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0m f6reningen
1 § Namn
Fdreningens firma (namn) ar Bostadsrattsforeningen Kattingen 25, organisationsnummer 702001-2477.

2§Andamél
Foreningen har till andaméi att framja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i foreningens
hus uppléta bostadslagenheter och lokaier under nyttjanderatt och utan tidsbegransning. Bostadsratt ar
den ratt i foreningen som en medlem har pa grund av upplételsen. Medlem som innehar bostadsratt
kallas bostadsrattshavare. Upplételse far aven omfatta mark som Iigger i anslutning tiII foreningens hus,
om marken ska anvandas som ett komplement tili bostadslagenhet eller Iokal.

3 § sate
Styrelsen ska ha sitt sate i Stockholms kommun, Stockholms Ian.

Rakenskapsér
4 § Rfikenskapsar
Foreningens rakenskapsar omfattar tiden 1januari‐31 december.

Medlemskap
5 § Ansfikan om medlemskap
Enansokan om medlemskap ska vara skriftlig och undertecknad av sokanden.

Ansokan ska innehélla
. namn

personnummer
Iatt sbfianden forbinder sig att fullgora de skyldigheter som stadgarna foreskriver och att bosatta sig i
agen e en

4. att sc’ikanden bekraftar att hen tagit emot och tagit del av stadgar, ordningsregler och senaste
érsredovisningen.

Fraga om att anta en medlem avgors av styrelsen om annat inte foljer av 2 kap. 10 § bostadsrattslagen
(1991:614). Styrelsen ska snarast, normalt inom en manad frén det att ansokan 0m mediemskap kom in
till foreningen, avgora fragan om medlemskap. Se vidare 31‐36 §§.

6 § Uteslutning och uttrade ur foreningen
Medlem far inte uteslutas eiler uttrada ur foreningen, sa lange hen innehar bostadsratt.

En medlem som upphbr att vara bostadsrattshavare ska anses ha uttratt ur foreningen, om inte
styrelsen genom sarskiit besiut medgett att hen far sta kvar som medlem.

Medlem som inte innehar bostadsratt i foreningen far uteslutas ur foreningen om styrelsen finner skal
for sadant beslut.

Avgifter
7 § Insats, andelstal och érsavgift
For bostadsratten utgaende insats, andelstai och arsavgift faststans av styrelsen. Andring av insats
och/eller andelstai ska dock ailtid beslutas av foreningsstamma i enlighet med de bestammelser som
foreskrivs i 29 § forsta stycket1 och 1 a samt 9 kap. 18 a § bostadsrattslagen (1991:614).

For bostadsratt ska erlaggas arsavgift till bestridande av foreningens utgifter for den Idpande
verksamheten, samt for de i 10 § angivna avsa'ttningarna. Arsavgiften fordelas efter bostadsratternas
andelstal, viIket huvudsakiigen baseras p51 respektive Iagenhets storiek och Iage. Styreisen kan besluta
att i arsavgiften ingaende ersattning for varme, vatten, renhallning, gas eller elektrisk s t r f j m ska
erlaggas efter forbrukning eller yta. Darutover kan styrelsen besluta att i érsavgiften ingaende kostnad,
som innehar Iika nyttighet for l'a‘genheter oavsett storlek, kan tas ut med Iika belopp per Iagenhet.
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8 § Upplatelse-, fiverlételse- och pantsiittningsavgift samt avgift for andrahandsupplatelse
Upplatelseavgift, fiverléteiseavgift, pantsattningsavgift och avgift for andrahandsupplételse kan tas ut
efter beslut av styrelsen. For arbete med overgang av bostadsréitt fér overlatelseavgift tas ut med
belopp som maXimaIt far uppga till 2,5 procent av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialforsakringsbaiken (2010:110). Den medlem tiii vilken en bostadsratt overgatt, svarar normalt for
att overlatelseavgiften betaias. For arbete vid pantsattning av bostadsratt far pantsattningsavgift tas ut
med beiopp som maximait far uppga tilt 1 procent av prisbasbeioppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§
sociaIfOrsakringsbaiken (2010:110). Pantsattningsavgift betalas av pantsattaren.

Da bostadsrattforeningen medger att mediem far upplata sin bostadsratt i andrahand far foreningen ta
ut en sarskild avgift for detta. Avgiften far uppgé tiIi hogst 10 procent av ett prisbasbelopp per ar enligt
2 kap. 6 och 7 §§ socialforsakringsbalken (2010:110). Om en |agenhet uppléts under en deI av ett ér,
beraknas den hogst tiliatna avgiften efter det antal kalendermanader Iagenheten ar uthyrd.

