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Föreningensföretagsnamnochsäte 
§1 
FöreningensföretagsnamnärBostadsrättsföreningen
Munkmora.StyrelsenharsittsäteiVärmdökommun. 


Ändamålochverksamhet 
§2 
Föreningenhartilländamålattfrämjamedlemmarnas
ekonomiskaintressengenomattiFöreningenshus
upplåtalägenheterförpermanentboendeåt
medlemmarnatillnyttjandeutanbegränsningitiden.
Medlemsrättiföreningenpågrundavsådanupplåtelse
kallasbostadsrätt.Medlemsominneharbostadsrätt
kallasbostadsrättshavare. 


Medlemskap 
§3 
Fråganomattantaennymedlemavgörsavstyrelsen.
Styrelsenärskyldigattsnarast,normaltinomenmånad
fråndetattskriftligansökanommedlemskapkomintill
föreningen,avgörafråganommedlemskap. 

§
 4 
Medlemskapiföreningenkanbeviljasenfysiskperson
somerhållerbostadsrättavföreningenellersomövertar
bostadsrättiföreningenshus.Enjuridiskpersonsom
förvärvatbostadsrätttillbostadslägenhetfårvägras
medlemskap.Enföreningsomhar,ellersomavseratt
förvärvaetthusförombildningavhyresrätttill
bostadsrätt,fårintevägraenhyresgäst(fysiskperson)i
husetmedlemskapiföreningen.Dettaunderförutsättning
atthyresgästenansöktommedlemskapinomettårfrån
föreningensförvärvavhusetochatthyresförhållande
förelågvidtidenförombildningen. 


Insatsochavgifter 
§
 5 
Insats,årsavgiftochiförekommandefallupplåtelseavgift
samtavgiftförandrahandsupplåtelsefastställsav
styrelsen.Ändringavinsatsskalldockalltidbeslutasav
föreningsstämman. 

Årsavgiftenskallbetalassenastsista 
vardagenförevarjekalendermånadsbörjanominte
styrelsenbeslutatannat.Föreningenslöpande 
utgiftersamtavsättningtillfonderskallfinansierasgenom
attbostadsrättshavarnabetalarårsavgifttillföreningen.
Årsavgiftenfördelaspåbostadsrättslägenheternai
förhållandetilllägenheternasinsatser.Styrelsenkan
beslutaattiårsavgifteningåendeersättningförvärme
ochvarmvatten,renhållning,konsumtionsvatteneller
elektriskströmskallerläggasefterförbrukning,areaeller
perlägenhet.Upplåtelseavgift,överlåtelseavgiftoch
pantsättningsavgiftsamtavgiftförandrahandsupplåtelse
fårtasutefterbeslutavstyrelsen. 

Överlåtelseavgiftenfåruppgåtillhögst3,5%och
pantsättningsavgiftentillhögst1,5%avdet 
basbeloppsomgällervidtidpunktenföransökanom
medlemskaprespektivetidpunktenförunderrättelseom
pantsättning.Överlåtelseavgiftenbetalasavförvärvaren
ochpantsättningsavgiftenbetalasavpantsättaren. 

Avgiftenförandrahandsupplåtelsefåruppgåtillhögst10
%årligenavsammaprisbasbeloppsomovan.Upplåtsen
lägenhetunderendelavettår,beräknasdenhögsta
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tillåtnaavgiftenefterdetantalkalendermånadersom
lägenhetenärupplåten.A
 vgiftenför
andrahandsupplåtelsebetalasavbostadsrättshavaren. 

Ominteavgifternaenligtdennaparagrafbetalasi
rätttid,utgårdröjsmålsräntaenligträntelagenpå
denobetaldaavgiftenfrånförfallodagentilldessfull
betalningsker.Dessutomutgårersättningför
skriftligpåminnelseenligtlagenomersättningför
inkassokostnaderm.m. 

Föreningenfåriövrigtintetautsärskildaavgifterför
åtgärdersomföreningenskallvidtamedanledning
avlagochförfattning. 


Övergångavbostadsrätt 
§
 6 
Bostadsrättshavarenfårfrittöverlåtasinbostadsrätt.En
bostadsrättshavaresomöverlåtitsinbostadsrätttillen
annanmedlemskalltillbostadsrättsföreningeninlämna
skriftliganmälanomöverlåtelse,angeöverlåtelsedag
samtuppgetillvemöverlåtelsenskett.Förvärvareav 
bostadsrättskallskriftligenansökaommedlemskapi
bostadsrättsföreningen.Iansökanskallanges
personnummerochnuvarandeadress.Styrktkopiaav
förvärvshandlingenskallalltidbifogasanmälan/ansökan. 


