 32 § fjård:e stycket 2. 

Om det förekommer sådanasförningar i boendet som avses i första stycket första meningE!n skall 
föreningeh · 

1. ge bostadsrättshavaren tiHsågelse att se till att störningarna omedelbart wpphör och 
2. om det är fråga om en bostadslägenhet, unde.rrätta s:ocialnämnden i deh kommun där 

lägenheten är belägen öm störningarna. 

Andra stycket gäller inte om föreningen säger upp böstadstätt$1Jav~ren med anlecining av att 
stömingarna äf' särskilt allvarliga med hänsyn till deras :;irt el!er omfattning. 

Om bostadsrättshavaren. vet eJler har aniednfng aU misstänkfi an ~tt föremål är behåftat rned ohyra får 
detta inte tas in i lägenheten. 

30 § 

En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i ähdta hahd till annan för självständigt brukande 
endast orri styrelsen ger siU samtyck~. Oetta g$ller äv~n i. de f~II sorn avses i. 26 § andra stycket 
Samtycke behövs dock inte, 

1. om en bostadsrätt har förvärvats vid exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning enligt 8 kap. 
bosfädsrättslagen (1991 ;614) ;;iv en juridisk person son, hade panträtt i bostadsrätten och .som inte 
antagits till. medlem i förening~n. ell!:!r 

2. om lägenheten :är ~vsedd för pen:nc:1m=mtboeni;Je och bostadsrätten till lägenheten innehas av EH'l 
kommun eller ett landsting . 

Styrelsen skall genast underråttas om en upplåtelse enligt andra stycket.. 

31 § 

Vägrar styrelsBn att ge sitt samtycke Ull en andrahandsupp!åtelse, får böstadsrättshavaren .ähda 
upp!åt.3 sir1 lägenhet i an<:lra hand, om hyresnämnden lärnhar tillstånd till upplateisen. Tiflstånd skall. 
låmmo1;,, om postadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har nMon befogad 
an!~dning att vägra samtycke, Tillstandet sl<a!I begränsas .till viss tid. 

I fråga om en bostadslägenhet som innehas av en juridisk person krävs del för tilistånd endast att 
fören:rigon inte har någon befogad anlcdnhiU 21tt vtJgra ~[-lmtyd <e. Tillstånc;fct kan begränsas till viss 
tid . .. 

Ett tillstånd till andrahandsupplåtelse kan förenas rned villkor. 
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32 § 

Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten Jämte tillhörande utrymmen i gott 
skick. Detta gäller även marken, balkongen, terrassen Och uteplatsen :om sådan ingår i upplåfelsen. 
Till lägenheten räknas'. 
(Il lägenhetens väggar, golv och tal< samt lmderHggahde fUMisolerande skikt, 
o lägenhetens inredhing, .utrustning, ledningar och övriga installationer, 
e1 rökgångar, 
~ glas och bågar J lägenhetens fönster O'Ch dörrar, 
c» lägenhet~ns ytter- och innerdörrar samt 
0 svagströmsanläggningar. 
111 digital utrustning för bredband, tvooh telefoni . 
• det som den blivande bö.stadsrättshav:aren fQrsett lägenheten med vid upplåtelsetillfället. 

Bostadsräftshavaren svarar dock inte för reparation av leoriing:;ir för avlopp, värme, gas, elektricitet 
och vatten om föreningen försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänat fler äh eh lägenhet. 
Detsamma gäller rökgångar och vehtilationskanaler. · · 

Bostadsrättshavareri svarar inte heller för målning av utifrån syn.tiga delar av ytterfönster och 
ytterdörrar. 

Bostadsrättsföreningen får ati;l sig att 1.:1tför~ saoan reparat1orr samt byte av inredning och utrustning 
vilken bostadsräfrsh~Vaten skall svara för. Be$lut härom skall fattas-på :föreningsstämma · 
och.får endast avse åtgärd som föret~s i samband med omfattande underhåll eller ombyggnad av 
toreningens hus och .som berör bostadsrättshavarens lägenhet. Föreningens åtgärder enligt denna 
bestämmelse skall ske till s~dvanHg standard. 