9 § Betaining av avgifter
Arsavgiften erlaggs manatligen i forskott och ska vara foreningen tiilhanda senast sista vardagen fore
manadsskifte.

Om inte arsavgiften betalas i ratt tid, utgar drbjsmélsranta enligt rantelagen (1975z635) pa den obetalda
avgiften frén forfaiiodagen till dess full betaining sker. Dessutom utgar péminnelseavgiftpch
inkassoavgift enligt forordningen (1981:1057) om ersattning for inkassokostnader m.m. Ar medlem
juridisk person kan aven forseningsavgift tas ut.

Avgifter ska betalas pa det satt styrelsen bestammer. Betalning far dock ailtid ske genom postanvisning,
piusgiro eller bankgiro. '

Avsattningar och anvandning av arsvinst
10§ Underhallsplan och anvé’mdning av arsvinst
Styrelsen ska uppratta en underhéllsplan for genomforandet av underhallet av foreningens hus och
ariigen budgetera samt genom beslut om érsavgiftemas storiek tiIIse att erforderiiga medei reserveras
for att sakerstaila underhéllet av foreningens hus.

Stamman ska vara beslutande organ fer savai ianspréktagande som reservering av yttre
reparationsfondens medel.

Det resultat som uppstér pa foreningens verksamhet ska baianseras i ny rakning.

Styrelse och revisorer
11 § Styrelsens sammanséittning
Styrelsen bestér av minst tre och hogst fern iedamoter samt minst en och hogst tre suppleanter.
Styrelsen vaijs av foreningen pa ordinarie foreningsstamma. Mandattiden for ordinarie ledamoter ar ett
eller tva ar och for suppleant ett ar. Omval kan ske.

12§ Styrelsens konstituering
Styrelsen konstituerar sig sjaiv och ar beslutsfor nar de vid sammantradet narvarandes antai overstiger
h'a'lften av heia antalet iedaméter. For giltigheten av fattade beslut fordras, dé for beslutsférhet minsta
antalet Iedamoter ar narvarande, enighet om besiuten.

13 § Firmateckning
Foreningens flrma tecknas, ferutom av styrelsen, av tva ordinarie styreiseledamoter i forening.
Styrelsen kan utse ytteriigare person som tillsammans med styreiseiedamot tecknar foreningens firma.

14 § Styrelsens ansvar
Styreisen svarar for foreningens organisation och forvaitningen‘av foreningens angeiagenhete‘r.
Styrelsen ska ocksé se tiII att organisationen betraffande bokforing och forvaltning av'foreningens
medel innefattar erforderlig kontroil.

15 § Inteckning och beiéning av egendom 7
Utan foreningsstammans bemyndigande far 5 reisen eller firmatecknare, inte avha‘nda foreningen dess/S
fasta egendom eller tomtratt. Styrelsen far doc inteckna och belana sadan egendom. jg

if?”
M
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16§ Styrelsens aligganden
Styrelsen aligger att:
1. avge redovisning for forvaitningen av foreningens angelagenheter genom att aviamna

érsredovisning som ska innehaila berattelse om verksamheten under éret (fervaltningsberatteise)
samt redogorelse for foreningens intakter och kostnader under aret (resultatrakning) och for
stailningen vid rakenskapsérets utgéng (balansrakning)

2. uppratta budget for det kommande verksamhetsaret och faststalla arsavgifter
3. minst vart femte ar, innan arsredovisningen avges, besiktiga foreningens hus samt inventera ovriga

tillgangar och i f'o'rvaltningsberatteisen redovisa datum for utford besiktning samt vid besiktningen
och inventeringen gjorda iakttageiser av sarskild betydeise

4. minst sex veckor fore den foreningsstamma, paviiken érsredovisningen och revisionsberatteisen
ska framiaggas, tiil revisorerna Iamna arsredovisningen for det forfiutna rakenskapsaret

5. senast tva veckor fo're ordinarie foreningsstamma haila kopia av arsredovisningen och kopia av
revisionsberattelsen tillganglig for mediemmama.

17 § Jz'aiv

En styreiseiedamot far inte handlagga en fréga cm
1. avtal meilan styrelseledamoten och foreningen,
2. avtal meilan foreningen och tredje man, om styrelseiedamoten har ett vasentligt intresse i frégan

som kan strida mot foreningens intresse, eiier
3. avtal meilan foreningen och en juridisk person som styrelseledamoten ensam eller tillsammans med

négon annan far f'o'retrada.

