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Senna föreming frerlS??-#4-å$ r*gixtr*rsts
fios lå*esåyrelsen i Jäcnååmslds lår:.

ll nedanstå*nde stadg*r har samiligx åindringar
sam gjorts under år*s: 1$Tl - iSSd intaaits.l

Fiireming*ns Sirnra nch ändamål
ii 1

i:o reni n gerT s ii nma är ilostadsrättsförcni ng*a Fiål lvaltnet.

rs2

f iir*ninge n har ijli ändamål alt åt sina nlcdlemm*r uy:g:l;ita
bost)cier *ller andra lägenheter under n.vttj*nd*rätt f*r
*!:egränsael tid, iörv;:ita tör*ningens fasta *ch lösa *gen-
donr ranrt i iivrigl främja sirra medlernrnarE ${inr*nsåfilmå
intrr:-cs en .

tr4e rlJ*nrs ritl in*r:r iör*ningen på gri:ncl al' siidan up1:-
iåtclre k*llas br:ststJsr;itl. M*di*m som i*nehar br:gtadE-
ritt ellclr anrJ*l av boetådifätt kallas bostarJsrättlhavare.

$3
Styrelsen -rkali ha s:tt säie i l*lärierlak:nr kr;n:n-:ur.r, Järnt-
!ands län.

Räkenskapsår

."4
iörerrinqe*s räkenskapsår onlfåttar tiden -i januari * 31
decrlmbr,:r.

fu{edixrnskap

$5
Fråga r:rn aniagande av msrJlem avgors av slyrr:lsen orn t-.j

annat iiiljer av 5l $ b<ist;ltlsrättslagen.
Inträde i firreningen rkail bevili;is qJenlde s<:i'yr erhåller

i:ostarlsrätt *ller andcf av boltåcisräfi gänom upp{iitelse av
för*ningl:n.

lntriide i för*ninge n kan ät,en beviljas den.rde s{rrr över-
tar bcstadsrätt *lier andel av b*stadsrätt i iiireningerrs
i-ru s.

ån
Nledlem får ej uteslutas eiler utiräda ur iöreningcrr så
långe han innelrar bclstadsrått eller alidel av hcstadsrätt.

Ävgifter
s7

fiir lJgr-'nhelen r"rtg.iertde grundavgiff och arsavgift fasl-.
ställes a\. styrelsen, Ändrin* av grundavgift skall dsck
alltid bes!r.rtas av foreningsstärnfiån. För br:stacjsrätt eller
åndel av bostarJsrått skall erläggas årsavgil't till å:cstridan-
de av föreningens utgiiter, så ock {or de i$ B angivna
åvsättningarnd: Ärsavgifttrna t'ördelas nrellan bosiads-
råttshavarna i proporti*n till antal upplåtna nirttjarrrle-
veckor i förenirrgens hus.

Årsavgift skall erlåggas på tider som styrelsen b*stäm-
mer.

Upplåtelseavgift kån uttagäs e{ter beslut av styrels*n^
Utör.'er i denna paragraf nåmnda avgifter får avgift till

ftireningen icke avkrävas bnstadsråttshåvår€ ellrr annan
rnedlem.

Åvsååtni*gar erch användning av årlvinst
ill

Åvsiiftning fi)r iörening*n åvil*ndr *nrlerlråll skall giiras
årligeri, $e naåt il' tr m rl*t v*rksamh*tsår sor:r infaller lvå
år eft*r d*t {i:!r*rrir-:gens s;:n:llig;r i:us och or,ri1.1t anl;ig$-
r-ri ngar hlir''it iir*igstälitl*.

Åvvåttn!ng sLali skr: n.tr:el rrll bel<>1:p n"lotsvarande ntiil5t
(1,25'1,'" llr' 

"lft 
rlt;ri f rr i n *:L{istnadjefi ior Jclreni nqens {asii g-

h4t.
'f1I1 dilp*sitir:rrsf*niJ si;aII ar.,r;ittar rJs:t riverski:{| sorn

kan r.: irp*t;i ir* ii'r rt,:lr r n gt':nc lerklail'r h *!.

