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Anpassningar av dessa stadgar
BostadsrettsfOreningen har anpassat HSBS normalstadgar fdr
bostadsraftsforeningar av 2011 ifoljande bestammelser: SS5, 11,12, 17,21,

22,27, 31,32
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1. kommer att erhalla bostadsratt genom
uppletelse i bostadsraft sforeningens hus,
eller
2. overtar bostadsratt i
bostadsrattsfdreningens hus

OM FORENINGEN
$ 1 Bostadsr?ittsftireningens firma och

sate
Bostadsrattsfdreningens fl rma ar HSB
Bostadsrattsforening Akallah0iden i
Stockholm. Styrelsen har sitt sate i
Stockholm.
g 2 Bostadsrittsftireningens indamAl
Bostadsrattsforenin gen har till andamil
att i bostadsrattsforeningens hus upplata
bostadslagenheter for permanent boende
och lokaler at medlemmarna till nyttjande
utan tidsbegransning och darmed fremja
medlemmarnas ekonomiska intressen.
Vidare har bostadsrattsforeningen till
endamal att framja studie- och fritidsverksamhet inom bostadsrattsforeningen
samt fdr att starka gemenskapen och
tillgodose gemensamma intressen och
behov, fremja serviceverksamhet och
tillganglighet med anknytning till boendet.
Bostadsrettsforeningen ska i all
verksamhet varna om miljon genom att
verka for en langsiKig hallbar utveckling.
Bostadsratt ar den ratt i
bostadsrattsforeningen, som en medlem
har pa grund av upplatelsen.
Medlem som har bostadsrdtt kallas
bostadsraftshavare.

Samverkan
Bostadsrettsforeningen ska vara
medlem i en HsB-f6rening, i det f6ljande
kallad HSB. HSB ska vara medlem i

S3

bostadsrattsforeni ngen.
Bostadsrattsforenin gens verksamhet
ska bedrivas i samverkan med HSB.

OvencAruc Av
BOSTADSRATT OCTI
MEDLEMSKAP
4 Formkrav vid iiverlatolse
Ett avtal om dverlatelse av bostadsratt
genom kdp ska uppreths skriftligen och
skrivas under av saljaren och koparen.
Kopehandlingen ska innehilla uppgift om
den lagenhet sorn overlatelsen avser
samt ett pris. l\4otsvarande 96ller vid byte

S

och gava.
Om overlatelseavtalet inte uppfyller
formkraven ar overletelsen ogiltig.

Ratt till medlemskap
lntrade i bosladsreftsfdreningen kan

S5

Den som en bostadsreft overqatt till far
inte nekas intrede i bostadsrattsfdreningen, om de villkor fdr medlemskap
som fcireskrivs i denna paraqraf dr
uppfyllda och bostadsrettsforeningen
skaligen bOr godta honom som bostadsrattshavare. Om det kan antas att
forvarvaren inte avser att bosatta sig
permanent i bostadsleigenheten har
bostadsrattsforeningen i enlighet med
bostadsrettforeningens andamel ratt att
neka medlemskap.
Medlemskap fAr inte nekas pe
diskriminerande grund.

Juridiska personer
HSB ska beviljas medlemskap i
bostadsrettsforeni n gen.
Juridisk person som forvarvat bostadsraitt
till en bostadsldgenhet som inte er avsedd
fdr fritidsandamal fir nekas medlemskap.
Kommun eller landsting som forvarvat
bostadsratt till bostadslagenhet far inte
nekas medlemskap.
En juridisk person som ar medlem i
bostadsrAttsforeningen maste ha samtycke
av bostadsrattsforeningens styrelse fdr att
genom overlatelse forvarva bostadsrett till
en bostadslagenhet som inte ar avsedd f6r
fritidsandamel. Samtycke behdvs inte vid
exekutiv f0rseljning eller tva n g sfo rsalj n in g
om den juridiska personen hade panfatt i
bostiaden eller vid forverv som gors av en
kommun eller ett landsting.
S6

Andelsttirvarv

Den som forvarvat andel i bostadsratt till
bostadslagenhet ska beviljas medlemskap
om bostadsratten efter forvArvet innehas av
makar, sambor eller andra med varandra
varaKigt sammanboende narstaende
personer_
S 7 Familjerattsllga fOrvarv

Om en bostadsratt overgaft genom
bodelning, arv, testamente, bolagsskift e
eller liknande forvarv och forvarvaren inte
antagits till medlem, far bostadsrattsf6reningen uppmana f6rvarvaren att inom
sex manader fran uppmaningen visa att
n6gon, som inte far nekas medlemskap i
bostadsrattsforeningen har forvdrvat
bostadsratten och sokt medlemskap. Om
uppmaningen inte fOIjs, far bostadsratten

beviljas den som:
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tuengsforsailjas enligt bostadsrettslagen for
forvarvarens rakning.
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AVGIFTER TILL
BOSTADSRATTSFORENINGEN

Rett att ut6va bostadsriitten

Nar en bostadsratt overgaft till ny
innehavare, far denne utdva
bostadsratten endast om han eller hon ar
medlem eller beviljas medlemskap i
bostadsrettsfdreni n gen,
Ett dodsbo efter en avliden bostadsrailtshavare far utdva bostadsratten trots
att dddsboet inte er medlem i bostadsrattsforeningen. Tre ar efter dddsfallet far

bostadsretbfdreningen uppmana
dodsboet att inom sex manader fran
uppmaningen visa att bostadsraten har
ingatt i bodelning eller arvskifte eller att
n6gon, som inte fAr nekas medlemskap i
bostadsreftsfdreningen, har f6rvarvat
bostadsratten och sOK medlemskap. Om
uppmaningen inte f6ljs, fAr bostadsratten
tvAn gsforseljas for dodsboets rakning
enligt bostadsrattslagen.
En iuridisk person som har panfett i
bostadsrritten och fOrvervet skett genom
tvangsforsaljning eller vid exekutiv
fdrsziljning, kan tre ar efter fdrvervet
uppmanas att inom sex manader visa aft
nAgon, som inte far nekas medlemskap i
bostadsrettsfdreningen, har forvarvat
bostadsrdtten och sokt medlemskap.
S 9 Provning av medlemskap
Fraga om att anta en medlem avgors av
styrelsen.
Styrelsen ar skyldig att avgora fregan
om medlemskap inom en mAnad frAn det
att skriftlig och fullstaindig ansokan om
medlemskap tagits emot av bostadsrattsfdreningen.
For att prova fregan om medlemskap
kan bostadsreftsforenin gen komma att
begara kreditupplysning avseende
s6kanden.