Föt reparafioner på gn,.1hd av brand- ellervattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om 
skadan uppkommit genom 
1. hans eller hennes egen vårdslöst1et eller försummelse eller 
2, vård$!9$het eller försummelse av 

ä) någon som hör till hans eller hennes hushåll eller soni besöl<er honom ellet henne som gäst. 
b) någon annan som han eller hon har inrymti lägenheten eller 
c) .någon söm för hans eller hennes räkning utför arbete i lägenheten. För reparation på grund av 

brf!nd:ski;lda som uppl<0mmit genom vårdslöshet eller försummelse av någon annan än 
bostadsrättshavaren själv är docl< denile ansvarig endast om hah eller hon brustit f omsorg och 
'tillsyn. 

Femte stycket gäller i tillämpliga delar om det finns ohyra i lägenheten. 

Förel'lingens rättatt avhjälpa brist 

33 § 

Om bostadsrättshavaren fötsumiY\är sitt ansv.ar för lägenhetens skick enligt32 § i ss,di;ln qtsträckning 
att annans säkerhet äventyras eller det finns risk för omfattande skador på qnnahs egendom och int.e 
efter uppmaning avhlälper bi'lsten i lägenhetens skick så sn;3rl som in◊jligt, fär föreningen avhjälpa 
bristen på bostadsrättshavarens bekostnad. ··· · · · · 

34§ 

Företrädare för böstadsr.ättsföre.ningen har ra.tt att få komma in i l~ge11hoten när det behövs för tillsyn 
el!er för .at.l titföra c:irb(~te som föroi1 ir1gen svarar for eller har rätt att utföra enligt 33 §. När 
bostadsrättshavaren har avsagt sig bosfadsratlen enligt 35 § eller när bostadsrätten skall 
tvångsförsäljas enligt 8 t<ap. bostadsrättslf)gen ("1991 :614} ~r bostadsrättshavaren skyldlg att låta 
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lagenheten visas på lätnplig tid. Föreningen sl<all se Ull att böstadsrättshavaren inte drabba.sav större 
olägenhet än nödvändigt. 

Bbstadsrättshavaren är skyldig att tåla sådana inskränknlngar i nyttjanderätten som föranleds av 
JiödVändiga åtgärder för att utrota. ohyra i huset eller på mark.en, ~ven om llans eller hennes fåg(,nhet 
inte besväras av ohyra. 

öm bostadsrättshava.ren inte lämnar tillträde till lägenheten när föreningen har rätt till det, får 
kronofogdemyndigheten be:siuta om särskild handräc:kni.ng, ·· 

Avsägelse av bostadsrätt 

En bostadsrätb:;havare far ,avsäga Sig bostadsrätten tidigast efter två år från upplåtelsen och 
därigenorn bli fri från :Sina för:pliktelser $Ol'l1 .bpstadsrättsh~vare. Avsägelsen skall göras skriftligen hos. 
styrelsen. 

Vid en avsägelse övergär bostadsr~tten trn foreningen vid det månadsskifte som inträffar närmast efter 
tre manad er från avsägelsen eller vid det senare månadsskifte som angetts L denna. 

Förverkande av bostadsrätt 

36§. 

NytljanderäUE!t1 till en lägenhet$om innohas me.d bostadsrätt och s.örri tillträtts.är; med de 
begränsningar som följer av 37 och 38 §§, förverkad och föreningen således berättigad att säga upp 
bostac;lsrättshay(;lren tj!I avflyttning: 

1. om bostadsrättsllavaren dröjer n-1ed att betala. insats eller uppiåte:lseavgift utöver tva veckor från 
det aH föreningen efter förfallodagen anmanat hohörn e.ller henne att fullgöra sin betalnings
skyldighet, 

2. om bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift eller avgift för andrahandslipplareise, när 
det g~!ler oos\ac;lslägenhe.t, mer än en vecka efter förl'ailodagen etter, när det gäller en lokal, mer 
ån två vardagar efter förfallodagen, 

3. om bostadsrättshavaren utan behövligt sarntycl,e eller tillstånd upplåter lägenheten i andra hand, 

4. om lägenheten anvands i strid med 26 eller 28 §; 

5. om b.ostadsrättshavaren eller den som lägenheten upplåt its till i andra hai1d , genon1 vårdslöshet är 
vållande till att det finns ohyra i lägenheten eller om bostadsrättshavaren. genom ätt inte utan 
oskäligt dröjsmål uiiderrätta sfyrelseh om ah det finns ohyra i lägenheten bidrar till att ohyran sprids 
i huset, 