Överlåtelse 
§
 7 
Ettavtalomöverlåtelseavbostadsrättgenomköpskall
upprättasskriftligenochskrivasunderavsäljarenoch
köparen.Iavtaletskallangesdenlägenhetsom
överlåtelsenavsersamtpriset.Motsvarandeskallgälla
vidbyteellergåva. 


Tillträde 
§
 8 
Närenbostadsrättöverlåtitstillennyinnehavare,får
denneutövabostadsrättenochtillträdalägenheten
endastomhanharantagitstillmedlemiföreningen.Ett
dödsboefterenavlidenbostadsrättshavarefårutöva
bostadsrättentrotsattdödsboetinteärmedlemi
föreningen.Eftertreårfråndödsfalletfårföreningendock
uppmanadödsboetattinomsexmånaderfrån
uppmaningenvisaattbostadsrätteningåttibodelningen
ellerarvskiftemedanledningavbostadsrättshavarens
dödellerattnågon,somintefårvägrasinträdei
föreningen,förvärvatbostadsrättenochsökt
medlemskap.Omdentidsomangettsiuppmaningeninte
iakttas,fårbostadsrättentvångsförsäljasenligt8kap.
bostadsrättslagenfördödsboetsräkning. 


Rätttillmedlemskapvidövergångav
bostadsrätt
§9 
Densomenbostadsrättharövergåtttillfårintevägras
medlemskapiföreningenomföreningenskäligenbör
godtaförvärvarensombostadsrättshavare.Omdetkan
antasattförvärvarenföregendelintepermanentskall
bosättasigibostadsrättslägenhetenharföreningenrätt
attvägramedlemskap.Harbostadsrättövergåtttillmake
ellersambopåvilkasambolagenskalltillämpasfår
medlemskapvägrasomförvärvarenintekommerattvara
permanentbosattilägenhetenefterförvärvet.Densom
harförvärvatandelibostadsrättfårvägrasmedlemskapi
föreningenomintebostadsrättenefterförvärvetinnehas



avmakarellersådansamborpåvilkasambolagenskall
tillämpas. 

§10 
Omenbostadsrättövergåttfrånenbostadsrättshavare 
tillenannan,genombodelning,arv,testamente,
bolagsskifteellerliknandeförvärvochförvärvareninte
antagitstillmedlem,måsteförvärvarenvisaattnågon
somintevägratsinträdeiföreningenförvärvat
bostadsrättenochsöktmedlemskap.Dettaskallskeinom
sexmånaderfråndetatthanfickuppmaningen.Iakttas
intedetta,fårbostadsrättentvångsförsäljasenligt8kap.
bostadsrättslagenförförvärvarensräkning. 

§
 11 
Enöverlåtelseärogiltig,omdensombostadsrätten
överlåtitstill,vägrasmedlemskapi
bostadsrättsföreningen.Dettagällerintevidexekutiv
försäljningellervidtvångsförsäljningenligt8kap.
bostadsrättslagen.Harisådantfallförvärvareninte
antagitstillmedlem,skallföreningenlösabostadsrätten
motskäligersättning. 


Bostadsrättshavarensr ättighetero
 ch
skyldigheter 
§
 12 
Bostadsrättshavarenskallpåegenbekostnadhålla
lägenhetenigottskick.Dettagällerävenmark,
uteplats,förråd,garageellerannat
lägenhetskomplementsomingåriupplåtelsen.
Bostadsrättshavarenärocksåskyldigattföljade
anvisningarstyrelsenmeddelat. 

Samtligaåtgärdersombostadsrättshavarenutför
ellerlåterutförailägenhetenskallskepåett
fackmässigtsätt. 

Bostadsrättshavaren 
1.Bostadsrättshavarensvararbl.a.förföljandei
lägenheten: 
a) ytskiktpårummensväggar,golvochtak
ochunderliggandebehandlingsomkrävs
förattanbringaytskiktetpåettfackmässigt
sätt.Bostadsrättshavarenansvararockså
förtätskikt, 
b) ickebärandeinnervägg, 
c) glasochbågarilägenhetensytter-och
innerfönstermedtillhörandespröjs,
persienn,beslag,gångjärn,handtag,
spanjolett,låsanordning,vädringsfilteroch
tätningslistsamtallmålning,ävenmellan
fönsterbågar.Motsvarandegällerför
balkong-elleraltandörrsamtdärtill
hörandetröskel, 
d) tillytterdörrhörandebeslag,gångjärn,
glas,spröjs,handtag,ringklocka,
brevinkastochlåsinklusivenyckel;
bostadsrättshavarensvararävenförall
målningmedundantagförmålningav
ytterdörrensutsida; 
e) innerdörrochsäkerhetsgrind, 
f) lister,foder,stuckaturer, 
g) inredningochutrustningsåsomköks-och
badrumsinredning,vitvarorsåsomkyl,frys,
spis,diskmaskin,tvättmaskin,torktumlare
ochdyliktsamtsanitetsporslinjämte
badkar,duschkabinochdylikt, 