S 10 Nekat medlemskap
En Overlatelse ar ogiltig om den som

bostadsrdtten 6vergAtt till nekas
medlemskap i bostadsrattsforeningen.
Enligt bostadsrattslagen geller serskilda
regler vid exekutiv f0rsaljning och
Wengsforseljning.

S

{1 lnsats och arsavgift

Arsavgiften fordelas mellan
bostadsratslagenheterna i forhallande till
lagenheternas insatser.
Arsavgiften ska tacka
bostadsratsforeningens l0pande
verksamhet. Arsavgifl ens storlek ska
medge att reservering for underhall av
bostadsrettsforeningens fastighet kan ske
enligt upprattad underhelEplan. Om inre
fond finns ingar aven fondering for inre
underhAll.

lnsats for lSgenhet beslutas av styrelsen.
Beslut om andring av insats ska alltid
beslutas av foreningsstamma. Regler fdr
giltigt beslut anges i bostadsrattslagen.
Styrelsen beslutar om arsavgiften storlek.
Arsavgiften betalas manadsvis senast sista
vardagen fore varje kalendermAnads bdrjan
om inte styrelsen beslutar annat. Om inte
Srsavglften betalas i rett tid utgar
drdjsmebrenta enligt rantelagen pe den
obetalda avgiften frAn forfallodagen till dess
full betalning sker samt peminnelseavgift
och inkassoavgift enligt fOrordningen om
ersattning f0r inkassokostnader m m.
I Arsavgiften ingeende ersettning for
varme och varmvaften, elektricitet,
sophamtning eller konsumtionsvatten kan
beraknas efter fdrbrukning, For
informationsoverfdring kan ersattning
bestemmas till lika belopp per lAgenhet.

Upplatebe-, ovsrEtelse- och
pantsattnlngsavg lft samt avglft f6r
andrahandsupplatelse
Upplatelseavgift , ovedatelseavgift och
pantsattningsavgift kan tas ut efter beslut
av styrelsen.
Bostadsrattsforeningen far ta ut
overlatelseavgift av bostadsrattshavaren
med h6gst 3,5 procent av prisbasbeloppet.
Bostadsrattsforeningen fAr ta ut
pantsattningsavgift av bostadsrettshavaren
med hdgst 1,5 procent av prisbasbeloppet.
Prisbasbeloppet bestems enligt
socialforsakringsbalken och faststells for
overletelseavgift vid ansokan om
medlemskap och f6r pantsettningsavgift vid
underrattelse om pantsattning.
Avgift fdr andrahandsuppldtelse kan tas ut
efter beslut av styrelsen. Bostadsraftsf6reningen fAr ta ut avgift f6r andrahandsupplatelse av bostadsrdttshavaren med
hogst 10 procent av prisbasbeloppet per ar.
Om en legenhet upplats under en del av ett
S 12
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er, beraknas den hogsta tillatna avgiften
efter det antal kalendermanader som
ldgenheten ar upplAten.
Bostadsrattsfdreningen far i ovrigt inte
ta ut sarskilda avgifter for atgarder som
bostadsrattsforeningen ska vidta med
anledning av lag eller fdrfattning.

FORENINGSSTAMMAN
S 13 RakenskapsAr och

lrsredovisning

Bostadsrattsforeningens rakenskapsar
omfattar tiden 1 januari - 3'l december.
Senast vid april manads slut ska
styrelsen till revisorerna ldmna 6rsredovisning. Denna bester av
forvaltningsberettelse, resultatreknin g,
balansrekning och tillagg su pplysn ing ar

S 17 Dagordning

Ordinarle ftireningsstamma
Vid ordinarie foreningsstdmma ska
f0rekomma:
1. fOreningsstammans 6ppnande
2. val av stammoordftirande
3. anmalan av stammoordforandens
val av protokollforare
4. godkannande av rostlangd
5. godkannande av dagordning
6. val av tvd personer att jemte
stemmoordfOranden justera
protokollet
7. val av minst fue rostraknare
8. fraga om kallelse skett i behorig

9.

arsredovisning
'10. genomgang av revisorernas

berattelse
11. beslut om faststdllande av
resultatraknin g och balansrakning
'12. beslut ianledning av
bostadsrettsfc,renin gens vinst eller
forlust enligt den faststalha
balansrakningen
13. besiut om ansvarsfrihet fdr
styrelsens ledamoter
14. beslut om arvoden och principer for
andra ekonomlska ersettningar for
styrelsens ledamoter, revisorer,
valberedning och de andra
fdrtroendevalda som valts av

S 14 Foreningsstemma

Foreningsstamman ar
bostadsrattsforeningens hogsta
beslutande organ.
Ordinarie forenin gsstamma ska hallas
inom sex manader efter utgAngen av
varje rakenskaps6r.
Extra f0reningssHmma ska hAllas nar
styrelsen flnner skel till det. Extra
fdreningsstamma ska ockse hallas om det
skriftligen begars av en revisor eller av
minst en tiondel av samtliga
r0stberattigade.
Begaran ska ange vilket arende som
ska behandlas.
S 15

fOreningsstemman

15. beslut om antal styreiseledamoter
och suppleanter
'16. val av siyrelseledamdter och
suppleanter
17. presentation av HSB-ledamot
18. beslut om antal revisorer och
suppleant
19. val av revisor/er och suppleant
20. beslut om antal ledamoter i
valberedningen
21. val av valberedning, en ledamot
utses till valberedningens

