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Övergång ay bostadsrått
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STADGAR
SBCs bostadsrättsförening

för Bostadsränsftireningen ...Vårt Hus nr 373

Firma och ändamål

Föreningens firma dr sor,uår:;nrroreningen ttlrap\,,fO$B-ostadsrärtshavare äge r ,r,11,, tn,, överråta sin bostads-

@iirren;i.§g...,.'..l..,.rättochtillköpeskiItingSomsäljareochköparekommer
l'å#ti"iiu:s "ri; 

3 ?'iL overens om. Det iir dock föreningen förbehållet att pröva
Föreningen har till ändamål att fråmja medlemmamas ansökan om medlemskap i enlighet med de villkor som
ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta stadgarna anger.
bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning Bostadsränshavare som överlåtit sin bostadsrätt till annan
till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan medlem skall till bostadsrättsftireningen inlämna skriftlig
upplåtelse kallas bostadsrän. Medlem som innehar bo- anmälan härorn med angivande av överlåtelsedag samt till
stadsrättkallasbostadsrättshavare. vem överlåtelsen sketl.

Medremskap å".äffiffir'Jriä'å,1x,tir:§:ufti';::å-il:"å1,:fl
§ 2. ges personnummer eller adress. Styrkt kopia av fånges-

lnrraoe r rorenrngen xan beviljas fysisk person som er- handlingen skall bifo-eas ansökan'

håller bostadsrän genom upplåtelse av föreningen eller § 7.

som övenar bosudsrän i föreningens hus eller bostads- 
^_.._, ^* .. rb"*:---" Avtal om overlätelse av bostadsrän genom köp skall upp-nvre§ga§I I lasllanel som avses lorv'arvas av Iorenlngen;.{'-"c;;,' .'*"';"i'*; -:-";;;;:";^;::-"..-' rattas skrifiligen och skrivas under av säljaren och köpa-tor omDrlonrng Iran nyresran tlll bo§tadsratt-

Bostadsrän uiplåtes ,uiruig.n i enrighet ,.1-f..§".*; å:X 
'å"S?,'r:'i';ä:,i^,:[.:'Xfi:::åmäir{i'itJllstadsrattslagen. Styrelsen avgör till vem bostadsrätt skall ;; '- 1"-'uppråtas ;,_ "_ : ".",__":_:" ":_ ; |i?flli#t i::,,#:h,",J,",1,:.Jff il:";'#ilil','.0::§

Bostadsiinshavare erhåller en bostadsränsbevis somska]l idä#äer zir ogilrig.
innehålla uppgift om parternas namn, lägenhetens beteck-
ning och rumsantal. Vidare skail anges det belopp varmed § 8'

grundavgift och årsavgift skall utgå samt, för det fall Har bostadsrätt övergått rill ny innehavare, får denne
styrelsen så beslutat, upplåtelseavgift. Finns ytterligare utöva bostadsrätten och tillträda lägenheten endasr om
villkor förenade med upplåtelsen skall även dessa anges. han är eller antas tili medlem i föreningen.

§ 3. Utan hinder av första stycket får dödsbo efter avliden
bostadsrättshavare utöva bostadsrätten. Sedan tre år för-

Frågan om antagande av medlem avgörs av styrelsen om flutit från dödsfallet, får föreningen dock anmana döds-
ej annatf,ciljeravS2 § bostadsräuslagen. boet att inom sex månader visa att bostadsrätten ingått i
Om övergång av bostadsrätt sudgas i §§ Gl I nedan. bodelning eller a*'sskifte i anledning av bostadsränsha-

Utestutning varens dtjd eller an någon, som ej får vägras inträde i
föreningen, ftirväl'at bostadsrätten och sokt medlemskap.

§ +. Ialttages. inte tid som angivits i anmaningen, får före-

Nledlem som i samband med fonarv av fasrishet för ningen..säja bostadsrätten på offentlig auktion för döds-

ombildning från hyresrätt till bostadsrän ej tecinar bo- ooets raHllng'

sradsrän kan av styrelsen uteslulas ur f<ireningen. § 9

Avgifter Den till vilken bostadsrätt övergått får inte vägras inträde

§ 5. i föreningen om föreningen skäligen kan nöjas med ho-
nom som bostadsrättshavare. Om det kan anragas att