6. om lägenheten på annat sätt vanvårdas. eller om bostadsrättsliavaren åsidosätter sina skyldigheter 
enligt 29 § vid användning av lägenheten .eller om den som lägenheten wpplåtJts tilJ i .(Indra hc;ino 
vid användning av denna åsidosätter de skyldigheter som enligt samma paragraf åligger 
en bostad.srättshavate, 

7. om bostadsrättsh.avare.n inte lämm:1r tillträde till lägenheten enligt 34 § och h~in eller hon i.nte kan 
visa en giltlg ursäl{t för detta; 

8. orn bostadsrättstiavaren inte fullgör skyldighet som går utöver det han eller hon skall göra enligt 
bostadsrättslageh {1991:614) och det måste anses varp av ~ynnerHg v*t för förentngen att 
skyldi.gheten fullgörs, sarnt 
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9. om lägenheten hett eller till väsentlig del används för näringsverl<samhet eller därmed likartad 
verksamhet, vil)<en utgör eller i vilken till en inte oväsentlig del Ingår brottsligt förfarartde, eller för 
tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. 

37§ 

Nyttjanderätten är inte förverkad, om det söm ligger böstädsråttshavaren tiil last är M ringa betydels.e. 

Uppsägning på grund av tot'hailande som avses i 36 :§ 3, 4 eller 6-8 far s1,e om bostadsrättshavaren 
låter bli att efter tillsägelse vidtc1 rättelse utan dröjsmål. 

Uppsägning på grund av förhållande som avses i 36 § 3 får dock, om det.år fråga om en 
bostadslägenhet, inte ske om bostadsrätlshav.aren utan dröj små i ansöker om tf!l.stånd till upplåtels@ 
och får ansökan beviljad. 

Uppsägning på grund av störningar i boend~tenligt 36 § 6 får, om detär fråga om en 
bostadslägenhet, inte ske förrän socialnämnden har underrättas enligt 2.9 § 2 ${ p, 2, 

Är det fråga om särsl<il.t allvarliga störningar i boendet gäll.er va.d som sägs i 36 § 6 även om någon 
tillsägelse om rättelse inte har skett. Vid s;!ldana störningar tarupp:sägning som gäller en 
bostadslägenhet ske utan föregående unt:le.uättelse Ull soclalnämnden. En kopia av uppsägningen 
skal) dock skfck:as tHI socialnämnden. 

Femte stycket gäller inte om sforningarna 1ntråffat under tid <:iå l;:lgenheten Vcl.rit upplåten i andra hand 
på sätt söm anges i 30 och 31 §§. · ·· · 

Underrättelse tiil socialhämnden enligt femte stycket skall beträffat1de en bostadslägenhet avfattas 
enligt formulär 4 vilket faststälits genom förordningen (2004:389} orn Vi~sa underrättelser och 
meddelanden enligt 7 l<ap 23 § böstadsrättslågen ( 199L614). 

38§ 

Ar nyttjanderatte-h förverkqd på gr~ino av förhc;11lande, som avses i 36 § 1-4 eller 6-8; men sker rättelse 
inn~m föreningen hc\r sagt upp' bostadsrättshavaren föl avflyttning, får han eller hon inte därefter skiljas 
från lägenheten på den grunden, Det.ta gäller dock inte om· nyttjanderätten är förverkad på grund av 
sådana särskilt altvarliga störningar i boendet;som avses i 29 § tredje stycket 

Bostadsrc;ltt~havc1ren får inte heller skiljas från lägenheten om föreningen inte har sagt upp 
bostadsrättshavaren till avflyttning_ inom tre månader från den dag då föreningen fick reda på 
förhållimde sqrn $Vses i 36 § 5 eller 8 eller inte inom två månader från den dag då föreningen fick 
reda på förhållande som avses i 36 § 3 sagt till hostads(ättshavaren att vidta rättelse. 