Motioner

Medlem, som Onskar visst arende
behandlat pi ordinarie foreningsstamma,
ska skriftligen anmdla airendet till
styrelsen fore februari minads utg6ng.
S 16 Kallelse

till fiireningsstamma

Styrelsen kallar till foreningsstaimma.
Kallelse till foreningsstamma ska
innehAlla uppgift om de arenden som ska
forekomma pa fdreningsstamman.
Kallelse fAr utf€irdas tidigast fyra veckor
fdre foreningsstemman och ska utfardas
senast tva veckor fore foreningsstamman
Kallelse sker genom anslag pa lemplig
plats inom bostadsrattsforeningens
fastighet. Skriftlig ka)lelse ska enligt lag i
vissa fall sandas till varje medlem vars
postadress ar kend for
bostad srattsforen in gen.

ordning
genomgEng av styrelsens

ordfOrande

22. val av ombud och ersattare till
distriktsstemmor samt ovriga
representanter i HSB
23. av styrelsen till foreningsstamman
hanskjutna fragor och aV
medlemmar anmalda arenden som
angivits i kallelsen
24. f0reningsstammans avslutande
Extra f tireningsstamma
Pa extra foreningsstamma ska
kallelsen, utover punkt 1-8 ovan, ange de
arenden som ska behandlas.
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$ 18 Rtistriltt, ombud och bltrede
Pe f0reningsstemma har varje medlem
en rost. lnnehar flera medlemmar
bostadsratt gemensamt har de
tillsammans en rost. lnnehar en medlem
fl era bostadsretter i bostadsrattsfcireningen har medlemmen en rost.
Medlem som inte betalat fdrtallen insats
eller arsavgift har inte rdstrett.
En medlems ratt vid foreningsstemma
utovas av medlemmen personligen eller
den som ar medlemmens stallforetradare
enligt lag eller genom ombud,
Ombud ska lamna in skriftlig daterad
fullmakt. Fullmakten ska vara i original
och geller hogst ett ar fran utferdandet.
Ombud far bara foretrada en medlem.
Medlem fAr pa foreningsstamma
medfora ett bitrede.

$ 19 R6stning
Foreni ngsstammans beslut utgors av
den mening som har fatt mer an hiilften
av de avgivna rosterna eller vid lika
rdstetal den mening som
stammoordfOranden bitdder.
Vid personval anses den vald som har
fatt de flesta rosterna. Vid Iika rdstetal
avgors valet genom lottning om inte annat
beslutas av f6reningsstamman innan
valet fdrrattas.
F0r vissa beslut krevs sarskild majoritet
enligt bestAmmelser i lag.
Om rostsedel inte avldmnas eller
r0stsedel avlemnas utan rostningsuppgift
(sa kallad blank sedel) vid sluten
omrostning anses inte rdstning ha skett.

Protokoll vid fOreningsstamma
Ordforanden vid foreningsstAmman ska
se till att det fors protokoll.
I fraga om protokollets innehell gelbr
S 20

1.

2.
3.

rostlangden ska tas in i eller bifogas
protokollet
fdreningsstammans beslut ska
fdras in i protoko,let, samt
om rostning har skett ska resultatet
anges i protokollet

Protokollet ska undertecknas av
stammoordf6randen och av valda
justerare.
Senast tre veckor efter
foreningsstemman ska det justerade
protokollet hallas tillgangligt hos
bostadsretsforeningen for medlemmarna
Protokoll ska fdrvaras betryggande.

STYRELSE, REVISION
OCH VALBEREDNING
S 21

Styrelse

Styrelsen bester av lagst tre och hogst
elva slyrelseledamOter med hogst fyra
suppleanter. Av dessa utses en styrelseledamot och hogst en suppleant for denne
av styrelsen f6r HSB.
Foreningsstamman valjer 6vriga
styrelseledamOter och suppleanter.
Mandattiden er h6gst tva 5r.
Styrelseledamot och suppleant kan valjas
om. Om helt ny styrelse valjs av
f0reningsstamman ska mandattiden for
helften, eller vid udda tal narmast hogre
antal, vara ett 6r.
$ 22 Konstituering och firmatecknlng
Styrelsen utser inom sig ordforande,
vice ordfOrande och sekreterare.
Styrelsen utser ocksa organisator for
studie- och fritidsverksamheten inom
bostadsrAttsf0ren ingen.
Bostadsrattsfdrenin gens fl rma tecknas av
styrelsen. Styrelsen kan utse hogst fyra
personer, varav minst tva styrelseledamoter, att Na tillsammans teckna
bostadsretsforeningens fi rma.
$ 23

Beelutftirhet

Styrelsen ar beslutfor nar fler an helften
av hela antalet styrelseledamoter er
narvarande. Som styrelsens beslut galler
den mening de flesta rostande forenar sig
om. Vid lika rostetal galler den mening
som styrelsens ordforande bitrader. Nar
minsta antal ledamoter ar narvarande
kravs enhallighet fdr giltigt beslut.
$ 24

Protokoll vid styrelsesammantradB

Vid styrelsens sammantrdden ska det
foras protokoll. Protokollet ska justeras av
ordforanden fdr sammantredet och den
ytterligare ledamot som styrelsen utser.
Styrelseledamot har ratt att fe
avvikande mening antecknad till
protokollet.
Endast styrelseledamol och revisor har
rdtt att ta del av styrelseprotokoll.
Styrelsen forfogar over mojligheten att
lAta annan ta del av styrelsens protokoll.
Protokoll ska forvaras betryggande.
Protokoll fren styrelsesammantrade ska
fdras i nummerfdljd.
S 25