Grundavgift och årsavgift fasstalles av sryrelsen. Ändring förviirvaren för egen del ej skall bosätra sig i bosradsrätts-
av grundavgift skail dock alltid beslutas av förenings- lägenhetenägerföreningenrättattvägramedlemskap.
stämman. Har bostadsrått övergån till bostadsrättshavarens male
Årsavgiften avvägs så att den i förhållande titl lägenhetens får inträde i föreningel inte vägras maken. Vad som sagt
grundavgift kommer att mosvara vad som belöper på nu äger mstsvarande tillämpning om bostadsrätt till bo-
lägenheten av föreningens kostnader samt dess avsättning stadslägenhet övergått rill bostadsrätr.shavaren nä.rsråendc
till fonder.. som varaktigt sammanbodde med honom.
I årsavgiften ingäende ersänning för värme och varm- Ifråga om andel i bostadsrän äger första och andra
vatten, elektrisk ström, renhållning ellerkonsumtionsvat- styckena tillämpning endast om bostadsränen efter för-
tenkanberäknasefterförbrukningellerytenhet. vdrvet innehas av makar cller med varandra vualtigt
Upplåtelseavgifl kan uttagas efter beslut av styrelsen. samboende närsrående.



§ r0. ordning och skick inom fastigheren. Han'skall fritja de
ordningsföreskrifter föreningen i överensstämmelse med
ortens sed utfdrdar,
Bostadsränshavaren skall hålla noggrann tillsyn över an
allt vad som sålunda åligger honom själv även iakrtas av
dem för vilka han svarar enligt § I 3 fjiirde stycket.

§ t6. .

Bostadsräusföreningen har rån att erhålla tillträde rill
lägenheten ndr det behövs för att utöva nödig tillsyn eller
utföra arbete som erfordras.
Bostadsrdnshavaren är skyldig att på lämplig tid hålla
lägenheten tillgänglig för visning i anslutning till offeuttig
auktion.
Underlåter bostadsrättshavaren att bereda föreningen ri I l-
träde till lägenheten när föreningen har rär( till det, kan
förordnas om handräckning.

§ tz.
Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens samtycke i
andra hand upplåta Iägenheten i dess helhet till annan än
medlem utom i fall som avses i 30 § andra stycket
bostadsänslagen.

§ 18.

Bostadsrättshavaren får inte inrymma utomstående per-
soner i lägenheten. om det kan medföra men för före-
ningen eller annan medlem.

§ 19.

Bostadsiinshavaren får inle använda lägenheten för annat
ändamåi an det avsedda, Frtreningen får dock endast
åberopa avvikelse som är av avsevärd betydelse för före-
ningen eller annan medlem.

§ 20.

Betalar bostadsrättshavaren inte i rätt tid grundavgift eller
upplåtelseavgift som förfaller till betalning innan lägen-
heten f*ar tillträdas och sker inte rättelse inom en månad
från anmaning, får frireningen häva upplåtelseavtalet. Vad
som nu sagts gäller inte, om lägenheten tillträtts med
styrelsens medgivande. Häves avtalet, har föreningen rätt
till ersänning för skada,

§ 21.

Nyttjanderätten till lägenhet som innehas med bosradsrätt
och som dilträtts iir förverkad och föreningen således
berättigad att uppsäga bostadsränshavaren till avfl ynningl
I om bostadsrättshavaren driijer med betalning av grund-

avgift eller upplåtelseavgift utöver två veckor från der
att föreningen efter förfallodagen anmanat honom att
fullgöm sin betalningsskyldighet eller om bostadsrätts-
havaren drcljer med betalning av årsavgift utöver rvå
vardagar efter fcirfal loda gen,

2 om bostadsrättshavaren utan behövligt samtycke eller
tillstand upplåter lägenheten i andra hand,

3 om lägenheten används i strid med § l8 eller § 19,

4 om bostadsrämshavaren eller den, till vilken lägenheren
upplåtits i andra hand, genom vårdslösher är våltande
till an ohyra förekommer i lägenheten eller om bosrads- .

rättshavaren genom underlåtenhet att utan oskäligr
drtijsmål underrätta styrelsen om förekomst av ohyra i
lägenhercn bidrar till att ohyran sprids i fastigheten;

5 om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om bo-
stadsrättshavaren eller den, till vilken lägenheten upp-
låtits i andra hand, åsidosätter något av vad som enligt
§ tS skatl iakttas vid lägenhetens begagnande eller
brister i den tillsyn som enligt nämnda paragraf åligger
bostadsrättshavare;

6 om i srid med § 16 tillträde till lägenheten vågras och
bostadsättshavaren inte kan visa giltig ursäkt;

7 om bostadsrättshavaren åsidosätter annån honom åvi-
lande skyldighet och det måste anses vara av synnerlig

Har den till viiken bostadsrätr övergåtr tenom bodelning,
arv, testamente. bolagsskifre eller liknande förvarv inie
antagits till medlem, får föreningen anmana innehavaren
att inom sex månader visa att nå*gon, som inte får vägras
inträde i föreningen. förviirvat bostadsräuen octr iOI*t
med_lemskap. Iakttages inte tid som angerts i anmaningen,
får föreningen sälja bostadsrätren på oifentlig aukrion för
innehavarens räkning.