ledningarochövrigainstallationerför
vatten,avlopp,gas,eloch
informationsöverföringtilldedelardessa
befinnersiginneilägenhetenochinte
tjänarfleränenlägenhet, 
i) anslutnings-ochfördelningskopplingpå
vattenledningsamttillhörande
avstängningsventilocharmaturförvatten
exempelviskran,blandare,
duschanordninginklusivepackning,
golvbrunninklusiveklämringtilldendeldet
äråtkomligtfrånlägenheten, 
j) rensningavgolvbrunn,vattenlåsoch
ledningar,tilldedelarledningarnabefinner
siginneilägenhetenochintetjänarflerän
enlägenhet, 
k) elradiator;ifrågaomvattenfylldradiator
svararbostadsrättshavarenendastför
målningavradiatorochvärmeledning, 
l) Elhanddukstork,säkringsskåpochdärifrån
utgåendeelledningarilägenheten,
strömbrytare,jordfelsbrytare,eluttagoch
fastarmatur, 
m) köksfläktjämtekåpa,omfläkteninteingår
ihusetsventilationssystem.
Bostadsrättshavarensvararalltidför
kåpansarmaturochströmbrytaresamt
rengöringochbyteavfilter, 
n) brandvarnare, 
o) egnainstallationersåvidaingetannat
framgåravdessastadgar. 
2.Ärlägenhetenförseddmedbalkong,altan,
takterrass,markelleruteplatsmedegeningång,
åliggerdetbostadsrättshavarenattsvaraför
renhållningochsnöskottningsamtattavrinningav
dagvattenintehindras.Bostadsrättshavarenfårinte
utanstyrelsenstillståndanbringaannatytskiktän
detursprungliga. 

3.Ombostadsrättshavarenförsummarsittansvar
förlägenhetensskiktenligtdennaparagrafisådan
utsträckningattannanssäkerhetäventyrasellerdet
finnsriskföromfattandeskadorpåannans
egendomochinteefteruppmaningavhjälperbristen
ilägenhetensskicksåsnartsommöjligt,får
föreningenavhjälpabristenpå
bostadsrättshavarensbekostnad. 

4.Förreparationerpågrundavbrand-eller
vattenledningsskadasvararbostadsrättshavaren
endastomskadanuppkommitgenom 
a) hansellerhennesegenvårdslösheteller
försummelse,eller 
b) vårdslöshetellerförsummelseav 
● någonsomhörtillhanseller
henneshushållellersombesöker
honomellerhennesomgäst, 
● någonannansomhanellerhon
harinrymtilägenheten,eller 
● någonsomförhansellerhennes
räkningutförarbeteilägenheten. 
5.Förreparationpågrundavbrandskadasom
uppkommitgenomvårdslöshetellerförsummelse
avnågonannanänbostadsrättshavarensjälvär
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dockbostadsrättshavarenansvarigendastomhan
ellerhonbrustitiomsorgellertillsyn. 
Omdetfinnsohyrailägenhetengällerdetvå
ovanståendestyckenaombrand-eller
vattenledningsskadaitillämpligadelar. 

6.Bostadsrättshavarenbörsnarasttillföreningen
anmälafelochbristerpåsådantsomomfattasav
föreningensansvar. 

Föreningen 
7.Föreningensvararförfastighetenochalltsom
medlemmenintesvararför,såsom 
a) ledningarföravlopp,värme,gas,eloch
vatten,omföreningenharförsett
lägenhetenmedledningarnaochdessa
tjänarfleränenlägenhet 
b) vattenfylldradiator,förutommålning,
ventilationskanalochventilationsdon 
c) ifrågaomledningförelsvararföreningen
framtilllägenhetenssäkringsskåp 
d) ytbehandlingavytterdörrensutsidaochför
utifrånsynligadelaravfönsteroch
balkong-elleraltandörrsamtutbyteav
ytterdörr,fönster,balkong-elleraltandörr 
e) ventilationskanalochventilationsdonsamt
köksfläktjämtekåpaomfläkteningåri
husetsventilationssystem. 
8.Föreningenfåråtasigattutförasådan
underhållsåtgärdsomenligtvadovansagts
bostadsrättshavarenskallsvaraför.Beslutomdetta
ochsomberörbostadsrättshavarenslägenhetskall
fattaspåföreningsstämmaochkanavseåtgärder
somföretasisambandmedomfattande
underhållsarbeteellerombyggnadavföreningens
hus. 