F6rsta stycket 3 ga‘iler inte om foreningens motpart ar ett foretag i samma koncern eiler i en
foretagsgrupp av motsvarande slag.

Med avtai som avses i forsta stycketjamstaiis en rattegéng eIIer nagon annan taian.

18 § Revisorer
Tvé revisorer och en suppieant valjs av ordinarie foreningsstamma for tiden intilI dess nasta ordinarie
stamma héilits.

Revisor aligger att:
1. verkstalla revision av foreningens arsredovisning jamte rakenskaper och styreisens forvaltning
2. senast tre veckor fore ordinarie foreningsstamma framlagga revisionsberatteise.

Foreningsstamma
19 § Fiireningsstéimma
Ordinarie foreningsstamma hails en gang om aret fore maj manads utgang. Extra stamma halls dé
styrelsen firmer skal till det. Styrelsen ska aven utlysa en extra foreningsstamma da det hos styreisen
skriftligen begarts av en revisor eiler av minst en tiondel av samtiiga rostberattigade mediemmar. I
begaran ska arende anges och kallelse ska ske inom tva veckor frén den dag sadan begaran inkom.

20 § Kallelse tiII foreningsstz'imma
Kailelse tiII fereningsstamma ska innehélla en uppgift om de arenden som ska forekomma.

Kallelsenska utfardas tidigast sex veckor fore och senast tvé veckor fore foreningsstamman.

Kallelse till foreningsstamma ska utfardas genom personlig kaiielse till samtliga mediemmar genom
utdelning, brev med post eller via e-post.

21 § Motioner
Medlem som onskar fa ett arende behandlat vid stamma ska skriftligen framstaila sin begaran hos
styrelsen i sé god tid att arendet kan tas upp i kallelsen tiIi stamman. Det éligger styreisen att i god tid
fore stamman informera, genom ansiag pa lampliga platser inom foreningens hus, brev med post eIIer
e-pgcsjt.lnar motioner senast ska vara styrelsen tiilhanda, lampligen da tidpunkten for stamman
me e as. is

%
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22 § Dagordning
Pa ordinarie fereningsstamma ska forekomma foijande arenden:
1. Stammans oppnande

Upgrattajnde av forteckning over narvarande medlemmar, ombud och bitraden samt faststéiilande av
rostang
Val av ordforande Vid stamman
Anmalan av protokollskrivare
Val av justerare tiilika rostraknare
Frégan om kallelse till stamman behorigen skett
Godkannande av dagordnin en
Foredragning av styrelsens arsredovisning
Foredragning av revisionsberattelsen

10. Faststallande av resultat‐ och balansrakningen
11. Beslut om anvandande av uppkommet overskott eiler tackande av underskott
12. Bes|ut om ansvarsfrihet for styrelsens ledamoter
13. Fragan om arvoden
14. Bes|ut om antal styrelseledamoter, suppieanter och Iedamoter i valberedningen
15. Val av styrelseiedamoter och suppleanter
16. Val av revisorer och suppleant
17. Val av vaiberedning
18. Ovriga arenden, vilka angivits i kalleisen
19. Stammans avslutande.

Pa extra stamma ska endast punkterna 1‐7 och 19forekomma samt de arenden, for vilka stamman
utlysts och viika angivits i kaiielsen till densamma.

23 § Protokoll
Prcfitokoll Vid foreningsstamma ska foras av anmald protokollforare. I fréga om protokoliets innehéli
ga er
1. att rostlangden ska tas in eiler bilaggas protokollet,
2. att stammans beslut ska foras in i protokollet samt
3. om omrbstning har skett, att resultatet ska anges i protokollet.

Vid stamma fort protokoll ska senast inom tre veckor vara hos styrelsen tiilgangligt for medlemmarna.
Protokoll ska forvaras pa betryggande satt.

24 § Rostratt
Vid foreningsstamma har varje mediem som innehar en bostadsratt en rost. Om flera medlemmar har
en bostadsratt gemensamt, har de dock tillsammans endast en rost. Rostberattigad ar endast den
mediem som fuiigjort sina forpliktelser mot foreningen. Bes|ut fattas normalt med enkel majoritet av de
pa stamman rostberattigade. Beslut dar sarskild rostovervikt erfordras behandlas i sjatte och sjunde
styckena samt i 9 kap. 19 § bostadsrattslagen (1991z614).

25 § Ombud
Bostadsrattshavare far utova sin rostratt genom befullmaktigat ombud som antingen ska vara
medlem i foragingen, akta make, sambo elier narstéende som varaktigt sammanbor med
medlemmen. Aven barn till bostadsrattshavaren far vara ombud. Ombud ska uppvisa skriftlig,
dagtecknad fullmakt. Fuiimakten galler hogst ett ér fran utfardandet. ingen far pa grund av fullmakt
rosta for mer an en annan rostberattigad.