§ ll.
Har den till vilken bostadsrän överlåtits inte antagits rill
medlem är överlåtelsen ogiltig.
Första stycket gäller ej vid exekuriv försäljning eller of-
fentlig auktion enligt §§ 10, l2 eller 37 bostadsrättslagen.
Har i sådant fail fiirv?irvaren inte antagirs till mediem,
skall föreningen lösa bostadsrätren mot skälig ersättning.

Avsägelse av bostadsrätt

§ tz.

Bostadsrättshavaren kan sedan rvå år iörflutit från det
bostadsrätten uppläts avsäga sig bostadsrätren och däri-
genom bli fri från sina förpliktelser som bostadsrättshava,
re. Avsägelsen görs skrifitigen hos styrelsen.
Sker avsägelse, övergår bostadsrärren till föreningen vid
det månadsskifte som inträffar närmast efrer tre manader
från avsägelsen eller vid der senare månadsskifre som
angivits i denna.

Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter
§13

Bostadsräruhavaren skall på egen bekosrnad rill det inre
hälla lägenheten med tillhörande övriga utrymmen i gort
skick.
Till lägenhetens inre räknas: rummens väggar, golv och
tak; inrqlning i kök, badrum och i övriga urrymmen i
lägenheten samt eldstäder; glas och bågar i lägenherens
ytter- och innerfönsterl lägenherens ytter- och innerdörrar.
Bostadsrittshavaren svarar dock inte för målning av,vrter-
sidorna av ytterdörrar och ynerfönster och inte heller för
annat underhåll än målning av radiatorer och de anord-
ningar fi'ån stamledningar tör vatren, avlopp, värme, gas,
elektricitet, rökgångar och ventilation som föreningen
f-örsen liigenheten med,
Ar bostadsrättslägenhet försedd med batkong, terass eller
uteplats åligger det bosradsränshavaren att ivara för ren-
hållning och snöskottning.
Bostadsrdnshavaren svarar för reparation på grund av
brand- eller vanenledningsskada endast om skadan upp-
kommit genom hans vållande eller genom vårdstösiret
eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller
gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten
eller som ddr utför arbete för hans räkning. Ifråga om
brandskada som bostadsrätrshavaren själv inte vållit gäl-
le r vad nu sagts drxk endast om bostadsränshavaren brus-
tit i den omsorg och tilisyn som han bort iakrm.
Fjärde stycket försu punkten äger motsvarande ti)lämp-
ning om ohyra frirekomrner i lägenheten.

§ t4.

Bostadsrånshavaren får, sedan lägenheten rilltätts, före-
taga förändring i lägenheten. Avsevärd förändring får
dock företas endast efter tillstånd av styrelsen och under
förutsättning att den inte medför men för föreningen eller
annan medlem.
Som avsevärd förändring räknas alltid förändring som
kräver byggnadslov. Det åligger bostadsrättshayaren att
ansöka om sådant.

§ 15.

Bostadsninshavaren är skyldig au vid lägenherens begag-
nande iakna allt som fordras för atr bevara sundhei,



vikt.för förertingen att ski'ldi-eheten fullgörs: till sådan

skyldigher räknas medlems ansvar för t:in för vilken
föreningen lämnat säkerhet enligt § 29 tredje stycket;

8 om lägenheten helt eller till väsentlig del nydas för
näringsverksamhet eller diirmed likanad verksamhet,
vilken utgör eller i vilken till ej oväsentlig del ingår i

, brottsligtförfarande.
Nynjanderänen dr inte förverkad om det som ligger bo-
stadsrättshavaren till last ärav ringa betydelse.
Uppsägning på grund av förhållande som avses i första
stycket 2, 3 eller 5-7 får ske endast om bostadsträttshava-
ren underlåter an på tillsägelse vidra ränelse utan drojs-
måI.
Uppsäges bostadsränshavaren till avflytming har före-
ningen rärt till ersättning för skada.

§ 22.