§
 13 
Bostadsrättshavarenfårintegöranågonväsentlig
förändringilägenhetenutantillståndavstyrelsen. 
Enförändringfåraldriginnebärabeståendeolägenheter
förföreningenellerannanmedlem. 

Underhåll-ochreparationsåtgärderskallutföraspåett
fackmannamässigtsätt. 

Somväsentligförändringräknasbl.a.alltidförändring
somkräverbygglovellerinnebärändringavledningför
vatten,avloppellervärme. 

Bostadsrättshavarensvararföratterforderliga
myndighetstillstånderhållits. 

§
 14 
Närbostadsrättshavarenanvänderlägenhetenskall
hanellerhonsetillattdesomboriomgivningen
inteutsättsförstörningarsomisådangradkanvara
skadligaförhälsanellerannarsförsämraderas
boendemiljöattdeinteskäligenbörtålas. 

Bostadsrättshavarenskalläveniövrigtvidsin
användningavlägenheteniakttaalltsomfordrasför
attbevarasundhetordningochgottskickinomeller
utanförhuset.Hanellerhonskallrättasigefterde
särskildareglersomföreningeni
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överensstämmelsemedortenssedmeddelar.
Bostadsrättshavarenskallhållanoggranntillsyn
överattdessaåliggandenfullgörsocksåavdem
somhörtillhushållet,besökerhonomellerhenne,
sominrymtsilägenhetenellernågonsomförhans
ellerhennesräkningutförarbeteilägenheten. 

Omdetförekommersådanastörningariboendet
somavsesiförstastycketförstameningenskall
föreningengebostadsrättshavarentillsägelseattse
tillattstörningarnaomedelbartupphör. 

Andrastycketgällerinteomföreningensägerupp
bostadsrättshavarenmedanledningavatt
störningarnaärsärskiltallvarligamedhänsyntill
derasartelleromfattning. 

Ombostadsrättshavarenvetellerharanledningatt
misstänkaattettföremålärbehäftatmedohyrafår
dettaintetasinilägenheten. 

§15 

Företrädareförbostadsrättsföreningenharrättattfå
kommainilägenhetennärdetbehövsförtillsynellerför
attutföraarbetensomföreningensvararförellerharrätt
attutföra.Närbostadsrättenskallsäljasgenom
tvångsförsäljningellernärbostadrättshavarenharavsagt
siglägenheten,ärbostadsrättshavarenskyldigattlåta
visalägenhetenpålämpligtidpunkt.Föreningenskallse
tillattbostadsrättshavarenintedrabbasavstörre
olägenhetännödvändigt.Bostadsrättshavarenärskyldig
atttålasådanainskränkningarinyttjanderättensom
föranledsavnödvändigaåtgärderförattutrotaohyrai
husetellerpåmarken,ävenomhansellerhennes
lägenhetintebesvärasavohyra. 

Ombostadsrättshavarenintelämnarföreningentillträde
tilllägenheten,närföreningenharrätttilldet,kan
föreningenansökaomhandräckningochdenuppkomna
extrakostnadenfördennaansökanskallbetalasav
bostadsrättshavaren. 

§16 
Enbostadsrättshavarefårupplåtasinlägenheti
andrahandtillannanförsjälvständigtbrukande
endastomstyrelsengersittsamtycke. 

Samtyckebehövsdockinte, 
1. omenbostadsrättharförvärvatsvidexekutiv
försäljningellertvångsförsäljningenligt8kap.
bostadsrättslagenavenjuridiskpersonsom
hadepanträttibostadsrättenochsominte
antagitstillmedlemiföreningen,eller 
2. omlägenhetenäravseddför
permanentboendeochbostadsrättentill
lägenheteninnehasavenkommunellerett
landsting. 

Styrelsenskallgenastunderrättasomen
upplåtelseenligtandrastycket. 

Vägrarstyrelsenattgesittsamtycketillen
andrahandsupplåtelse,fårbostadsrättshavaren
ändåupplåtahelasinlägenhetiandrahand,om
hyresnämndenlämnartillståndtillupplåtelsen.
Tillståndskalllämnas,ombostadsrättshavarenhar



skälförupplåtelsenochföreningeninteharnågon
befogadanledningattvägrasamtycke.Tillståndet
skallbegränsastillvisstid. 