26 g Bitrade
En mediem kan vid foreningsstamma medfora hogst ett bitrade som antingen ska vara mediem i
foreningen, make, sambo elier narstaende som varaktigt sammanbor med medlemmen. Aven barn
till medlemmen fél: vara bitrade. Bitrade saknar rostratt.
27 § Omrfistning
Omrostning vid foreningsstamma sker oppet. Pékaliar narvarande rostberattigad sluten omrostning, ska
detta ailtid accepteras vid val och i ovrigt efter beslut av stamman. Vid lika réstetal avgors val genom
Iottning. medan i andra frégor den mening galler som bitrads av ordforanden.

28 § Niirvaro av andra an medlemmar
Den som inte ar mediem har ratt att narvara vid foreningsstémma. Detta galier dock endast 0m
foretradare for foreningen begart att hen ska vara stammoordforande eIIer Iamna information som har I
betydelse for medlemmarna eIIer foreningens verksamhet elier pa annat satt ska bidra till stammans { k
genomforande. Ne

ff”
‘\

Stadgar Bostadsrattsffireningen Katiingen 25 8
‘l‘

O p



29§ Séirskiida majoritetsregler
For att ett bes|ut i en fraga som anges i detta styoke ska vara giitigt kravs att det har fattats paen
foreningsstamma och att foljande bestammeiser har iakttagits.
1. Om besiutet innebar andring av nagon insats och medfor rubbning av det inbordes forhallandet

melian insatserna, ska samtliga bostadsrattshavare som berors av andringen ha gatt med pa
beslutet. Omenighet inte uppnés, blir besiutet anda giltigt omminst tvé tredjedeiar avde berorda
bostadsrattshavarna har gatt med pa bes|utet och det dessutom har godkants av hyresnamnden.

1a Ombesiutet inneb'ar en okning av samtliga insatser utanatt det inbordes forhaliandet mellan
insatserna rubbas, ska alla bostadsrattshavarna hagatt med pa besiutet. Omenighet inte uppnas,
blir bes|utet anda giltigt omminst tva tredjedelar av de rostande har gétt med pa bes|utet och det
dessutom har godkants av hyresnamnden. Hyresnamnden ska godkanna besiutet om detta inte
framstér som otillborligt mot nagon bostadsrattshavare.

2. Om besiutet innebar att en lagenhet som upplatits med bostadsratt kommer att forandras eller i sin
heihet behova tas i ansprak av foreningen med aniedning av en om‐ eiler tiilbyggnad, ska
bostadsrattshavaren ha gatt med pa bes|utet. Om bostadsrattshavaren inte ger sitt samtycke till
andringen, blir besiutet anda giltigt om minst tvé tredjedelar av de rostande har gatt med pa bes|utet
och det dessutom har godkants av hyresnamnden.

3. Om bes|utet innebar utvidgning av foreningens verksamhet, ska minst tva tredjedelar av de
rostande ha gétt med pa bes|utet.

4. Om besiutet innebar overlateise av ett hus som tillhor foreningen, i viIket det finns eneller fiera
Iagenheter som ar upplétna med bostadsratt, ska besiutet ha fattats pa det satt som gaIIer for bes|ut
om Iikvidation enligt 9 kap. 29 a § bostadsrattslagen (19911614). Minst tva tredjedelar av
bostadsrattshavarna i det hus som ska overlatas ska dock alltid ha gétt med pa bes|utet.

30 § Andring av stadgarna
Ett bes|ut om andring av stadgarna ar giltigt om samtliga rostberattigade i foreningen ar ense om det.
Beslutet ar aven giltigt, om det har fattats pa tva pa varandra fdljande foreningsstammor och minst tvé
tredjedelar av de rastande paden senare stamman gétt med pa besiutet. Om besiutet avser andring av
de grunder enligt vilka arsavgifter ska beraknas, fordras dock att minst tre fjardedelar av de rostande pa
den senare stamman gétt med pa besiutet. Om bes|utet innebar att en mediems ratt tiII foreningens
behéllna tiilgangar vid dess upplosning inskr'a‘nks, fordras att samtiiga rdstande pa den senare stamman
gatt med pa bes|utet. Ett bes|ut som innebar att en medlems ratt att overlata sin bostadsratt inskranks
eller att forbehéll enligt 6 kap. 9 § bostadsrattslagen (1991:614) infors, ar giitigt endast om samtliga
bostadsrattshavare vars ra‘tt berors av andringen gétt med pa besiutet.