Är nynjanderälten förverkad på grund av förhållande som
avses i § 2l första stycket l-3 eller 5-7 men sker ränelse
innan föreningen gjort bruk av sin rän till uppsägning,
kan bostadsrättshavaren inte ddrefter skiljas från lägen-
heten på den grunden.
Detsamma gäller om föreningen inte uppsagt bostads-
rättshavaren till avflytming inom tre månader från der
föreningen fick kännedom om förhållande som avses i §

2l första srycket 4 eller 1 eller inte inom två månader från
det den erhöll vetskap om förhållande som avses i nämnda
stycke 2 tillsagt bostadsrättshavaren att vidta rättelse.

§ 23.

Är nyttjanderätten enligt § 2l första stycket I förverkad
på grundav dnijsmål med betalning av årsavgifi och har
föreningen med anledning därav uppsagt bostadsrättsha-
varen rill avflyttning, får denne inte på gmnd av drcijs-
målet skiljas från lägenheten, om avgiften betalas senast
tolfte vandagen från uppsägningen. I avvaktan på att bo-
stadsrättshavaren visar sig ha fullgiort vad som sålunda
fordras frir att återvinna nyttjanderätten får beslut om
vräkning inte meddelas l?irrän ljorton vardagar förflutit
från uppsägningen.

§ :'t

Uppsäges bostadsrättshavaren till avflyttning av orsak
som an-ees i § 2l första stycket 1,4-{ eller 8, iir han

skyldig atl genast avf'lytta, om inte annat följer av § 23.
Sägs bostadsrättshavaren upp av annan i § 2 I angiven
orsak, får han bo kvar till det månadsskitie som inträftar
närmast efter tre månader från uppsägnin-een. om inte
rätten prövar skäligt ålä,ega honom att avflytta tidigare.

§ 25.

Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheen till
följd av uppsägning i fall som avses r § 21, skall förening-
en säija bostadsrätten på offentlig auktion så snandet kan
ske, om inte föreningen och bostadsrättshavaren kommer
överens om annat. Försäljningen får dock ansd till dess
brist för vars avhjälpande bostadsrättshavaren svarar blivit
borad.
Av vad som influtit genom försäljningen får föreningen
uppbiira så mycket som behövs för att täcka föreningens
fordran hos bostadsrättshavaren. Vad som återstår tillfaller
denne.

Styretse och revisorer

§ 26.

Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter med
minst en och högst tre suppleanter.
Styrelseledarnöter och suppleanter väljs på ordinarie
stämma ftir ett år. lrdamot ka.rr omväljas.
Till styrelseledamot kan förutom medlem väljas även

make till medlem och närstående som varaktigt samman-
bor med medlemmen. Valbar är endast person som är
bosan i föreningcns fastighet. i.: -'

Om föreningen har statligt bostadslån skall en ordinarie
ledamot och en suppleant utses av kommunen. Darest den
Iångivande myndigheten så prövar lämpligt, må vederbö-
rande kommunala myndighet i stället för en styrelseleda-
mot jämte suppleant för denne utse en rapponör, vilken
skall taga del av bostadsrättsföreningens rdkenskaper och
protokoll med därtill hörande handlingar, styrelsens för-
valtningsberättelse, revisionsberättelse och yttrande i an-
ledning av eventuella revisionsanmärkningar. Han äger
också rän att närvara vid föreningsstämmor och styrelse-
sammanträden szunt vid besiktning av föreningens egen-
dom. Vid styrelsens sammanträden är,ensom vid före-
ningsstämmor äger rapportören rätt att väcka förslag och
fä sin mening antecknad till protokollet.

§ 2'7.

Styrelsen har sitt säte i .. §llnd sva.}.L... ....
Styrelsen konstituerar sig själv.
Styrelsen utser tre personer, varav minst två styrelseleda-
möter, an wå i förening teckna föreningens firma. Styrel-
sen är beslutför när antalet närvarande ledamöter vid
sammanträdet översti ger häifien av samtl iga styrelseleda-
möter. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken
de flesta röstande förenar sig och vid lika röstetal den
mening som biträdes av ordföranden, dock an giltigt
beslut fordrar enhällighet ndr för bes.lutförhet minsta antal
ledamöter är nän'arande.

§ 28.

Föreningens räkenskaper omfattar tiden . .L r.1--.3.L-- i ?
Före ,IrlQ.L§.,....... månads utgång varjs

år skall sryrelsen till revisorerna avlämna förvaltningsbe-
rättelse. resultaträkning samt balansrdkning.

§ 2e.

Styrelsen eller firmatecknare får inte utan föreningsstärn-
mans beml'ndigande avhända föreningen dess fasu egen-

dom eller tomträtt och inte heller riva eller b1'gga om
sådan egendom.
Styrelwn eller firmatecknare får besluta om inteckning
eller annan inskrivning i föreningens fasra egendom eller
tomträtt.
Sryrelsen äger rätt att till sdkerhet för medlems lån för
förvärv av bostadsrätt i föreningen, lämna Pantbrev i
föreningens fastighet och teckna borgen. I samband här-
med skall bostadsrättshavaren lämna sin bostadsrän som
pant till f,dreningen som säkerhet för vad föreningen kan
tvingas utge på grund av sitt åtagande.