Etttillståndtillandrahandsupplåtelsekanförenas
medvillkor. 

§17 
Bostadsrättshavarenfårinteinrymmautomstående
personerilägenheten,omdetkanmedföramenför
föreningenellernågonannanmedlemiföreningen. 

§
 18 
Bostadsrättshavarenfårinteanvändalägenhetenför
någotannatändamåländetavsedda.Föreningenfår
dockendaståberopaavvikelsesomäravavsevärd
betydelseförföreningenellernågonannanmedlemi
föreningen. 

§19 
Ombostadsrättshavareninteirätttidbetalarinsatseller
upplåtelseavgiftsomskallbetalasinnanlägenhetenfår
tillträdasochskerintehellerrättelseinomenmånadfrån
uppmaningenfårföreningenhävaupplåtelseavtalet.
Dettagällerinteomlägenhetentillträttsmedstyrelsens
medgivande. 

Omavtalethävsharföreningenrätttillskadestånd. 

§20 
Nyttjanderättentillenlägenhetsominnehasmed
bostadsrättochsomtillträtts,ärmeddebegränsningar
somföljernedanförverkadochföreningenkansägaupp
bostadsrättshavarentillavflyttning: 
1) ombostadsrättshavarendröjermedatt
betalainsatsellerupplåtelseavgiftutöver
tvåveckorfråndetattföreningenefter
förfallodagenbetthonomellerhenneatt
betalasinårsavgiftellerom
bostadsrättshavarendröjermedattbetala
årsavgiftelleravgiftför
andrahandsupplåtelseutöverenvecka
frånförfallodagen 
2) ombostadsrättshavarenutanbehövligt
samtyckeellertillståndupplåter
lägenheteniandrahand 
3) omlägenhetenanvändsistridmed17§
el.18§ 
4) ombostadsrättshavarenellerden,som
lägenhetenupplåtitstilliandrahand,
genomvårdslöshetärvållandetillattdet
finnsohyrailägenhetenellerom
bostadsrättshavarengenomattinteutan
oskäligtdröjsmålunderrättatstyrelsenom
attdetfinnsohyrailägenhetenbidrartill
attohyranspridsihuset. 
5) omlägenhetenpåannatsättvanvårdas
ellerombostadsrättshavarenellerden,
somlägenhetenupplåtitstilliandrahand,
åsidosätternågotavvadsomskalliakttas
enligt13§vidlägenhetensanvändande
ellerbristeridentillsynsomenligtsamma
paragrafåliggerenbostadsrättshavare. 
6) ombostadsrättshavarenintelämnar
tillträdetilllägenhetenenligt14§ochhan
ellerhonintekanvisagiltigursäktför
detta. 
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7)

ombostadsrättshavarenintefullgörannan
skyldighetochdetmåsteansesvaraav
synnerligviktförföreningenatt
skyldighetenfullgörs,samt 
8) omlägenhetenheltellertillväsentligdel
användsförnäringsverksamheteller
därmedlikartadverksamhet,vilkenutgör
ellerivilkentilleninteoväsentligdelingår
brottsligtförfarandeellerförtillfälliga
sexuellaförbindelsermotersättning. 

Nyttjanderättenärinteförverkadomdetsomligger
bostadsrättshavarentilllastäravringabetydelse. 

§
 21 
Uppsägningsomavsesi20§förstastycket2,3eller5-7
fårendastombostadsrättshavarenlåterbliattefter
tillsägelsevidtarättelseutandröjsmål.Ifrågaomen
bostadslägenhetfåruppsägningpågrundavförhållanden
somavsesi20§förstastycket2intehellerskeom
bostadsrättshavareneftertillsägelseutandröjsmål
ansökeromtillståndtillupplåtelsenochfåransökan
beviljad. 
§
 22 
Ärnyttjanderättenförverkadpågrundavförhållandesom
avsesi20§förstastycket1-3eller5-7menrättelsesker
innanföreningengjortbrukavsinrätttilluppsägning,kan
bostadsrättshavarenintedärefterskiljasfrånlägenheten
pådengrunden. 
Detsammagälleromföreningen–inteharsagtupp
bostadsrättshavarentillavflyttninginomtremånaderfrån
dendagföreningenfickredapåförhållandensomavsesi
20§förstastycketpunkt4eller7ellerinteinomtvå
månaderfråndendagdåföreningenfickredapå
förhållandensomavsesi20§förstastycketpunkt2,sagt
tillbostadsrättshavarenattvidtarättelse. 