Upplatelse och overgéng av bostadsratt
31 § Upplateise av bostadsria'tt
Bostadsratt uppiats skriftligen och far endast upplatas at medlem iforeningen. Upplatelsehandiin en
ska ange parternas namn, den Ia enhet upplételsen avser, andamalet med uppiatelsen samtde elopp
som ska betalas som insats och rsavgift. Om upplételseavgift ska uttas, ska aven den anges.
32 § Provning av medlemskap
Har bostadsratt overgétt tiII ny innehavare, far denne utova bostadsratten endast om hen ér eIIer antas
till medlem i foreningen.

33§ Prdvning av medlemskap forjuridiska personer
Enjuridisk person som ar medlem i fereningen far inte utan samtycke av foreningens styreise genom
fiverlételse fOrVarva bostadsratt tiII en bostadsiagenhet.
Utan hinder av forsta stycket far dodsbo efter aviiden bostadsrattshavare utova bostadsratten. Efter tre
ér fran dodsfaliet, far foreningen dock uppmana dodsboet att inom sex manader visa att bostadsratten
ingatt i bodeining eller arvskifte med anedning av bostadsrattshavarens dod eller att nagon, som inte
far vagras intrade i foreningen, forvarvat bostadsratten och sokt medlemskap. Om den tid som angetts i
anmaningen inte iakttas, far bostadsraitten tvéngsforsaljas for dodsboets rakning.

En juridisk person som har forvarvat en bostadsratt till en bostadsiagenhet far vagras intrade i
foreningen aven om de i 34 § forsta stycket angivna forutsattningarna for mediemskap ar uppfylida.

Utan hinder av forsta stycket far ocksa en juridisk person utova bostadsratten utan att vara medlem i
foreningen, om den juridiska personen har forvarvat bostadsratten vid exekutiv forsaljning eller vid
tvéngsforsaljning och da hade pantratt i bostadsratten. Tre ér efter forvarvet far foreningen uppmana
den juridiska personen att inom sex ménader fran uppmaningen visa att nagon som inte far vagras / 5

WIntrade i foreningen har forvarvat bostadsratten och sokt medlemskap. Om uppmaningen inte foljs, far
bostadsratten tvangsforsaljas for den juridiska personens rakning.

12°67ff”
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34$3Véigrande av medlemskap
Den som en bostadsratt overgétt till far inte vagras intrade i foreningen omdevillkor som foreskrivs i
stadgarna ar uppfyllda och foreningen skaiigen bor godta hen som bostadsrattshavare.
Medlemskap i foreningen far, vid forvarv av andel i bostadsratt avseende bostadslagenhet, vagras om
bostadsratten after fowarvet inte innehas av makar eiler sédana sambor pavilka samboiagen
(2003:376) ska tiilampas.

Medlemskap i foreningen far vagras om det kan antas att forvarvaren for egen dei inte permanent ska
bosatta sig i bostadsrattsiagenheten.

Medlemskap i foreningen far vagras om den sokande ar omyndig.

35§ fivergéng genom arv, testamente, bolagsskifte eiler Iiknande
Om en bostadsratt overgatt genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eiler liknande forvarv och
forvarvaren inte antagits tiil medlem, far foreningen uppmana innehavaren att inom sex manader fran
anmaningen visa att nagon som inte far vagras intrade i foreningen, forvarvat bostadsratten och sokt
medlemskap. Iakttas inte tid som angetts i anmaningen, fér bostadsratten tvéngsforsaljas for
forvarvarens rakning.

36 § fiverlatelse av bostadsréitt
Ett avtal om overlételse av bostadsratt genom kop ska upprattas skriftligen ooh skrivas under av
saljaren och koparen. I avtaiet ska den lagenhet som overlateisen avser samt kopeskillingen anges.
Motsvarande ska gaiia vid byte eiler géva. Bestyrkt avskrift av overlételseavtalet ska tilistalias styrelsen.