Såyr*å;*: *r$r revis*rer
.) {i

Styt*lsen br:slirr av minst tre rch högsr nio it:r,Jamöter sarrrt
hiigsi ir rn su;:pir;il nli:r. L r<iar röl*rnas och su;rpir:antr:rnas
rnanrjattici rkali t:rn{'*tta ivå år" l-Jalva styxrlsr-.* sanrt hålvn
.urr.alt:1 s..t:l:lr.:rrii:r ik,irl ",i;:.,r< r,.rf r,.ttjt, riirntnirriirsLlintnr.r.
li*si*r rl'yrrlserr av i.idrj;-r ant;:1 i*<J;lnrötrr. skail viEJ icint-a
valtillfiili* *t:r årr haiv* a;rtill*{ r'älj*s iiir en nrandatp<:rir:d
av 1r,,å år. \1{:ts,var;iilde sk,*ii glill;r fiir *upplcantcrna. {}r'riBa
l*tJ;lrnii1r,:r r:<;L supi5.:iruntr:r vål!rs vid första vaitillliillr iiir'
gtt iir.

ÅvgÅr,:ndr: icrianr*t *r-:h si"rppleant får ornvåljas.

5 1$

St,vn*lscn k*nrtituerar tig s jälv.
Stvrelst:n är h*qlr-r$iör när clc vicl sammå*tfädet närva-

rand*s antal ö\,.jrstij{rr nälit*n av iit,:!a anf;rlet ledarniiter,
S*rn styrelsens b*:Elut gäii*r de* rnening, *m vilken rJe
fi*st* röstande itir*r:ar :ipi olh vid lika rilststal den me^
*ing, sr:nr bilfå{Je5 av t:rqlliiranr!*n, eJcick mtt giltigt bss!ut
iar*Jrar cn|r;illighr:t rrär !ilr hr,rsluts{iirhet mirrsta antalel
ledarnöte r är närvaranclt.

$ 11

Förening*nl firnra iecknas av st1'relsen i dess helhet.
lJ*:**a kan de*suton"l uist högtt iyra st.vrellseieclamöter,
alt, ånå;ngen två i ftirening elier en av dessa i fiirening med
annan dJrtill rtEedd perso{r, terLna iöreningens firma"

Styrels*n k;rn utse. ledamr-ri eller arrnan ferson at{ en-
sam Jöreträda {öreningen liir sårskilt angivet {all.

$l:
Styrelsen får förvalta förening,er"rs e&endom gen$m eR a!.,

styrelsen ufredd farstight:tsl'örvaltare, vilken ljälv inte
behöver vara medlem i ir:rr:ningen. eller genorn {ri*låen-
de tfirvaltningsorgdn, 5ali{}n.



l1-1
5tyrels*n *:ll*r firmai*rkrrare får irrtrt r-rtan {$reninss-
stårnn:ån* f:ent,nrjrg.:nde avh;inda fnrenirigen dess fasta
eg*ndor:r. !trrelspn -rger dock int*q:hna och belåna s;iclan
e$rnd{]ft] *ta n för*ni neislänl illån t hijr;lnrj*r.

t ],t
5rr r*lscri .1i:g,€ei:
ålt åv$.ct rt:dor,isllns iör irir yailrr.i-tilt-,n .,r iijr,.,rrrng{}n$ nn-

{:cii-ll('nltCfcr p*efi{\i]t;rit L.irl"ir'nrr;;tr5tf,dl{,\',\r};nl. r{),Tl
sk.:ll inrirlrål!.r Lrcratt*lc*: *n: vrrksrr*hLlle* rincer året
{1örvaltnirrgsherå{t$lse} :;rxt rcrJo3irireis<r iijr tsren-
i*g**s i*t;1tt*r orh kcltnarit;r r;n,:lcr å;et {regi.rlta?räk-
ning) *ctr iiir st;illniir,geu r,id riik*rrri1;iil$iret5 *lgang
il:ala*srlkning) ,

å11 tippfätlå ilr.rdget *ch iartctällå ;1r.s;r,"rqifi*r f<ir r{*t krlrn_
rrra*de riikenlk*irl;irct,

åtl min".1 qfl .glnil .,rriiXen ir-n.t,r i"rrr,r.lrr.. i"t\.nq+,r .l\lei.
snl llesöri* l*si ktni ng *r., f ,:r rr.ni r r, r,"n i I a <1;*i1 g1g1. o*nt1
i nr,*nl*ring nr',r iivri pi; I r i I ga r{ gii r rj(-h j iö r" al t r: r rrFsb*r;it-
tslse* rfdovisa,"id i:*siklrrii]gel* scli i*ii*.ni*rir:Scn
g iorda i *k rt;l g{::i*r-' r äv s} rs I,i il{i l:etvde i s *.