§
 23 
Enbostadsrättshavarekanskiljasfrånlägenheten
pågrundavförhållandensomavsesi20§första
stycket8,endastomföreningenharsagtupp
bostadsrättshavarentillavflyttninginomtvå
månaderfråndetattföreningenfickredapå
förhållandet. 

Omdenbrottsligaverksamhetenharangettstillåtal
elleromförundersökningharinlettsinomsammatid
harföreningendockkvarsinrätttilluppsägning.
Rättenkvarstårtvåmånaderfråndetattdomeni
brottmåletharvunnitlagakraftellerdeträttsliga
förfarandetharavslutatspånågotannatsätt. 

§24 
Ärnyttjanderättenenligt20§1förverkadpågrund
avdröjsmålmedbetalningavårsavgiftelleravgift
förandrahandsupplåtelseochharföreningenmed
anledningavdettasagtuppbostadsrättshavarentill
avflyttning,fårdennepågrundavdröjsmåletinte
skiljasfrånlägenheten 

1. omavgiften–närdetärfrågaomen
bostadslägenhet–betalasinomtreveckor
fråndetattbostadsrättshavaren,påsådant
sättsomangesi7kap27och28§§
bostadsrättslagen,hardelgettsunderrättelse



2.

ommöjlighetenattfåtillbakalägenheten
genomattbetalaavgifteninomdennatid,eller 
omavgiften–närdetärfrågaomenlokal–
betalasinomtvåveckorfråndetatt
bostadsrättshavarendelgettsunderrättelsepå
motsvarandesättsomenligt1. 

Förunderrättelseenligt1och2samtunderrättelse
tillsocialnämndenfinnssärskildaformulär,seSFS
2003:37ochSFS2004:389. 
Ärdetfrågaomenbostadslägenhetfåren
bostadsrättshavareintehellerskiljasfrån
lägenhetenombostadsrättshavarenharvarit
förhindradattbetalaavgifteninomdennatidsom
angesiförstastycketpågrundavsjukdomeller
liknandeoförutseddomständighetochavgiftenhar
betalatssåsnartdetvarmöjligt,docksenastnär
tvistenomavhysningavgörsiförstainstans. 

Förstastycketidennaparagrafgällerinteom
bostadsrättshavaren,genomattvidupprepade
tillfällenintebetalaårsavgifteninomdentidsom
angesi20§1,haråsidosattsinaförpliktelseriså
höggradattbostadsrättshavarenskäligenintebör
fåbehållalägenheten. 

Beslutomavhysningfårmeddelastidigasttredje
vardagenefterutgångenavdentidsomanges
under1respektiveunder2. 

§25 
Sägsbostadsrättshavarenupptillavflyttningavnågon
orsaksomangesi20§förstastycketpunkt1,4-6eller8
ärhanellerhonskyldigattflyttagenast,ominteannat
följerav23§.Sägsbostadsrättshavarenuppavnågon
annani20§förstastycketangivenorsak,fårhaneller
honbokvartilldetmånadsskiftesominträffarnärmast
eftertremånaderfrånuppsägningen,ominterätten
åläggerhonomellerhenneattflyttatidigare. 

§26 
Omföreningensägeruppbostadsrättshavarentill
avflyttning,harföreningenrätttillskadestånd.  

§
 27 
Harbostadsrättshavarenblivitskildfrånlägenhetentill
följdavuppsägningifallsomavsesi20§,skall
bostadsrättentvångsförsäljasenligt8kap.
bostadsrättslagensåsnartdettakanske,ominte
föreningen,bostadsrättshavarenochdekända
borgenärervarsrättberörsavförsäljningen,kommer
överensomnågotannat.Försäljningenfårdockanståtill
dessattbristersombostadsrättshavarensvararförblivit
åtgärdade. 


Styrelseo
 chr evisorer 
§28 
Styrelsebeståravminsttreochhögstsjuledamötermed
minstenochhögsttresuppleanter.Styrelseledamöter
ochsuppleanterväljsavföreningsstämmanförhögsttvå
år.Ledamotochsuppleantkanomväljas. 

Tillstyrelseledamotochsuppleantkanförutommedlem
väljasävenmaketillmedlemochnärståendesom
varaktigtsammanbormedmedlemmen.Stämmankan
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dockväljaenledamotsominteuppfyllerkraveni
föregåendemening. 