Revlsorer

Revisorerna ska till antalet vara lagst
tv5 och hdgst tre, samt hdgst en
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suppleant. Av dessa utses alltid en
revisor av HSB Riksforbund, 6vriga vAljs
av f6reningsstaimman. Mandattiden ar
fram till nesta ordinarie fdreningsstamma.
Revisorerna ska bedriva sitt arbete sa
alt revisionen er avslutad och
revisionsberattelsen lemnad senast den
15 april. Styrelsen ska Hmna skriftlig
fOrklaring till ordinarie foreningsstamma
over gjorda anmarkningar i revisionsberattelsen.

mellan insatsen f0r iagenheten och
samtliga insatser fOr bostadsratslegenheter i bostadsrettsfcireningen, med
avdrag f6r gjorda uttag.

Underhellsplan
Styrelsen ska:
1. uppratta en underhellsplan for

S 28

2.

Arsredovisningshandlingar,
revisionsberdttelsen och styrelsens
fdrklaring civer gjorda anmarkningar i
revisionsberattelsen ska hillas tillgangliga
fdr medlemmarna minst en vecka f6re
den foreningsstamma pA vilken de ska

3.

behandlas.

4.

g 26 Valberedning
Vid ordinarie foreningsstamma valjs
valberedning,
Mandattiden ar fram till nasta ordinarie
foreningsstamma. Valberedningen ska
beste av lagst tva ledamoter. En ledamot
utses av foreningsstemman till ordforande
i valberedningen.
Valberedningen bereder och foreslar
personer till de fortroendeuppdrag som
foreningsstamman ska tillsatta.
Valberedningen ska till
foreningsstamman Iamna forslag pa
arvode och foresle principer for andra
ekonomiska ersaft ningar f0r styrelsens
ledamoter och revisorer.

bostadsrattsfdreningens fastighet
se till att bostadsrattsforeningens
egendom besiktigas i hmplig
omfattning och i enlighet med
bostadsrettsforeningen s
underhallsplan, samt

regelbundetuppdatera
underhAllsplanen

S 29

6ver- och underskott

Det 6ver- eller underskott som kan

uppsti pA bostadsrattsforeningens
verksamhet ska, efter
Lrnderhellsfondering. balanseras i ny
r.ikning.

BOSTADSRATTS.
FRAGOR
$ 30 Utdrag ur Hgenhetsfairteckning
Bostadsraltshavare har ratt aft fa utdrag
ur lagenhetsforteckningen betraffande sin
bostad srett. Utdraget ska ange:
legenhetens beteckning,
belAgenhet, rumsantal och ovriga
utrymmen
dagen for Bolagsverkets
registrering av den ekonomiska
plan som ligger till grund fOr
upplStelsen
bostadsraftshavarens namn
insatsen f6r bostadsratten
vad som finns antecknat rorande
pantsattning av bostadsratten, samt

FONDERING OCH
UNDERHALL
S 27

genomfOrande av underhAll av
bostadsraftsforeni ngens fastighet
Arligen budgetera for att sakerstella
att tillrackliga medel finns for
underhall av

1.

Fonder

2.

Yttre fond
Bostadsrattsforeningen ska ha fond for
yftre underhell.
Styrelsen ska i enlighet med upprattad
underhAllsplan reservera respektive ta i
ansprak medel for yttre underhell.

3.
4.
5.
6.

lnre fond
Bostadsriittsfdreningen kan ha fond for
inre underhell av bostadsrattsHgenheter.

S 31

datum for utfardandet

Bostadsrattshavarens ansvar

Bostadsrattshavaren ska pA egen
bekostnad hAlla legenheten igott skick
Det innebar att bostadsrattshavaren
ansvarar for att savel underhella som
reparera lagenheten och att bekosta

OverfOring till fond fOr inre underhall
bestems av styrelsen.
Bostadsrettshavare far for att bekosta
inre underhell av legenhet anvanda sig av
den del av fonden som tillhor
bostadsrattslagenheten.

etgarderna.

Bostadsrattshavaren bOr teckna

Bostadsrtittslegenhetens andel av
fonden be$ams utifran fdrhallandet

fdrsaikring som omfattar
bostadsrattshavarens underhalls- och
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lagenheten och betjenar endasl den
aktuella lagenheten
armaturer for vatten (blandare,
duschmunstycke med mera) inklusive
packnin g, avstangningsventiler och
anslutningskopplingar pe
vattenledning. Avstengningsventiler
p6 huvudledningen ansvarar dock
foreningen fdr.
10, klAmringen runt golvbrunnen,
rensning av golvbrunn och valtenlas
11. koksflakt, kolfilterfldkt, spiskepa,
ventilationsdon och ventilationsfl ekt
om de inte ar en del av husets
ventilationssystem. lnstallation av
anordning som piverkar husets
ventilation kraver styrelsens tillstand
12. sakringsskap, samtliga elledningar i
Egenheten samt brytare, €luftag och
fasta armaturer
13. brandvarnare, samt
14. elburen golwarme och handdukstork
som bosladsrattshavare fOrsett
lagenheten med

reparationsansvar som folier av lag och
dessa stadgar, Om bostadsrattsfdreningen tecknat en motsvarande
fdrsekring till forman for bostadsrettshavaren svarar bostadsraft shavaren i
forekommande fall fOr sjdlvrisk och
kostnaden f6r eldersavdrag.
Bostadsrattshavaren ska folja de

L

anvisningar som bostadsrattsf0reningen
lamnar betraffande installationer
avseende avlopp, varme, gas, el, vanen,
ventilation och anordning fdr informationsoverfdring. FOr vissa atgarder i
lagenheten krevs styrelsens tillstand
enligt $ 37, De etgerder bostadsrettshavaren vidtar i legenheten ska alltid
utfdras fackmessigt.