äit rnir.ist sex v*ckDr fr.ir* <len i(rte:r:t)gr\t"i*rrrr.r. p* vil$:*n
årsre*()vilninS{in t}{:i"q.1i;r;14;s;1c brr,rtt*i;c skal}
I rallr l;i ggas, li i I r*visr>rr:rn;r. 1åm n; å r;retd*vi i; ni n!irn fi!r
rJet f iirt! utna räker."skap*i1 r*ii sanrl

.att i ranr irarrd m rri k:l ilelse {i ll trrjirra rj*. ii; r{:*i n gsstä rnrft å
[illslå{la n:edl*rrm*lrn* kr:pia ,:r,' årsrede;'v!snilrgrn r:t l:
revili rns**rcåtel-qåi n.

t 1i
i'*t qratrrklin.g åv !t),fel1f *s l<ir.,..*ltrring och itir*r't:g*ns
rii le: r ns L ap er il t.qri å r l i g{:i n vi d r: rr.J i n i:ri-- i* reir i * gs.ttiiri rna
fiir tid*n lrarn itii drl;g niista l:rdinarirr sii!ff*.1!,i hållits tv*
r*vis<>rer tr:h två r*vis$rl.cuppI{.*fiL,ii. ;lr. rrilka *n r*vis*r
sk;ll v*ra,;r-;litc)fi5ar;rd rl:virt:r e,tiier g*dkänd gransk-
nirgsmar:.

i ltj
14*vi*crrerna s,i.ai { verkct,,iila år'srq..;!rir:n en li g1 *e arivrs-
ningai lom g+s i l;rgr:rr offi ek+l*rnisk.r ii)rrnlnsar {lch ,tv
f a rrni nesri"l.rrrn,.,ln $lh riiirvirJ ii l is* iilt ctvrelsö*s ll*$lu!
inle slridr:r m*l allr"rlä* lag *11*r fiir*ningelrs s;tadtjåf .

Lk gkrll al.srl ir*r;!tt*:l:,e liygy ,.;e1[5ii:l{,i r*}!.i.iii]n ri{.r' i
dennå .y-tt{;r sig +ngårrrris {*s1stållanel* *v h;rlxnsråhning-
*n. iill- *11*r,:vll1-rha ansv*rsf r"ih*r1 $t styrr:1sr:ns lec{anrijtår
s.!fut ytlfa sig i:rv*r styr*Ns*:nl iörll*g lrll anvlnclancJe av
över.qk<":i.1 rllrr i.iirki*nder ar, un<le r,rkr:lt r:nligt re sultaträk-
nrrrg.

r\rsreltril!*n rk;lll v*r;r v*rkritälid cch berått*lse dirriver
inliimn.ld till st_vri:ls*rr r{.irlet lre ver'k<lr eJt*f rJrj! qtvfel$efi
ti I I rcvi s*r*rna avl;llr: *ai arrrer{cu! s ni rrg.

ftireulingsst;.imrna

:l 17

L)rrlirrsrie iiire ninglstärrrrna. hall*s en gåflg *ryr året {rjrr:
j u rri nrån,rris irt$ii il!{.

E.Ätia st;fiin'lå hålles r1r rtyrelreil {inrr*r' r.ur:s1årrdig-
fretef n;r därtilI ftiranleda r:cir riial! dir!;irrte av stvrelsarn Llt-
l)rlas då rsviselrerna *ller minst '?/1* av sanrtliga r*stberät-
rlgade n"redlemrnar diirr:rn ho* styr*ls*n giir skriitlig air-
hå{liln, rn*d a*givanr.l* tv årend*r sr:*r sk;lli firrek<>r*ma
på stånrnrån.

Kall*lse till {i}r*ningsst;irrma r}ch itndr:å vik,tiga nreclde*
!anrJerr till frir*:ningens n.redlemrnar skali sk*-skriftiig*r.r
r rnder c'jen r;ll x)r+.ni n ge* upg:11iv*a .;dressen. Kallelsri"till
ordini:rie orh e\tr'å lureningxståm*:,: sk:rll avqändas se-
nåsl två verk{,}r i'öre siämrna*.

