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Föreningens frra och ändarål
1§
Föreningens frma r Bostadsr tsföreningen Årstaf ltet
2§
Föreningen har tll ndamål at fr mja medlemmarnas ekonomiska intressen genom at i föreningens hus upplåta
bostadsl genheter och lokaler tll nytjande och utan tdsbegr nsning. Upplåtelse får ven omfata mark som
ligger i anslutning tll föreningens hus, om marken skall anv ndas som komplement tll bostadsl genhet eller
lokal.
Bostadsr t r den r t i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. eedlem
som innehar bostadsr t kallas bostadsr tsinnehavare.

Föreningens säte
3§
Föreningens styrelse skall ha sit s te i Stockholm.

Räkenskapsår
4§
Föreningens r kenskapsår omfatar tden 1/1 – 31/12.

Medlerskap
5§
Fråga om at anta en medlem avgörs av styrelsen om annat inte följer av 2 kap 10 § bostadsr tslagen (1991:614).
Styrelsen r skyldig at snarast, normalt inom en månad från det at skriflig ansökan om medlemskap
kom in tll föreningen avgöra frågan om medlemskap.
6§
eedlem får inte utr da ur föreningen, så l nge han eller hon innehar bostadsr t.
En medlem som upphör at vara bostadsr tsinnehavare skall anses ha utr t ur föreningen, om inte
styrelsen medget at han eller hon får stå kvar som medlem.

Avgifer
7§
För bostadsr ten utgående insats och årsavgif fastst lls av styrelsen. Ändring av insats skall dock alltd beslutas
av föreningsst mma.
Årsavgifen avv gs så at den i förhållande tll l genhetens insats kommer at motsvara vad som belöper
på l genheten av föreningens kostnader, exklusive avskrivningar, amorteringar och avs tningar i
enlighet med 8 §.
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Årsavgifen betalas månadsvis i förskot senast sista vardagen före varje kalendermånads början, om inte
styrelsen beslutar annat.
Styrelsen kan besluta at i årsavgifen ingående ers tning för v rme och varmvaten, renhållning,
konsumtonsvaten, eller elektrisk ström skall erl ggas efer förbrukning eller area.
Om inte årsavgifen betalas i r t td, utgår dröjsmålsr nta enligt r ntelagen (1975:635) på den obetalda
avgifen från förfallodagen tll dess full betalning sker.
Upplåtelseavgif, överlåtelseavgif, pants tningsavgif och avgif för andrahandsuthyrning kan tas ut
efer beslut av styrelsen.
För arbete med övergång av bostadsr t får överlåtelseavgif tas ut av bostadsr tshavaren med belopp
som maximalt får uppgå tll 2,5 % av prisbasbeloppet enligt 2 kap 6 och 7 §§ socialförs kringsbalken
(2010:110). Överlåtaren av bostadsr ten svarar tllsammans med förv rvaren at överlåtelseavgifen
betalas.
För arbete vid pants tning av bostadsr t får pants tningsavgif tas ut med belopp som maximalt får
uppgå tll 1 % av prisbasbeloppet enligt 2 kap 6 och 7 §§ socialförs kringsbalken (2010:110).
Pants tningsavgif betalas av pants taren.
Avgifen för andrahandsupplåtelse får för en l genhet årligen uppgå tll högst 10% av prisbasbeloppet enligt
2 kap 6 och 7 §§ socialförs kringsbalken (2010:110).
Om en l genhet upplåts en del av et år, ber kna den högsta tllåtna avgifen efer det antal månader
som l genheten r upplåten.
Föreningen får i övrigt inte ta ut s rskilda avgifer för åtg rder som föreningen skall vidta med anledning
av lag och förfatning.
Avgifer skall betalas på det s t styrelsen best mmer. Betalning får dock alltd ske genom plusgiro eller
bankgiro.

Avsätning och användning av årsvinst
8§
Avs tning för föreningens fastghetsunderhåll skall göras årligen med et belopp motsvarande minst 25 kr/kvm
l genhetsarea för föreningens hus.
Styrelsen skall uppr ta en underhållsplan för genomförandet av underhållet av föreningens hus och
årligen budgetera samt genom beslut om årsavgifens storlek och med beaktande av första stycket, tllse
at erforderliga medel avs ts för at s kerst lla underhållet av föreningen hus.
Den vinst som kan uppstå på föreningens verksamhet skall balanseras i ny r kning.

Styrelse
9§
Styrelsen består av minst tre ledamöter och högst fem ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter, vilka
samtdigt v ljs av föreningen på ordinarie föreningsst mma för tden intll dess n sta ordinarie st mma hållits.
Val sker på ordinarie föreningsst mma.
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Konsttuering och beslutörhet
10 §
Styrelsen konsttuerar sig sj lv.
Styrelsen r beslutör n r de vid sammantr det n rvarandes antal överstger h lfen av hela antalet
ledamöter. För giltgheten av fatade beslut fordras, då för beslutörhet minsta antalet ledamöter r
n rvarande, enighet om besluten.