39§ 

Ar nytfjanQeråtten enligt 36 § 2 förverkad på grund av dröjsmål med betalning av årsavgift eller avgift 
för andrahandsuppl~telse, och har föreningen med anledning av .detta sagt upp bostadsrättshavaren 
till avflyttning, får denne på grund av dröjsmålet fnle skiljas från lägenheten 
1. om avgiften - när det är fråga om en bostadsJägenhet - betalas. inom tre veckor från det att 

a) bostadsrättshavaren på sådant satt som anges i bostadsrättslagens ( 1991 :614) 7 /~ap 27 
och 28 §§ har delgetts underrättelse om möjligheten att ta tillbaka lagenheten genom att 
betala avgiften inom denna tid, och 
b) meddelande om uppsägningen och anledningen tia denna har iämnatstill 
socialnåmnden i den kornmun där lägenheten är belägen, eller 

2. om avgiften - när det ,adraga om en lokal , betalas inom två vecl<or från det att bostadsrattshavaten 
på sådant sätt som .anges i bostadsrättslagens ( 1991:614) 7 lq,:ip 27 och 28 §§ har delgetts 
uhderrätteise om möjligheter'! att få tillbaka lägenheten genom ·att betala avgiften inom denna tid. 

Ar detfraga om en bostadslägenhet får eh bostadsrättshavare inte hell.er sld!jas från lägenheten 01i1 
liäri eller hon har varit f:örhlndrad att betala avgiften inom den tid som anges i första stycket i. på grund 
av sjukdom eller likhande oförL1tsedd omständighet och avgiften har betalats så snart .clet var möjligt, 
dock s.enast när tvisten örn avhysning avgörs i första instans. · · · 
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Vacl som sågs i första stycket gäller intB om bostadsrättshavare, ge110m att Vid upprepade tillfällen inte 
bet$la avgiften inom den tid som angetts r 36 § 2, har åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att han 
eller hon skäligen inte bör få behålla lägenheten. 

Underrätt\:llse enligt första stycket 1 a skall beträffande en bostadslägerihet avfattas enligt formulär 1 
och meddelande enligt första stycl<et1 b skall beträffande en bostadslägehhet avfattas enligt formulär 
3. Underrättelse enligt första stycket 2 sk~JI beträffande en lokal avfattas enligt formµlår 2. Formulär 
1- 3 h~r fastställts genom förordningen {2004(389) om Vissa underrättelser och meddelanden enligt 7 
kap 23 § l:mstadsrättslagen (1991 :614). 

Avflyttning 

Sägs bostadsrä1tshavaren upp till avflyttning av någon orsal< som ;3nges i 36 § 1, 2, 5-7 eller 9, är han 
eller hon skyldig att flytta genast. 

Sägs bostadsrättshavaren upp av någon orsak som anges i 36 § 3.4 eller 8 får han eller hon bo 1<v21r till 
det månadsskifte som inträffar närmast efter !re månader från uppsägningen, om inte rätten ålägger 
honom eller henne att flytta tidigare. Detsamma gäller om uppsägningen sker av orsak som :anges T 36 § 
2 och bestämmelserna i 39 § tredje stycket är tillämpliga. · · 

Vid uppsäghing i andra fall av orsak som anges i 36 § 2 tillämpas övriga bestämmelser i 39 §. 

En uppsägning skall vara skriftlig. 

Uppsägning 

41 § 

Om föreningen säger upp bostadsrättshavaren till avflyttnii1g, har föreningen rätt till ersättnlng för skada. 

Tvångs-försäljning 

42§ 

Har bostadsrättShavare~, blivit skild från lägenheten till följd av uppsägning l fal! som avses i 36 §, skall 
bostadsrätten tvåhgsförsaljas enligt 8 kap bostadsrättslagen (1991 :614) så snart som möjligt om inte 
föreningen, bostadsrättshavaren och de kända borgenärervars rätt berörs av försäljningen kommer 
överens om något annat. Försäljningen får dock sl~jutas upp tl!i dess att brister som bostadsrättshavaren 
.svarai- för blivit :åtgärdade. 

övriga bestämmelser 

43 § 

Vid föreningens Lrpplösncing skall förfaras enligt 9 kap 29 § bostadsråttslagen {1991 :614). Behållna 
tillgångar skall fördelas mellan bo.stadstätlshavarna t JöihåHande tili lägenheternas insatser och 
upplåtefseavgifter. 

44 § 

Utöver dessa stadgar gäller för föreningens verksarnhet vad som stadg-as i bostadsrättslagen 
(1991:614) och an.dra tillämpliga lagar. 
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