Till ligenheten hdr bland annat:

1.

2.
3.

4.

5.
6.

ytskikt pa rummens vaiggar, golv och
tak jamte den underliggande
behandling som krevs for att anbringa
ytskiktet pa ett fackmessigt sEitt.
Bostadsrattshavaren ansvarar ocksA
for fuktisolerande skikt i badrum och
vatrum
icke barande innerveggar
inredning ilagenheten och ovriga
utrymmen tillhorande lagenheten,
exempelvis: sanitetsporslin,
kOksin redning, vitvaror sSsom kyl/ftys
och tvattmaskin; bostadsrgttshavaren
svarar ocksa for vattenledningar,

avstangningsventiler och i
forekommande fall
anslutningskopplingar pa
vattenledning till denna inredning
legenhetens ytter- och innerdorrar
med tillhdrande lister, foder, karm,
tdtningslister, gan gjdrn, beslag,
brevinkast, las inklusive nycklar,
nyckeltub, handtag m m.
Bostadsrattsforeningen svarar dock
for malning av ytterdorrenS yftersida.
Vid byte av lSgenhetens ytterdorr ska
den nya dorren motsvara de normer
som vid utbytet galler fOr
brandklassning och ljuddampning
glas i fonster och dorrar samt sprojs
pA fdnster och i fdrekommande fall
isolerg laskasset
till fonster och fonsterdorr horande

beslag, handtag, las, gengiern,
tatnings-lister samt m5lning;

7.
8.

bostadsratts-fdreningen svarar dock
for malning av utifran synliga delar av
fdnster/ f0nsterd0rr
malning av radiatorer och
varmeledningar
ledningar for avlopp, gas, vatten och
anordningar for informationsoverforing till de delar de ar synliga i

lngar i bostadsrattsupplStelsen fdrrid,
garage eller annat lagenhetskomplement
har bostadsrattshavaren samma
underhAlls- och reparationsansvar for
dessa utrymmen som fcrr lagenheten
enligl ovan. Detta galler aven mark som
ar upplaten med bostadsratt.
Om legenheten ar utrustad med
balkong, altan eller hdr till Egenhelen
marlduteplats som ar uppleten med
bostadsratt svarar bostadsrettshavaren
fdr renhallning och sndskottning. For
balkong/altan svarar bostadsratshavaren
fdr melning av insida av balkongfronv
altanfront samt golv. MAlning utfors enligt
bostadsrettsforeningens instruktioner.
Vad avser marlduteplats ar bostadsrattshavaren skyldig att f0lja bostadsrattsf6reningens anvisnin gar gallande skotsel
av marken/uteplatsen.

Bostadsrattshavaren ar skyldig att till
bostadsrettsforeningen anmala fel och
brister i sadan lagenhetsutrustnin g/
led ningar som bostadsrettsfdreningen
svarar fOr enligt denna stadgebestammelse eller enligt lag.
S 32

BostadsEttsfdrenlngens ansvar

Bostadsreftsfdreningen svarar fdr att
huset och bostadsrgttsfdrenin gens fasta
egendom, med undantag for bostadsrattshavarens ansvar enligt S 31, ar vel
underhallet och halls igott skick.
Bostadsrattsforeningen svarar vidare for
underhell och reparationer av foljande:
ledningar for avlopp, varme, gas,
elektricitet och vatten, om

1.
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2.

3.

4.

5.

bostadsrettsf6reningen har forsett
ldgenheten med ledningarna och
dessa tjanar fler an en l:igenhet (s6
kallade stamledningar)
ledningar for avlopp, gas, vatten
och anordningar f0r informationsoverforing som bostadsraHsf0reningen fOrsett lagenheten med
och som finns i golv, tak, Iagenhetsavskiljande eller bdrande viigg
radiatorer och varmeledningar i
lagenheten som bostadsrattsfdreningen forsett lagenheten med
rokgangar (ej rokgangar i
kakelugnar) och ventilationskanaler,
inkluderat hela ventilationssyslemet
inklusive ventilationsdon samt aven
fdr spiskapa/koksfEkt som utgor del
av husets ventilalion, samt
i forekommande fall for brevlida,
postbox och staket

$ 36 Avhjiilpande av brist
Om bostadsreittshavaren fOrsummar sitt
ansvar fdr lagenhetens skick sa att
annans sakerhet aventyras eller det finns
risk f6r omfattande skador pA annans
egendom och inte efter uppmaning
avhjiilper bristen i lagenhetens skick sa
snart som m0jligt, far bostadsratts-

foreningen avhjalpa bristen pa
bostadsrettshavarens bekostnad.
S 37

f.
2.

lagenheten

Brand- och vattenlednlngsskada
samt ohyra
For reparation pa grund av brandskada
eller vattenledningsskada (skada pi
grund av utsirommande tappvatten)
svarar bostadsrdltshavaren endast i
begrensad omfattning i enlighet med
S 33