 §29 
Styrelsenbeslutarsjälvavemsomskallvaraordförande,
sekreterareochkassör.Styrelsenkanfattabeslut(är
beslutför)närantaletnärvarandeledamötervid
sammanträdetöverstigerhälftenavsamtliga
styrelseledamöter.Somstyrelsensbeslutgällerden
meningförvilkenmeränhälftenavdenärvaranderöstat,
ellervidolikaröstetal,denmeningsombiträdsav
ordföranden.Ärendastenmeränhälftenavstyrelsens
medlemmarnärvarande,måsteallavaraenigaom
beslutenförattdeskallgälla. 

Föreningensfirmatecknasförutomavstyrelsentvåi
förening,avdenellerdemsomstyrelsenutser. 

§
 30 
Föreningensräkenskaperomfattartiden01-01–12-31.
Senastsexveckorföreordinarieföreningsstämmaskall
styrelsentillrevisorernaavlämnaförvaltningsberättelse,
resultat-ochbalansräkning. 

 §31 
Styrelsenellerfirmatecknarefårinteutan
föreningsstämmansbemyndigandeavhändaföreningen
dessfastaegendomellertomträttochintehellerrivaeller
företameromfattandetillellerombyggnadsåtgärderav
sådanegendom. 

§32 
Revisorernaskallvaraminstenochhögsttresamthögst
tresuppleanter.Revisorerochrevisorssuppleanterväljs
påenföreningsstämmaförtidenfrånordinarie
föreningsstämmaframtillnästaordinarie
föreningsstämma. 

Revisorernaskallbedrivasittarbetesåattrevisionär
avslutadochrevisionsberättelsenavgivensenasttre
veckorföreordinarieföreningsstämma.Styrelsenskall
avgeskriftligförklaringtillordinarieföreningsstämmaöver
avrevisorernaeventuelltgjordaanmärkningar.Styrelsens
redovisningshandlingar,revisionsberättelseoch
styrelsensförklaringöveravrevisorernagjorda
anmärkningarskallhållastillgängligaförmedlemmarna,
minsttvåveckorföredenföreningsstämmapåvilken
ärendetskallförekommatillbehandling. 


Föreningsstämma 
§34 
Ordinarieföreningsstämmaskallhållasårligenförejuni
månadsutgång. 

Förattvisstärendesommedlemönskarfåbehandlatpå
föreningsstämmaskallkunnaangesikallelsentilldenna,
skallärendetskriftligenanmälastillstyrelsensenastföre
den15aprilellerdensenaretidpunktsomstyrelsenkan
kommaattbestämma. 


Extraf öreningsstämma 
 §35 
Extraföreningsstämmaskallhållasnärstyrelsenelleren
revisorfinnerskältilldet,ellernärminst1/10avsamtliga
röstberättigadeskriftligenbegärdettahosstyrelsenmed
angivandeavärendesomönskasbehandlatpå



stämman.Kallelseskallutfärdasinomfjortondagarfrån
dendagdåsådanbegärankomintillstyrelsen. 


docktillsammansendastenröst.Omenmedleminnehar
flerabostadsrätterharmedlemmenocksåendastenröst. 

Röstberättigadärendastenmedlemsomfullgjortsina
Dagordningp
 åo
 rdinarief öreningsstämma
åtagandenmotföreningenenligtdessstadgarellerenligt
§36 
lag,ochägersåledesejrösträttomskuldföreliggerför
1) Stämmansöppnande. 
obetaldårsavgift. 
2) Godkännandeavdagordningen. 

3) Valavstämmoordförande. 
Medlemfårutövasinrösträttgenomombud.Ombudet
4) Anmälanavstämmoordförandensvalav 
skallföreteenskriftlig,dagtecknadfullmakt,ejäldreän
protokollförare. 
ettår.Endastannanmedlem,makeellernärstående,
5) Valavtvåjusteringsmäntillikarösträknare. 
6) Frågaomstämmanblivitistadgeenligordningutlyst.  somvaraktigtsammanbormedmedlemmenfårvara
ombud.Ingenfårsåsomombudföreträdameränen
7) Fastställandeavröstlängd. 
medlem. 
8) Framläggandeavårsredovisningoch 

revisionsberättelse. 
Medlemfårpåföreningsstämmamedförahögstett
9) Beslutomfastställandeavresultat-och 
biträde.Endastmedlemmensmake,sambo,annan
balansräkning. 
närståendeellerannanmedlemfårvarabiträde.
10) Beslutomresultatdisposition. 
Biträdet,varsuppgiftärattvaramedlemmen
11) Frågaomansvarsfrihetför 
behjälplig,haryttranderätt. 
styrelseledamöterna. 