Firrateckning
11 §
Föreningens frma tecknas, förutom av styrelsen, av två styrelseledamöter i förening eller av en styrelseledamot i
förening med en annan person som styrelsen d rtll utset.

Förvaltning
12 §
Styrelsen får förvalta föreningens egendom genom en av styrelsen utsedd vicev rd, vilken sj lv inte behöver vara
medlem i föreningen, eller genom en fristående förvaltningsorganisaton.
Vicev rden skall inte vara ordförande i styrelsen.

Avytring rmrm
13 §
Utan föreningsst mmas bemyndigande får styrelsen eller frmatecknare, inte avh nda föreningen dess fasta
egendom eller tomtr t. Styrelsen får dock inteckna och belåna sådan egendom eller tomtr t.

Styrelsens åligganden
§ 14
- at minst sex veckor före den föreningsst mma, på vilken årsredovisningen och revisionsber telsen
skall framl ggas, tll revisorerna l mna årsredovisningen för det förfutna r kenskapsåret samt
- at senast två veckor innan ordinarie föreningsst mma tllst lla medlemmarna kopia av
årsredovisningen och revisionsber telsen.

Revisors åligganden
§ 15
- at verkst lla revision av föreningens årsredovisning j mte r kenskaper och styrelsens förvaltning samt
- at senast tre veckor före ordinarie föreningsst mma framl gga revisionsber telse.
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Föreningsstärra
16 §
Ordinarie föreningsst mma hålls en gång om året före juni månads utgång.
Extra st mma hålls då styrelsen fnner sk l tll det och skall av styrelsen ven utlysas då deta för
uppgivet ndamål hos styrelsen skrifligen beg rts av en revisor eller av minst en tondel av samtliga
röstber tgade medlemmar.

Kallelse tll stärra
17 §
Styrelsen kallar tll föreningsst mma. Kallelse tll föreningsst mma skall tydligt ange de renden som skall
förekomma på st mman.
Kallelse tll föreningsst mma skall ske genom anslag på l mpliga platser inom föreningens hus eller
genom brev. eedlem, som inte bor i föreningens hus, skall kallas genom brev under uppgiven eller eljest
för styrelsen k nd adress.
Andra meddelanden tll föreningens medlemmar delges genom anslag på l mplig plats inom föreningens
fastghet eller genom brev.
Kallelse får ut rdas tdigast sex veckor före st mma och skall ut rdas senast fyra veckor före ordinarie
st mma och senast två veckor före extrast mma.
Om extra st mma ska behandla ndring av stadgarna, likvidaton eller fusion skall kallelse tll extra
föreningsst mma ut rdas fyra veckor före dag då extrast mma ska hållas.

Motonsrät
18 §
eedlem som önskar få et rende behandlat vid st mma skall skrifligen framst lla sin beg ran hos styrelsen i så
god td at rendet kan tas upp i kallelsen tll st mman.

Dagordning
19 §
På ordinarie föreningsst mma skall förekomma följande renden
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Uppr tande av förteckning över n rvarande medlemmar, ombud och bitr den (röstl ngd)
Val av ordförande på st mman
Anm lan av ordförandens val av sekreterare
Fastst llande av dagordningen
Val av två personer at j mte ordföranden justera protokollet, tllika röstr knare.
Fråga om kallelse tll st mman behörigen sket
Föredragning av styrelsens årsredovisning
Föredragning av revisionsber telsen
Beslut om fastst llande av resultatr kningen och balansr kningen
Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
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11) Beslut om anv ndande av uppkommen vinst eller t ckande av förlust enligt fastst lld
balansr kning
12) Beslut om arvoden
13) Val av styrelseledamöter och suppleanter
14) Val av revisorer och suppleant
15) Val av valberedning
16) Övriga renden, vilka angivits i kallelsen
På extra st mma skall utöver renden enligt 19§ 1)-6) förekomma endast de renden, för vilka st mman
utlysts och vilka angivits i kallelsen tll densamma.

Protokoll
20 §
Protokoll vid föreningsst mma skall föras av den st mmans ordförande utset d rtll. fråga om protokollets
innehåll g ller
1. at röstl ngden skall tas in eller bil ggas protokollet,
2. at st mmans beslut skall föras in i protokollet samt
3. om omröstning har sket, at resultatet skall anges i protokollet.
Protokoll skall förvaras betryggande.
Vid st mma fört protokoll skall senast inom tre veckor vara hos styrelsen tllg ngligt för medlemmarna.