Bostadsréittshavarens rattigheter och skyidigheter
37§ Bostadsrfittshavarens ansvar
Bostadsrattshavaren ska pa egen bekostnad till det inre héIIa Iagenheten jamte tiiihorande utrymmen i
gott skick. Detta galler aven marken, terrass eiler balkong, om sadan ingér i upplateisen.
Bostadsrattshavaren ansvarar bland annat for
. rummens vaggar, golv och tak samt underliggande fuktisoierande skikt
2. inredning och utrustning i kok, badrum och ovriga utrymmen i Iagenheten sésom Iedningaroch

ovriga installationer for vatten, aviopp, varme, gas, ventilation och eI (inklusive proppskép) till de
deiar dessa befinner sig inne i lagenheten och inte ar en iedning som tjanar fier an en lagenhet
glas och bégari Iagenhetens ytterfonster, innanfonster och pa eventuelit inglasad baikong
Iagenhetens ytter- och innerdorrar
svagstromsanlaggningar
maining av radiatorer, kall‐ och varmvattenledningar.

38 § Brand- och vattenledningsskador
For reparation pa grund av brand‐ eiler vattenledningsskada svarar bostadsrattshavaren endast
om skadan uppkommit genom
1. hens egen vardsloshet eiler forsummelse eiler
2. vérdsloshet eiler forsummelse av

a. négon som hortili hens hushali eiler som besoker hen som gast
b. négon annan som hen har inrymt i Iagenheten eiler
c. nagon som for hens rakning utfor arbeten i Iagenheten.

For reparation pa grund av brandskada som uppkommit genom vardsloshet eiler forsummelse av
nagon annan an bostadsrattshavaren sjaiv ar dock denne ansvarig endast om hen brustit i omsorg
eiler tiilsyn.

Forsta stycket galier i tillampiiga deiar om det finns ohyra i lagenheten.

39§ Bostadsrfittshavarens skyldighet att anméila fel
Bostadsrattshavaren ar skyldig att omgaende anmala feI och brister avseende sédant underhéll
som foreningen svarar for.

40 § Bostadsriittsffireningens ansvar
Bostadsrattsforeningen ansvarar bland annat for /g’
1. ventilationsdon “
2. vattenradiatorer med ventiler och termostat dock ej mélning
3. malning av yttersidor av ytterfonster och ytterdorrar /}
4. springventiler /
5. iedningar som tjanar fier an en Iagenhet och inte befinner sig inne i Iagenhet.
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Foreningen kan genom beslut pa foreningsstamma ata sig att utfora sédant underhéil som
bostadsratthavaren ska svara for enIigt denna paragraf. Ett sédant beslut kan endast avse atgard
som foreningen avser att vidta i samband med storre underhéil eiier ombyggnad och beror
bostadsrattshavarens Iagenhet.

41 § Avhjéilpande av brister pa bostadsréittshavarens bekostnad
Om bostadsrattshavaren forsummar sitt ansvar for Iagenhetens eller tillhorande biutrymmens skick
i sédan utstrackning att annans sakerhet aventyras eiier det finns risk for omfattande skador pa
annans egendom och inte efter tiilsagelse avhjalper bristen sé snart som mojligt, far foreningen
avhjalpa bristen pa bostadsrattshavarens bekostnad.

42 § Styrelsens tillsténd till étgarder
Bostadsrattshavaren far inte utan styrelsens tilistand utfora étgarder i Iagenheten som innefattar
1. ingrepp i barande konstruktion
2. andring av eIIer anslutning till befintliga Iedningar for avlopp, varme, gas, vatten, ventilation eiier
3. annan vasentiig forandring av Iagenheten.

Styrelsen far inte vagra att medge tiilsténd till en atgard som avses i forsta stycket om inte étgarden ar
tiII pataglig skada eller oiagenhet fer foreningen.

43 § Anvandning av bostadsratten
Nair bostadsrattshavaren anvander Iagenheten ska hen se tili att de som bor i omgivningen inte utsatts
fer stdrningar som i sadan grad kan vara skadliga for halsan eiier annars forsamra deras bostadsmiljo
att de inte skaligen kan talas. Bostadsrattshavaren ska even i ovrigt vid sin anvandning av lagenheten
iaktta ailt som fordras for att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanfor huset. Hen ska
ratta sig efter de sarskilda regler som fdreningen ioverensstammelse med ortens sed meddelar.
Bostadsrattshavaren ska halla noggrann tiilsyn over att dessa aiagganden fullgors ocksa av dem som
hen svarar fer enligt 38 § forsta stycket 2.
Omdet forekommer sédana stomingari boendet som avses i forsta stycket forsta meningen, ska
foreningen ge bostadsrattshavaren tillsageise att se till att storningen omedelbart upphor.

Andra stycket galler inte om foreningen sager upp bostadsrattshavaren med anledning av att
stomingarna ar sarskiit allvariiga med hansyn tiii deras art eller omfattning.
Ombostadsrattshavaren vet eiier har anledning att misstanka att ett foremél ar behaftat med ohyra far
detta inte tas in i Iagenheten.