Styrelsen fir bara vigra att medge
tillstand till en atgard som avses i forsta
stycket om atgarden ar till pataglig skada
eiler olagenhet f0r

bostadsrethforeningen.
$ 38 Anviindning av bostadsretten
Vid anvandning av lagenheten ska
bostadsrattshavaren se tiil att de som bor
iomgivningen inte utsatts for stdrningar
som i sAdan grad kan vara skadliga ftir
halsan eller annars f0rsamra deras
bostadsmiljo att de inte skalagen b0r talas
Bostadsrattshavaren ska aven iovrigt vid
sin anvandning av liigenheten iakfta allt
som fordras f6r att bevara sundhet,
ordning och gott skicK inom eller utanf0r
huset.
Bostadsraftshavaren ska hella
noggrann tillsyn over att dessa
AlJgganden fullgcirs ocksA av de som h0r
till bostadsrattshavarens hushill, de som
besoker bostadsrattshavaren som gasl
nagon som bostadsrafishavaren har
inrymt eller nSgon som pa uppdrag av
bostadsraftshavaren utfor arbete i
lagenheten.
Bostadsrattsforeningen kan anta
ordningsregler. Ordningsreglema ska
vara i overensstammelse med ortens sed
Bostadsratshavaren ska folja
bostadsrattsforeningens ordningsregler.
Om det forekommer storninga' i
boendet ska bostadsrattsforeningen ge
bostadsrattshavaren tillsagelse att se till
att storningarna omedelbart upphOr. Det
galler inte om bostadsrattshavaren sags
upp med anledning av att storningarna er

bostadsrattslagen.
Detta galler aven i tillampliga delar om
det finns ohyra i lagenheten.

Bostadsrattsfdreningens
tivertagande av underhallsatgard
Bostadsrattsftirenrn gen fer utfora
reparation samt byta inredning och
utrustning som bostadsrattshavaren enligt
S 31 ska svara for. Ett sadant beslut ska
fattas av foreningsstamma och far endast
avse Atg6rd som foretas i samband med
omfattande underhall eller ombyggnad av
bostadsraflsforeningens hus och som
beror bostadsrattshavarens lagenhet.

S 34

S 35

lngrepp i legenhet

Bostadsrattshavaren far inte utan
styrelsens tillstend i lagenheten utfora
atgard som innefattari
ingrepp i en barande konstruktion
andring av befintliga ledningar fdr
avlopp, varme, gas eller vatten,
eller
3. annan vasentlig forandring av

Ftirandring av bostadsrattslegenhet

Om ett beslut som fattats pa
f0reningsstdmma innebar aft en laigenhet
som upplitits med bostadsratt kommer att
f6randras eller isin helhet behova tas i
ansprAk av bostadsrattsforeningen med
anledning av en om- eller tillbyggnad ska
bostadsrattshavaren ha gaft med pa
beslutet. Om bostadsrattshavaren inte ger
sitt samtycke till fordndringen, blir beslutet
anda giltigt om minst tva tredjedelar av de
rdstande har gAtt med pa det och beslutet
dessutom har godkents av
hyresnamnden
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sarskilt allvarliga med hansyn till deras art
eller omfaftning.
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inte antagits till medlem

i

Om bostadsrattshavaren vet eller har
anledning att misstanka att ett foremel ar
behaftat med ohyra far detta inte tas in i

bostadsrattsforeningen, eller
om lagenheten ar avsedd for
permanentboende och
bostadsratten till lSgenheten
innehas av en kommun eller ett

ldgenheten.

landsting

S 39

Tilltrede till lagenheten

Fdretredare fOr bostadsrattsfdreningen
har rritt att fi komma in i lagenheten ner
det behtivs fdr tillsyn eller for att utfOra
arbete som bostadsrattsfdreningen svarar
fa,r eller for att avhjalpa brist nar

bostadsretbhavaren forsummar sitt
ansvar f0r lagenhetens skick.
Ner bostadsrdttshavaren har avsagt sig
bostadsretten eller nar bostadsratten ska
tve n g sf6 rs ai ljas ar bostadsratshavaren
skyldig att Iata lagenheten visas pa
lamdig tid. Bostadsrattsfdreningen ska se
till att bostadsrattshavaren inte drabbas
av storre olagenhet an nOdvandigt.

Bostadsreltsfdreningen har riitt aft
komma in i lagenheten och utfora
nodvandiga elgarder for att utrota ohyra

huset eller pi marken.
Om bostadsrattshavaren inte lemnar
tilltrade nar bostadsraflsfrireningen har
rgtt till det kan bostadsrefisfOrenrngen
ans6ka om sarskild handrackning vid
kronofogdemyndigheten.
S

i

Samtycke till andrahandsupplStelse
behcivs inte:
om en bostadsratt har fdrvarvab vid
exekutiv fdrsaljning eller tvdngsforsaljning enligt bostadsraftslagen
av en juridisk person som hade
pantratt i bostadsratten och som

1.

41 lnrymma utomstaende
Bostadsrettshavaren far inte inrymma
utomstaende personer i ldgenheten, om
det kan medfora men for bostadsrettsforeningen eller nagon annan medlem i
S

bostadsraft sforeninge n.
g 42

Andamil med bostadsretten

Bostadsrettshavaren far inte anvanda
lagenheten for nagot annat andamel an
det avsedda.
Bostadsrattsforenin gen fAr dock endast
Aberopa awikelse som 5r av avsevard
betydelse for bostadsratsforeningen eller

$ 43

En bostadsrattshavare fAr upplAta sin
laqenhet i andra hand till annan fcir
sjalvstendigt brukande endast om styrelsen
ger sitt skriftliga samtycke- Styrelsens
samtycke bor begrensas till viss tid och ska
lamnas om bostadsrettshavaren har skal for
uppEtelsen och bostadsrattsforeningen inte
har nAgon befogad anledning att vagra
samtycke.
Om inte samtycke till andrahandsupplStelse lamnas av styrelsen far
bostadsrattshavaren ande uppleta sin
lagenhet i andra hand om hyresnamnden
lamnar sitt tillstand.

andrahandsupplStelse endast nekas om
bostadsrdttsforeningen har befogad
an ledning.

Ner samtycke inte behovs ska
bostadsrattshavaren genasl meddela
styrelsen om andrahandsuppl6telsen.

negon medlem i bostadsraftsforeningen.

40 AndrahandsuppHtelse

Nar en juridisk person innehaf en
bostadslagenhet kan samtycke till

2.