{}rråinarie fiireningsslär:rxta sk*}l h*sir.:ta onr på vilk*n
oft nå$tä års orclin;rrie iör**ingsstårnmä sk;ill hållas. !,ailar
.qtårxrnan ingel bcsl*t härou:. :ir:!l ståmnen hållas i l-i$r-
jedalen,

gla
Nlerjlenr, som önskar yi*st är*nrJe behandlat på nrdinarla
{iireninesstämma. skaii lkriftli gen anm;ta ;*reÄ*ei h$s $tv_
fersen senJil rJcn j afrril.

s l!;
f]1. yrylinarie föreningssrånrnra skall iiirek*nrnr;r följande
ar*ndlen:
;t) Llppfättandle av {i}:.t*s:kning iiver ,_1årvärå.}då l,r:ed-

I f rrr r*ar !iä f'nt iå sts{ä } ! ån de ai,j' rEilt län cdhi Val ;v *rdfrira*de vici stånrn'ran
q l:råga rm kallefui* till itärnnian behori*en :krttdi l-oreCr,rgnrrrq av s!1ru'lsr-ns arsrt,dor.isninu
g, Inredragning ar revisorcrnas berJltr,l:et) l::actst.tllandc *v b*i"insrJkningt:n
l,l: I råg.l <rrn a'llvarstrillet Jlir stvrqrlsr:n
h) f råga om anv.ind.rnde av r"rppkom*re* vjn(f cifer tark-

*nrJr: av förlust
i) I råga **t a*tal .styrelse ledarnöter *ch lug:pi*ari*r
ii lråga tlryl ä.rr,$de. rese- $rh trilktanr*rrltsef-{å{tningar tii!

Itvrelsc r;rh rer,ilor er
l{) Vni äv -{tyrelsek)rjamöf er r:ch rug:plea*tn:r
l; V.ll av revis*r*r *ch r*visorrsugiJ:rle"rnter
irr) Iråga om tiilsätianrte av v;rlb*r*dning
a) Fråga r)fn var näst;* åf5 fort:ning,s;tänirr:a r[*ll hållas
r:i 

_ 
Llvrlg,: r stadgeenlig ordning inl,lcrnrra äreri*{-"n.

,Pi {trtr.t i*rcnings.stämmx skall. r.;tilv*r är*nden r*nlig,i
pt<l ai - cl svån, rndasi {örektrm*-la *e ärenrJer, iör vilka
slä*!man rrtlysts *ch vilka ar"rgivii: i k;il*ls* till rle*sa*"rma.

{i :*
Vitl stär:rrna idrt pro:*koll -rkal! lr"rr;st itol:r lvå v*r-,rur
tr;1n sldmn':iln vara hr:s si! rel;en trllgängii.gl tijr rnecrenr*
rnarilå. Åvskrift at' st;t*rr:cprot<ll"rl'it:,1 ikal! rr rrinrl*s ti I I

$redlernmarna.

F:1
Viti iirr*ningsstäi'*r11ä har v;lrj* *redlerr cn iölt. rnnenär
fleri: rtqcil*t*r'nar "rrrdel ;lr: hc.;si,lcisrilt rirlril*ri5aflt, t1är dr.i
dr-rck tills*.mmanE endast en riist. Rosti:r:rättiq;r<l ;jr rnrja:t
den merjlern sr:rn lullgjort sina {rirplikl*isc} m*t fiirE:n-
I ngen.

B$st.advr;i{tsir;lvane må låta sig rfpresente!"as ar,, betull,
mäktigat t:nri:ld sora skall vara arrtinHaln nrecllern iir. {Jen
r*stl:erättigadei fami lj elicr ann*n fr.irini*gtnr*ctir.t*:.

Ingen iår på grr.rnct av lullnrakt rrj*t;r iiir ffler .jr.: tn
an*an rr.lltberiittigad,

,.Cmröstninq yi61 1iils11ingsstårnme skt,r iiplrr:t. Ca; ei
nä.rvararrde röstherä tti eacl $.r kal lar s i u rt,n rirn i"r'!* tni n q.

Vid lika röstetål avglirei va1 genr.rrn lotlring, rlerjan i
anfira tr,rqnr tlerr mcning gäller sr:lrr bilriids ilv trdfi!ran-
{rf n.