§ 30.

Revisorerna skall vara två jämte två suppleanter.
Revisorer och revisorssuppleanrer väljes för riden från
ordinarie föreningsstämma intill dess näsra ordinarie fö-
reningssämma hållits.
Om föreningen har statligl bostadslån skall en ordinane
revisor och en suppleant utses av kommunen.

§:t.
Revisorema skall bedriva sifl arbete så att revision är
aysluta{ och revisionsberärrelsen avgiven senasr15.4
§ty;;i;;; rk;ii rrg. rk"f,lig förklaring titl ordinarie förc,
ningsstämrna över a,., revisorerna eventuellt glorda an-
märkningar.
S tyrel sens redovisni ngshandlingar, revisionsberättel sen
och styrelsens förklaring över av revisorerna giorda an-
märkningar skall hållas tillgängliga för medlemmama
minst en vecka före den föreningsstämma, på vilken de
skall förekomma till behandling.



Föreningsståmma

§ 32.

::i:*: ::::t::::i:::äIx,j:iliäilJ:.",r'B 
j

§ s:.
Extra fcireningsstämma hålls då styrelsen eller revisorerna
finner skäl diirtill eller då minst llt0 av samtliga röstbe_
rättigade skriftligen begiirt der hos styrelsen medangivan-
de av ärende som önskas behandlar.

§ :a.

§ :e.
Kallelse riil föreningssrämrnan skait innehålla uppgift om
förekommande ärenden och utfärdas genom'peisonlig
kallelse.till samtliga medlemmar g.noä utdelning ellei
utsändning med posr senasr två ,eckor ftire ordinaie och
en vecka före extra föreningsstämma, dock tidigast fyra
veckor f,ore stämman ,
Andra meddelanden till medlemmarna delges genom an_ -slag på låimplig plats inom föreningens ästlghet eller 

'

genom brev.

§ 3?.

Vid föreningsstdrnman har varje medlem en röst. Innehar
flera medlemmar bostadsrätt gemensarnf,ffi de dock
tillsammans endast en röst.
Rdstberåttigad dr endast den medlem som fullgjort sina
förpliktelser mot föreningen.
Medlem far utöva sin rösträtt endast genom annan med-
Iem, äkta make eller närstående, somlaraktiet siurrman_
bor med medlemmen, såsom ombud. Ingen- får såsom
ombud f?ireträda mer än en medlem

Fonder

§ 38.

Inom föreningen skali bildas följande fonder:

Fond fcir yttre underhåll
Dispositionsfond

Till fonden för ytue underhåli skall årligen avsärras eu
belopp motsvarande minst 0,37c av anskaffningskostna-
den för fcireningens hus.
Det överskott som kan uppstå på föreningens verksamhet
skall avsänas till dispositionsfonden.

Uppliisning och likvidation

§ 3e.

Vid föreningens uppiösning behållna tillgångar skatl rilt-
falla medlemmama i frirhållande rill gnrndavgiftema,

I allt varom ej hdr ovan stadgats gäller Bostadsrättslagcn.

§ 35.

På ordinarie föreni ng ss tämma skal I förekomm a :

I Stämmans öppnande.
2 Godkiinnande av dagordning.
3 Val av ordförande r.fo sämman.
4 Anmälan av styrelsens val av protokollförare.
5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

! lrågaom stämman blivir i behörig ordning urtysr.
7 Fastsällande av röstlänsd
8 Styrelsens årsredovisniig.
9 Revisorernas berättelse.

l0 Fastställande av resultar- och balansräkning.
I I Beslut om resulratdisposirion.
12 Fräga om ansvarsfrihät för styrel seledamörerna.
I3 Arvoden åt styrelsen och revisorerna.

l1 Y,d * styrelseledamörer och suppleanrer.
I 5 Val av revisorer oeh suppleantei. 

-

16 Av sryrelsen till stämman hänskjutna frågor samt
ärenden enligt § 34.

I 7 Stämmans avslutande.

På extra_föreningsstämma skall uröver ärenden enligt
punkt l-7 ovan endast fcirekomma de ärenden för vilka
stämmm blivit utlyst och vilka angens i kallelsen till
stämman.

Ovanstående stadgar har antagits vid

.. ftireningsstämman 1986 10 03tituerande