44 § Bostadsréittsfdreningens réitt till tilltréide
Foretradare for bostadsrattsforeningen har ratt att fa komma in i Iagenheten och tillhorande utrymmen
nar det behovs for tiilsyn, fer att utfdra arbete som fdreningen svarar for eiier for avhjalpande av brist
eniigt 41 §. Nar bostadsratten ska tvangsfdrsaijas eiier nar bostadsrattshavaren avsagt sig iagenheten,
ar bostadsrattshavaren sk ldig att Iéta lagenheten visas pa lampiig tid. Foreningen ska se till att
bostadsrattshavaren inte rabbas av storre olagenhet an nodvandigt. Vagrar bostadsrattshavaren
bostadsrattsforeningen att fa tilltrade till Iagenhet och tillhorande utrymmen for sadant andamai, ager
styreisen ratt att begara handrackning av vederborlig myndighet.
45 § Uthyrning i andrahand med samtycke av styrelsen
En bostadsrattshavare far upplata sin Iagenhet i andra hand till annan for sjaivstandigt brukande endast
om styrelsen ger sitt samtycke. ‑

Samtycke behovs dock inte
1. om en bostadsratt har forvarvats vid exekutiv forsaljning eiier tvéngsforsaijning av en juridisk person

som hade pantratt i bostadsratten och som inte antagits som medlem i foreningen eiier
2. om iagenheten ar avsedd for permanentboende och bostadsratten till Iagenheten innehas av

kommun eller en region.

Styreisen ska genast underrattas om en uppiateise enligt andra stycket.

46 § Uthyrning i andra hand med tillsténd av hyresnamnden
vagrar styreisen att ge sitt samtycke tili en andrahandsuppléteise far bostadsrattshavaren anda upplata
lagenheten i andra hand, om hyresnamnden iamnar tilisténd till upplételsen. Sédant tillsténd ska
iamnas, om bostadsrattshavaren har skal for upplatelsen och foreningen inte har nagon befogad
anledning att vagra samtycke. Tillsténd ska begransas tiii viss tid.
FGr bostadsiagenheter som innehas av en juridisk person kravs det for tiilstand endast att foreningen
inte har nagon befogad anledning att véigra samtycke. Tillsténd kan begransas till viss tid.
Ett tillsténd till andrahandsupplételse kan forenas med villkor.
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47 55Anvéindning av Iéigenheten for annat andamal
Bostadsrattshavaren far inte anvanda Iagenheten for nagot annat andaméi an det avsedda. Foreningen
far dock endast éberopa avvikelse som ar av avsevard betydeise for foreningen eller nagon annan
medlem i foreningen.

48 § lnneboende
Bostadsrattshavaren far inte inrymma utomstéende personeri lagenheten, om det kan medfora men for
foreningen eller nagon annan medlem ifdreningen.

49 § F6rverkande av nyttjanderfitten
Nyttjanderatten til! en lagenhet som innehas med bostadsratt och som tilltratts ar forverkad och
foreningen séiedes berattigad att saga upp bostadsrattshavaren tiIi avfiyttning:
1. om bostadsrattshavaren drojer med att betaia insats eller upplételseavgift utover tva veckor fran det

attfdreningen efter forfallodagen anmanat hen att fuiigora sin betalningsskyldighet
1a. om bostadsrattshavaren drojer med att betala érsavgift eller avgift for andrahandsuppiételse mer an

en vecka efter forfaliodagen nar det galler en bostadslagenhet eller mer an tva vardagar efter
forfallodagen nar det galler en iokal
om bostadsrattshavaren utan behoviigt samtycke eller tilisténd upplater Iagenheten i andra hand
om lagenheten anvands i strid med 47 eller 48 §§
ombostadsrattshavaren eller den som Iagenheten uppiétits till i andra hand, genom vardsioshet ar
véllande till att det finns ohyra i Iagenheten eller om bostadsrattshavaren genom att inte utan
o§kaligt drojsmél underratta styrelsen om att det finns ohyra i Iagenheten bidrar tiII att ohyran sprids
i uset

5. om Iagenheten pa annat satt vanvérdas elier om bostadsrattshavaren asidosatter sina skyldigheter
enligt 43 § vid anvandningen av Iagenheten eller om den som Iagenheten upplétits till i andra hand
vid anvandningen av denna asidosatter de skyidigheter som enligt samma paragraf aligger en
bostadsrattshavare

6. cm bostadsrattshavaren inte [amnar tiIItrade till Iagenheten enligt 44 § och hen inte kan visa en gi|tig
ursakt for detta

7. om bostadsrattshavaren inte fuligor annan hen avilande skyidighet och det méste anses vara av
synneriig vikt for foreningen att skyidigheten fuligors

8. cm Iagenheten heit eller till vasentlig del anvands for naringsverksamhet eiler darmed Iikartad
verksamhet, vilken utgor elier i vilken till inte ovasentiig del ingér brottsligt forfarande, eller for
tillfalliga sexueila fdrbindeiser mot ersattning.