Avsiigelse av bostadsratt

En bostadsrattshavare fdr avsdga sig
bostadsrdtten tidigast efter tva ar fran
upplAtelsen och darigenom bli fri frin sina
forpliktelser som bostadsrAttshavare.
Avsaigelsen ska goras skriftligen hos
styrelsen.
Vid en avsdgelse overger bostadsraften
tlll bostadsratsforenin gen vid det
manadsskifte som intraffar narmast efter
tre menader fren avsagelsen eller vid det
senare manadsskifte som angetts i
avsagelsen.
$ 44 Fdrverkandegrunder

Nyttjandenitten till en legenhet som
innehas med bostadsrett och som tiltrefis
ar f0rverkad och bostadsratsfdreningen har
rett att saga upp bostadsrattshavaren till
avflyftning enligt foljande:

1. Drtijsmal med lnsats eller

upplatelseavgift
om bostadsraftshavaren drojer med att
betala insats eller upplAtelseavgift utdver
tva veckor fren det att bostadsratsforeningen efler forfallodagen anmanat
bostadsrattshavaren att fu llgora sin
betalningsskyldighet
2. Draijsmel mod ar€avgift eller avgift

andrahandsupplitelse
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om bostadsrattshavaren drojer med att
betala 6rsavgift eller avgilt for
andrahandsupplatelse, nar det galler en
bostadslagenhet, mer en en vecka efter
fdrfallodagen eller, ner det galler en lokal,
mer an tva vardagar efter forfallodagen
3. Olovlig upplatelse I andra hand
om bostadsrettshavaren utan
nodvandigt samtycke eller tillst6nd
upplater lagenheten i andra hand
4. Annat iindamil
om legenheten anvands for annat
andamel an det avsedda

5. lnrymma utomstAende
om bostadsrattshavaren inrymmer
utomstaende personer till men f6r
bostadsrettsforeningen eller annan
medlem

6. Ohyra
om bostadsratbhavaren eller den, som
lagenheten uppldtits till iandra hand,
genom vardsldshet ar vallande till att det
finns ohyra i lagenheten eller om
bostadsretBhavaren genom att inte utan
oskaligt drojsmAl underratta slyrelsen om
att det finns ohyra i lagenheten badrar till
att ohyran sprids i huset
7. Vanverd,

sttirningar och liknando

om lagenheten pa annat sett vanvardas
eller om bostadsraftshavaren eller den
som bostadsreten ar upplAten till iandra
hand utsatter boende iomgivningen for
stdrningar, inte iakttar sundhet, ordning
och gott skick eller inte foljer
bostadsrattsforeningens ordningsregler
8.

Vigrat tilltriide

om bostadsrettshavaren inte lemnar
tilltrade tll ltigenheten nar bostadsrattsforeningen har ratt till til[rade och
bostadsrattshavaren inte kan visa en giltig

anvzinds for tillfiilliga sexuella forbindelser
mot ersattning.
En uppsagning ska vara skriftlig.
Nyttianderaften ar inte forverkad, om
det som ligger bostadsraftshavaren till
last dr av ringa betydelse.

Rettelseanmodan, uppsagnin g och
sarskilda bostemmelser
Punkt 3-5 och 7-9
Uppsagning enligt punkt 3-5 eller 7-g
far ske om bostadsrattshavaren lAter bli
att efter tillsegelse vidta rattelse utan
drojsmel.

Punkt 1-6 och 7-9
Ar nyttjanderatten enligt punkt'1-5 eller
7-9 f0rverkad men sker rattelse innan
bostadsrattsfOreningen har sagt upp
bostadsrattshavaren till avfl yttning, far
bostadsraftshavaren inte darefter skiljas
fran lAgenheten pa den grunden. Detta
galler inte om nyttjanderAtten er forverkad
pa grund av sarskilt allvarliga stdrningar i
boendet.

Bostadsrattshavaren fAr inte heller
skil.jas frAn lAgenheten enligt punkt 6 eller
9 om bostadsrattsforeningen inte har sagt
upp bostadsrattshavaren till avflyttning
inom tre mAnader fren den dag de
bostadsrattsforeningen fi ck reda pa
f0rh6llande som avses.

Punkt 2
Ar nyttJanderaften enligt punkt 2 forverkad
pa grund av drojsmal med betalning av
lrsavgift eller avgift f0r andrahandsuppletelse, och har bostadsrettsfdreningen
med anledning av detta sagt upp
bostadsrettshavaren tlll avflyttning, far
denne pi grund av drojsmelet inte skiljas
fran lagenheten:

1.

ursakt for detta
9. Skyldighet av synnerlig vikt
om bostadsrattshavaren inte fullgdr
skyldighet som 96r utdver det han ska
gdra enligt bostadsrattslagen och det
meste anses vara av synnerlig vikt fdr
bostadsrattsforeningen att skyldigheten

fullgors, samt
10.

Brottsligt ffidarande

2.

om legenheten helt eller till vasentlig del
anvands f0r neringsverksamhet eller
dermed likartad verksamhet, vilken utgor
eller i vilken till en inte ovasentlig del ingar
brottsligt f0rfarande eller om Egenheten
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om avgiften - ner det ar frega om
en bostadslagenhet - betalas inom
tre veckor fran det att bostadsrettshavaren har delgetts underratelse
om mojligheten att fa tillbaka
lagenheten genom att betala
avgiften inom denna tid, och
meddelande om uppsagningen och
anledningen till denna har lamnats
till socialnamnden i den kommun
dar legenheten ar belagen
om avgiften - nar det ar fraga om
en lokal - betalas inom tvd veckor
frAn det alt bostadsrattshavaren har
delgetts underraftelse om
mc,jligheten aft fe tillbaka
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lEigenheten genom att betala