12) Frågaomarvodenåtstyrelseledamöteroch 
Föreningsstämmanfårbeslutaattdensominteär
revisorerförnästkommandeverksamhetsår. 
medlemskallharättattnärvaraellerpåannatsätt
13) Valavstyrelseledamöterochsuppleanter. 
följaförhandlingarnavidföreningsstämman.Ett
14) Valavrevisorerochrevisorssuppleant. 
sådantbeslutärgiltigtendastomdetbeslutasav
15) Valavvalberedning. 
samtligaröstberättigadesomärnärvarandevid
16) Avstyrelsentillstämmanhänskjutnafrågor 
föreningsstämman. 
samtavföreningsmedlemanmältärendeenligt  

34§. 
Föreningsstämmansbeslututgörsavdenmening
17) Stämmansavslutande. 
somfåttmeränhälftenavdeavgivnarösternaeller

vidlikaröstetaldenmeningsomordföranden
Påextraföreningsstämmaskallärendenutöver 
biträder.Vidvalansesdenvaldsomharfåttde
punkt1-7ovan,endastförekommadeärenden 
flestarösterna.Vidlikaröstetalavgörsvaletgenom
förvilkastämmanblivitutlystochvilkaangettsi 
lottningominteannatbeslutasavstämmaninnan
kallelsentillstämman. 
valetförrättas. 


Kallelse 
Omröstningenvidföreningsstämmaskeröppet.
§37 
Begärnärvaranderöstberättigadslutenomröstning
Kallelsetillföreningsstämmaskallinnehållauppgift
skalldettaalltidaccepterasvidvalochiövrigtefter
omvilkaärendensomskallbehandlaspåstämman.
beslutavstämman. 
Ävenärendesomanmältsavstyrelseneller

föreningsmedlemenligt34§skallangesikallelsen.
Förstastycketgällerintebeslutförvilkaerfordras
Omföreningsstämmanskallfattabeslutom
särskildmajoritetenligtbostadsrättslagen. 
stadgeändringskalländringenframgåeller

stadgeförslagetbifogas. 


Stämmoprotokoll 
Kallelseskallutfärdasgenompersonligkallelsetill
§39 
samtligamedlemmargenomutdelningeller
Ordförandenskallsörjaförattprotokollförsvid
postbefordran.Kallelsefårävenskegenome-post
föreningsstämman.Ifrågaomprotokolletsinnehåll
tilldemedlemmarsomuppgivitene-postadress.
gäller 
Ommedlemuppgivitenannanpostadressskall

kallelseniställetskickasdit.Utövervadsomovan
1.attröstlängd,omsådanupprättats,skalltasini
angivitsskallkallelsedessutomanslåspålämplig
ellerbiläggasprotokollet 
platsinomföreningenshusellerpubliceraspå
2.attstämmansbeslutskallförasiniprotokollet 
föreningenswebbplats. 
3.omomröstningharägtrum,attresultatetskall

anges. 
Kallelsefårutfärdastidigastsexveckorföre

stämmaochskallutfärdassenasttvåveckorföre
Detjusteradeprotokolletfrånföreningsstämman
såvälordinariesomextrastämma. 
skallhållastillgängligtförmedlemmarnasenasttre
Andrameddelandentillmedlemmarnaanslåspålämplig
veckorefterstämman. 
platsinomföreningensfastighetellergenomutdelning

ellerpostbefordranavbrev. 

Underhållochavsättningm.m. 
§40 
Röstning 
Styrelsenskallupprättaunderhållsplanför
§38 
genomförandeavunderhålletförföreningens
Vidföreningsstämmanharvarjemedlemenröst.Om
fleramedlemmarinneharbostadsrättgemensamt,harde fastighetochårligenbudgeterasamtgenombeslut
omårsavgifternasstorleksäkerställaerforderliga
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medelföratttryggaunderhålletavföreningens
fastighet. 

Avsättningtillyttrefondgörsenligtunderhållsplan. 

Detöver-ellerunderskottsomkanuppståpå
föreningensverksamhetskallbalanserasiny
räkningellerdisponeraspåannatsättienlighet
medföreningsstämmansbeslut. 


Vinst 
§41 
Omföreningsstämmanbeslutarattuppkommenvinst
skallfördelasmellanmedlemmarna,skalldettaskei
förhållandetilllägenheternasandelstal. 


Upplösningo
 chlikvidation 

§42 
Omföreningenupplösesskallbehållnatillgångartillfalla
medlemmarnaiförhållandetilllägenheternasandelstal. 


Övrigt 
Förfrågorsomintereglerasidessastadgargäller
bostadsrättslagen,lagenomekonomiskaföreningarsamt
övriglagstiftning.Föreningenshanteringav
personuppgifterreglerasblandannati
dataskyddsförordningen. 
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