Nyttjanderatten ar inte forverkad, om det som iigger bostadsrattshavaren till last ar av ringa betydelse.

Uppsagning pa grund av forhéilande som avses i forsta stycket 2, 3 eller 5‐7 far ske endast om
bostadsrattshavaren later in att efter tilisageise vidta rattelse utan drojsmai.

I fraga om en bostadslagenhet far uppsagning pa grund av forhéllande som avses i forsta stycket 2 inte
heller ske om bostadsrattshavaren efter tilisagelse utan drojsmal ansoker om tillsténd till upplatelsen
och far ansokan beviijad,

Omforeningen Sager upp bostadsrattshavaren till avflyttning, har foreningen ratt till ersattning for skada.

450 § Hinder mot att skilja bostadsr‘attshavaren fran lagenheten vid fdrverkande
Ar nyttjanderatten enligt 49 § férverkad pa grund av drdjsméi med betalning av arsavgift och har
foreningen med anledning av detta sagt upp bostadsrattshavaren till avfiyttning far denne inte pa grund
av drdjsméiet skiljas frén iagenheten
1. om avgiften ‐ nar det ar fraga om en bostadslagenhet ‐ betaias inom tre veckor fran det att

bostadsrattshavaren har delgetts underratteise enligt 7 kap. 27och 28 §§ i bostadsrattsiagen
(1”991:614) om mojligheten att fa tillbaka Iagenheten genom att betala arsavgiften inom denna tid
e er ~

2. cm avgifien - nar det ar fréga om lokaI - betalas inom tvé veckor fran det att bostadsrattshavaren
har delgetts underratteise enligt 7 kap. 27 och 28 §§ i bostadsrattslagen (1991:614) om mojiigheten
att fa tillbaka iagenheten genom att betala arsavgiften inom denna tid.

Ar det fraga om en bostadsiagenhet far en bostadsrattshavare inte heiler skiijas fran Iagenheten om hen
varit forhindrad att betaia arsavgiften inom den tid som anges i forsta stycket 1 pa grund av sjukdom
eller liknande ofdrutsedd omstandighet och arsavgiften har betalats sé snart det var mojiigt, dock senast
nar tvisten om avhysning avgm's i forsta instans.

Vad som sags i forsta stycket géiler inte om bostadsrattshavaren, genom att vid upprepade tillfallen inte lg:
betala arsavgiften inom den tid som anges enligt 7 kap. 23 § i bostadsrattslagen (1991:614), ha
ésidosatt sina fdrpiikteiser i sé ho'g grad att hen skaligen inte bor far behéila Iagenheten.

« 7Beslut om avhysning far meddelas tidigast tredje vardagen efter utgéngen av den tid som anges i forsta /fi"/
stycket1 eller 2. w
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fivriga bestammelser
51 5 Meddelanden
Meddelanden tili medlemmarna ansiés pé lampiig plats inom féreningens fastighet, skickas ut som brev
eller via e-post.

52 § Upphérande av nyttigheter Vid avflytt
Nér medlem avfiyttat frén bostadsrattsfbreningen upphbr andra eventuella nyttigheter i ft'areningen som
medlemmen disponerar, t.ex. garage eller parkeringsplats, samma dag som medlemmenavflyttar frén
lagenheten.

53 § F6reningens upplfisning
Vid fbreningens upplbsning ska férfaras enligt 9 kap. 29 § bostadsrattslagen (1991:614). Behéiina
tillgéngar ska férdelas meIIan bostadsrattshavama efter Iagenheternas andelstai.

54 § Tillampliga regler
Utéver dessa stadgar galier ftir ffireningens verksamhet vad som stadgas i bostadsrattslagen
(1991:614), andra tiliampliga Iagar samt om sédana finns, fareningens ordningsregier. For ffireningen
gallande ordningsregier utfardas av styrelsen och galier frén och med den tidpunkt nér de distribuerats i
enlighet med vad som 3398 i 51 §.

Undertecknade styrelseiedaméter intygar att ovanstéende stadgar blivit antagna av ffjreningens
medlemmar pa féreningsstamma

Stockholm den 31 maj 2020
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