Stal eller om forundersdkning har inletts

avgiften inom denna tid

inom samma tid, har bostadsraftsforeningen dock kvar sin ratt till
uppsegning intill dess att tv6 mSnader har
gatt fran det att domen i brottmelet har
vunnit laga kraft eller det rattsliga
forfarandet har avslulals pa nagot annat

Ar det frAga om en bostadslegenhet fdr en
bostadsrattshavare inte heller skiljas fr6n
legenheten om bostadsrettshavaren har
varit f6rhindrad att betala avgiften inom den
tid som anges i fdrsta stycket 1 pa grund av
sjukdom eller liknande ofOrutsedd
omstandighet och avgiften har betalats sa
snart det var mojligt, dock senast ner
tvisten om avhysning avgdrs i forsta
instans,
Vad som sdgs i forsta stycket gelbr inte
om bostadsrdttshavaren, genom att vid
upprepade tillfellen inte betala avgiften, har
asidosatt sina f6rpliktelser i sa h6g grad att
bostadsrattshavaren skaligen inte bOr f&
behella legenheten.
Beslut om avhysning far meddelas
tidigast tredje vardagen efter utgangen av
den tid som anges i fdrsta stycket 1 eller
2.

Punkt 3
Uppsigning enligt punkt 3 fer dock, om
det 6r fr6ga om en bostadslegenhet, inte
ske om bostadsrettshavaren utan
drojsmAl ansdker om tillstand till
upplatelsen och fer ansokan beviljad.
Bostadsraittshavaren fAr endast skiljas
fran lagenheten om bostadsrettsforeningen har sagt till bostadsrettshavaren att vidta rattelse. Uppmaningen
aft vidta rattelse ska ske inom tva
m5nader ft6n den dag da bostadsrattsforeningen fick reda pa forhallande som
avses i punkt 3.
r.i.,, I ,,,,, .,
Punkt 7
Vid sarskilt allvarliga stdrningar i
boendet gdller vad som sags i punkt 7
aven om negon tillsagelse om rattelse
inte har skett. Tillsdgelse om raftelse ska
alltid ske om bostadsratten dr upplaten i
andra hand.
lnnan uppsagning fAr ske av
bostadslagenhet enligt punkt 7 ska
socialnemnden undenatas. Vid sarskilt
allvarliga storningar fAr uppsagning ske
utian underrattelse till socialnemnden, en
kopia av uppsagningen ska dock skickas
till socialnamnden.
Punkt 10
En bostadsrattshavare kan skiljas fran
lagenheten enligt punkt 10 endast om
bostadsrattsf6reningen har sagt upp
bostadsrattshavaren till avflyttn ing inom
tvA miinader frin det att bostadsrattsf0reningen fick reda pa fdrhellandet. Om
det brottsliga forfarandet har angetts till

satt.

Vlssa meddelanden
Nar meddelande enligt nedan har
skickats fran bostadsraftsfdreningen i
rekommenderat bfev u nder mottagarens
vanliga adress har bostadsrattsfdreningen
giort vad som kravs av den:
1. tillsagelse om storningar iboendet
2. tillsagelse att avhjelpa brist
3. uppmaning att betala insats eller
upplatelseavgift
4. tillsdgelse att vidta rattelse
5. meddelande till socialnamnden
6. undenattelse till panthavare
angaende obetalda avgifler till
S 45

7.

bostadsratsfOrenin gen

uppmaningtilljuridiskapersoner,
dddsbon med flera angiende nekat
medlemskap

Andra meddelanden till medlemmama
sker genom anslag pA lamplig plats inom
foreningens fastighet eller genom brev.

SARSKILDA BESLUT
46 Bostadsrattsf6renlngens fastighet
och tomtratt
Styrelsen eller llrmatecknare fAr inte
utan foreningsstgmmans god kdnnande
avhanda bostadsrattsfdreningens
fastighet, del av fustighet eller tomtratt.
Styrelsen eller firmatecknare fAr inte
heller riva eller besluta om vasentliga
f6randringar av bostadsrattsforen ingens
hus eller mark sAsom vasentliga till-, nyoch ombyggnader av sadan egendom.
Styrelsen eller firmatecknare far ansoka
om inteckning eller annan inskrrvntng i
bosladsrattsforeningens fastighet eller
tomtraft.
S

$ 47 Sarskilda regler 16r

giltigt beslut

F0r giltigheten av f0ljande beslut kravs
godkennande av styrelsen for HSB:
'1. beslut att overlata bostadsrattsforeningens fastighet, del av
fastighet eller tomtratt
beslut om andring av bostadsretts-

2.

f0reningens stadgar
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FOr giltigheten av foljande beslut krdvs
godkannande av styrelsen for HSB och
HSB Riksforbund:
beslut att bostadsraftsforeningen
ska trada i likvidation eller
fusioneras med annan juridisk

3.

ur HSB blir beslutet giltigt om det fattas
p6 tvi p6 varandra f6ljande f6reningsstdmmor och pa den senare fOreningsstamman bitrats av m:nst Wa tredjedelar

4.

av de rostande.
Vid uftrade ur HSB ska bostadsrattsforeningens stadgar och fjrma andras
utan tillampning av S 47.

person
beslut om andring av bostadsrattsforeningens stadgar som inte
dverensstemmer med av HSB

$ 49 Upplcisning

Riksforbund rekommenderade
normalstadgar for bostadsrattsfdreningar
S

Om bostadsratsforeningen upploses
ska behdllna tillg6ngar tillfalla
medlemmarna i f6rhallande till
bostadsrettslagenheternas insatser.

48 Ultrade ur HSB

Om ett beslut innebair att
bostadsrattsforeningen beger sitt uttriide

Stadgarna antagna vid ftireningsstemma 2015-03-10 och 2015-05-19
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Firmatecknares namnteckningar

Godka

Stockholm ekonomisk ltirening
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