. 
"*e iall ....b| andra fråga cnr;indring av cl<:ssa rtrdgar,

dår sårskil{t rösterverviki erturdras fcii giltrghet av häslut,
hehandlar i i){J-ti? $h bostaeJs-:ittslagon.

{J pplå*els* ${h iivÅe råiång ev h*:$lådis 6.r{åå

S*stadsrått eiler andel av h*ruldsrått r.rpplåtes *,krittlig*n
*ch får *ndast up;:låtas åt r*erilem i f*råÅi:':gen"
," Ftireningen äger upplåta andel iari av b+rådsrått. Upp-
l;itelsehanri li nge n ska I l, fiirutorn upplåtar*n I narnn. änse
tullståndigt närrrn, Fle15Llnnuf*nl€f sarnl ;:rJress å <Jen, iitt
vilken b,ostadsrått uppiåtes. Vidare skall anges liigenhe-
tcns l::eteckni.ng samt de be!opp, varm*d grJneiavgi{t r:ch
årsavgift skall ritgä. Om särskrld .rr,'ait,r fi!r upplale!rr .;r
bostadsrärt {up;:låtels*aveift} !ka{l {rttågås_ skai! ar *n dpr
ripps**.



$13
l-1;lr bc.)ltarjsriitt e lier ai"ldcl ilv bc;stadsrätt övergått tili ny
ir"lrr*h.*var*, iår <i*nna *töva bostarJsrätien etier anrJeleå
*v lro-rtadsråltr€n endä61 *rn han är eller Ånt;l$es tili med-
i*n-i i {iirenincerr.

Ut*n irlnder av iiirrtit stvcket {år diiijthi: *tter ar,liden
i:r:siarJlrå{tshav.lfe il1ör;t b{}stads(ijlten eller "rndel*:n av
h*rtarJsriitie*.

t ?'1

1)r,:n, fjll rrilkcn hc*tael$rått ell{rr *ndel av b*ttadsrätt över-
1;;lit. får".ej väfirirs intriidi1 i föreningen om förcningen
sktilig*n kan ntij;:s n:r:ri denrre s<:m i:iirtadsråitsh;vare.

IJ;r bostari:råu r:ller anrlel av b$$ta{J5råt iivergått till
bi::igta<j I rä ttihnvil r{: $r nr;i h*i nr aka, f år i rrträ tj e i iri ren i n ge rr
*j r.'iigras n-l;lh.*n,'m;(ärr. lletsarnma gä|ier r.r* bostads;ått
ell*r arrd*l ,lr, h'ost;iiJs*itt iiverg;itt till perron. gr.rrn varak-
t!*{ s*r'r:n"r"rnf:'..rr med host;lrisråttshavaren. *ller till bo-
r tadrriiti-rlrav;r"ens fiiråldr;rr, barn cl ler gyskon.

$ 'J5

l]*.:*, till viikeri br:rtarJ*ritt eliör åndel a!, bristadsräil {iver-
S,11{, äf jiirnl* ör'*rlåtaren sr:lidariskt *nsvarjS iiir alla de
li.;. tp I i [t* I r* r go. * t{] nroi fi: re n i n$r:n, s {r m åvi I äf iive rl å ta r.*n
i d**n*s e+grrnskap av boltadsråttshavar*.

It*tta ;iall*r, ,"år,!<ia ej åfinÅl (i\rerenskr:rrnmits mellån
f6renini;en o,r.:ii *cn, till vilken i:*sl.rrlsr;i{terr eller ande-
lsn av bo.glad{r'älien i}vsrqått.

t;6
iJvqjriaL*lscl *v Lr*rtaeJsrått eller anelef av btista<Jsräfi shalt
skr: lLril'tligi pil i:*s!eclsr$ltshå\rårefl$ exen.tplar av bo-
saädrf tt{i.rvta jet $åmt und*rter:knas av iiverlåtare $ch Jör-
r:;ir.r,ar*. fiilst.,vrkt li+;:ii,r *v bostadsrät.ts;rvtalet, utvisande
ätt i)!,r:rlåtel!* ske'tt, skal] insm en månacJ från ör.erlåtel-
,t',1.r:i1rr i 1...1 11i l;. I i il rrir('11in{C.n.

i:iirr::ri*,t*n skali där*iter b*kr;iita fili överlåtare oc!r
i t.i rr;i li:;i r<l d*,: l l lt t r u v i d a r.t'",t rliita rnn av f $rts s nrc bosta dr-
t!llrhavrr* ,:x;h rrr*dlsnr ! f#reningen. dt:ls hur*r.ida for-
värv;r*n irrcLrivlti tom nv hr:*tari.srättsh;lvare r:ch med-
lerrn i ii:irqr:inge'.!, iamt ait ilotf rjngar härom giorts i m*cl-
le$s- {'}{h iä4r:* h*trtcirteckningen.

rt ?,/

Soef aCrf;]ttsiiavåre åSef *i. uian styrelsens tiilttånd, öt'er,
låui ,:ir<jcl i denne 1;lihiirig br:stadrrätt el!er ar'rdel därav.

eller iii:"*ur:"rligir*t av någnn sr:rn hiir till hsa: hushåli erli':r
sr:m rjår gås{ar hon*rr: e!ier av ånnafi som harr irrrrrnr{ i
Iägenh*ten, i sådana iall rJär skaciarr ej ersåttca grilr^,lt1i
för*ni ngens {nrsåhrinli"

Bostadsråtlsl'iir*ning*n svarar ii)r $ed,-anlifit undc,rhål!
av t*stighet*r, i$gi:nheter nch i*vrntari*r.

$ "r*
S<>stiidsrättslråvåre n får ei utå11 t!llltiniJ å1r !i\.relseil fL;rc-
taga n*5;on ttiråntiring i iäg*nh*l*n.

\ l1
Bortadsråttshåviå:-en är s[ylclig årt !,id läS€$hf lt: ns {regå$-
nönde iåktlitlia ;:l!t sr:nr f*rrir*s ior afi bevara lundf tet,
$rdning rlr..l': skic{< in<>ln lJg*nl'reten *r:}r iiireninqens r.rc-
ti&he1 ; ö';riqt. St, nne sk*ll {iärvid ställ;r rig tiJl eirrräfi*i:e
de errdttinalregler. rr.gienrerrlerr ccli öt rrqa rarskilria fcrt-
skriit*r ocl"t be!t;lrnmelse.r sorlr {iireni-ngen nreddeiar_
&cstar-Jsrättshavaren skall hå|l;l noggrann iillsyn ovef "iil
vad s<;rn :;ålr:srtla åligger honcrn s]älv iaitttaxes ;iv',r: .:r,
dcrri irjr vi!kit hiln svaråf eniigt ?9 f anqJr;: stvt-ket

{-iads, s*m v€terligt är eiier r:red lk.ll kan r$isstånka-{
vara hrl'räftat merd oliyra. 1'år icke iniiiras i lägenhelen.

{31
Er:stadsra t lsi'd re ni n ger: ei i er de5-t rrlr(:)sentanier har r"ilt
att erhå1Ja i;lltrådr til] läeenfretr:n när tlct h*hiivs it)r ;11
utöva nödig åili:ivn rller t;t{ijr.r arbett:rr s<tm erflrr.!r"ar.
l'iirening*rr elier desE r{:prr:rrentanter hgcr <lJrvid riitt trr:-
reda siR tilllråde till iäx*nheten med lnvindni*g av r*.r-
s*:rvnvi:kel, <i{:c;k ski}ll cien br:*iikande gennfn påringninr
h:: {örviEc*i rig ol'r'r ati fil{tride ii:kc k"rn be:-*das gtn{.\rn
hemm,:v;lranrl* per:l>n.

$ 3-{

Br:ttadsrittshavare får *j uii*t stvrr1$f r.i! ramlvche j andr*
hand upplåtr: iäge nhet*n j d*Es helh*l till rnnan iin rrerj-
lenr. Sii*relsen äx*r docl, *j rätt vdgra bostaclsriittshavarcn
iårnly{rke till r"rppl:irelsc av lägenh*ten ilnclr;i h;r*c. savr-
da.cj :)r:kild-r k;iI h:irfi]r fiiröiiqger.
..ilet .rligger Lu:tadsrart*lravar:J stt vid sådan upiriålels*

ttl|}e ail dcn sonl nvtljar l;ie*nheten hlir inir:rrn*rad {}m
61ållar"rd* of dni n.qsiörrskri ftt-.r *ch i:*slänr nrr.:lser. lJt-
stadsrälllhavare sv*rar gcnt()mt>l t{}r{r{}rngcn ii!r ciid;rn
perscn. lill r.ilken rlenne ripgrlåtrt 

'.]ilijnheten 
J itrrrl!4:

hancl.

t 3.1

Sc-rstad*r;ittshav.lre {å r i<'lke *nv;inda ligenh+:len I i I I arr r:a t
åndamal ån det ;rs*rlcja.

$35
i{vtti;lnrJerätten till lägenhet. Eorn innehas nind i:{}st*ris-
råtf. år lörverkarl crir iöre:ringr:n så!edes brråtti6ad a1t
uppräg-r lrostatlcrattthar;rrt.lr irll ar{1yttnirr6.
'l . lm hrrllarJqr,ittchar,,eren dr,.r j*r mer{ i>r:t.rlninq J\ .}i:r\

gift utöver tr,å vard*g;lr efter t'öri;lik:dlgen.
3. ont läge nh*le n användes i -ctrid nre:.j 3,'i $.
3. om iägenhet*n 5rå ånnat lett vanvård*s ellerr den, iill

vilken lägenhet*:rr upplåtits i åndra |rand, åsirjoräller
något av vad sorrr *nligt 31 i skall i;lkttagas vid läBenhe-
tens begagna*de ellcr brister i clen tillr_vn, s{)nr enlrgt
n;im n ci.r prJ ra*1 r.r i a i! g4t'r boq l.i ti.. r;i t t,,h,l! J ren.

4. cm istrrd rned 33 I ttlltråd* till läg*nheten vågras och
bostadsråttshar,arcn e j kan visa gill.iq utsakt,

5. *m [:ost*dsråttslravalr*n åsidositter annair denne åvi-
lande rkvldighel orh det rilåstt-' änet:s vafa av synn*rlig
\ikt {or f<irenrngen eiler liir annan rnedlerr: ätt skyldifi-
heten fullgörcs.

" l'iytijandcruitten 5r inte iiirverkarl *rn de1 r*rn ligger
bostarJsrättsh;lvar*n till lall är av ringa b*tvdelse.

Uppsägning på grund av frirhåll;rnile. s{}m i}\.ees i punk-
terna 2-{: får ske *ndast om hErstadsrätt$havaren underlå-
ler ätl efter till*igelse vidta rättelse utan drt:jsmå1.

Uppsäger br.rstadsråttshåvilren till av{lv{tning, har fii;.e-
ningen rätt tlll ersåttning för shacla.

åvsdgelse av tr*rslads rått
s?{]

Sosladsrätish.rvarrn kan, r*dan två år {ortlutit från det
bo$tadsrältrn eiler ;rndefen av bostadsråtten upplåis, av-
*åga sig bostacigrätt*n rrller andelen av bn*tacisrätten och
rJ;!rigenonr bli i'ri irån :ina förpliktclser som bostadsrätts-
h;:var*. År,sågelse 6*res skriftligen hos $tyrrlsen.

5ker avsäflrlge, *!,ergår bostadsrätten eilcr andelen av
bt:rsladrr;itt*n lill törening*n på den fardag {i1r avträdande
av hyrcl l;..igrrrh*i, srim intyäffar närrnåst e{ter tre månade' r
från ;-rvsägelsen, såvida ej annan överenskornmelse {räf-
lot*^

Vid avsägelse av bo:tarJsrätt eller andel av br:stadsrätl,
är {orerringen ej slcyldig att till bostadsråttshavar** åter-
bet*|a grundavgift *ller åndrå av b*stadsråttshavaren er-
lagda avgifter.

ts*stadsrättshavarens rätti gheter orh skyldi gheter
*?9

Hr:stadsrättrhavaren skall l-rålla lägenheten jämte tilfhö-
rande iltrymmen, inrr*ntarier örh utru$tr'ling i gntt skick
och väl v;irrJa desxrnr*a.

llortarjsrättshaxraren svårai' frir re1:aration på grund av
brand- eller vattenledningsskada €ndast am skäda upp-
kommit gerl*r1r hans vållande eller gerrom vårclslöshet



fivriga bestiimmelser
s36

Vid föreningens upplösning skall förfaras enligt 65 $ bo-
stadsrättslagen. Upps{år iiverskort, skall de t fördelas mel,
lan bosiadsråttshavarnn i törhåilande till bost*dsråtternas
i nbetalda grundavgifter.

s37
I allt. varom ej här" ovan stadsat$, gåller lagen den 14 maj
1971 om bo*tadsrätt.
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