Röstning, orbud och biträde
21 §
Vid föreningsst mma har varje medlem en röst. Om fera medlemmar har en bostadsr t gemensamt, har de
dock tllsammans endast en röst. Röstber tgad r endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot
föreningen.
eedlems röstr t vid föreningsst mman utövas av medlemmen personligen eller av den som r medlemmens
st llföretr dare enligt lag eller genom befullm ktgat ombud som antngen skall vara medlem i föreningen eller
medlemmens make, sambo, syskon, för lder eller barn som varaktgt sammanbor med medlemmen. Är
medlemmen en juridisk person får denne företr das av ombud som inte r medlem. Ombud skall förete
skriflig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten g ller högst et år från ut rdandet.
ngen får på grund av fullmakt rösta för mer n en annan röstber tgad.
En medlem kan vid föreningsst mma medföra högst et bitr de som antngen skall vara medlem i
föreningen, medlemmens make, sambo, för lder, syskon eller barn som varaktgt sammanbor med
medlemmen.
Omröstning vid föreningsst mma sker öppet om inte n rvarande röstber tgad påkallar sluten
omröstning.
Vid lika röstetal avgörs val genom lotning, medan i andra frågor den mening g ller som bitr ds av
ordföranden.
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De fall - bland annat fråga om ndring av dessa stadgar - d r s rskild röstövervikt erfordras för giltghet
av beslut behandlas i 9 kap 16 och 23 §§ i bostadsr tslagen (1991:614).
Forrkrav vid överlåtelse
22 §
Et avtal om överlåtelse av bostadsr t genom köp skall uppr tas skrifligen och skrivas under av s ljaren och
köparen. Köpehandlingen skall innehålla uppgif om den l genhet som överlåtelsen avser samt om et pris.
eotsvarande skall g lla vid byte eller gåva.

Rät at utöva bostadsräten
23 §
Har bostadsr t övergåt tll ny innehavare, får denne utöva bostadsr ten endast om han eller hon r eller antas
tll medlem i föreningen.
En juridisk person som r medlem i föreningen får inte utan samtycke av föreningens styrelse genom
överlåtelse förv rva bostadsr t tll en bostadsl genhet.
Utan hinder av första stycket får dödsbo efer avliden bostadsr tshavare utöva bostadsr ten. Efer tre
år från dödsfallet, får föreningen dock anmana dödsboet at inom sex månader visa at bostads- r ten
ingåt i bodelning eller arvskife med anledning av bostadsr tshavarens död eller at någon, som inte
får v gras intr de i föreningen, förv rvat bostadsr ten och sökt medlemskap. Om den td som angets i
anmaningen inte iaktas, får bostadsr ten tvångsförs ljas enligt 8 kap. bostadsr tslagen (1991:614) för
dödsboets r kning.
Utan hinder av första stycket får också en juridisk person utöva bostadsr ten utan at vara medlem i
föreningen, om den juridiska personen har förv rvat bostadsr ten vid exekutv förs ljning eller vid
tvångsförs ljning enligt 8 kap. bostadsr tslagen (1991:614) och då hade pantr t i bostadsr ten. re år
efer förv rvet får föreningen uppmana den juridiska personen at inom sex månader från uppmaningen
visa at någon som inte får v gras intr de i föreningen har förv rvat bostadsr ten och sökt
medlemskap. Om uppmaningen inte följs, får bostadsr ten tvångsförs ljas enligt 8 kap
bostadsr tslagen (1991:614) för den juridiska personens r kning
24 §
Den som en bostadsr t har övergåt tll får inte v gras intr de i föreningen om de villkor som föreskrivs i
stadgarna r uppfyllda och föreningen sk ligen bör godta denne som bostadsr tshavare.
En juridisk person som har förv rvat en bostadsr t tll en bostadsl genhet får v gras intr de i
föreningen ven om de i första stycket angivna föruts tningarna för medlemskap r uppfyllda.
Om en bostadsr t har övergåt tll bostadsr tshavarens make får maken v gras intr de i föreningen
endast då maken inte uppfyller av föreningen uppst llt s rskilt stadgevillkor för medlemskap och det
sk ligen kan fordras at maken uppfyller sådant villkor. Detsamma g ller också n r en bostadsr t tll en
bostadsl genhet övergåt tll någon annan n rstående person som varaktgt sammanbodde med
bostadsr tshavaren.
fråga om förv rv av andel i bostadsr t ger första och tredje styckena tll mpning endast om
bostadsr ten efer förv rvet innehas av makar eller, om bostadsr ten avser bostadsl genhet, av
sådana sambor på vilka sambolagen (2003:376) skall tll mpas.
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25 §
Om en bostadsr t övergåt genom bodelning, arv, testamente, bolagsskife eller liknande förv rv och
förv rvaren inte antagits tll medlem, får föreningen anmana innehavaren at inom sex månader från anmaningen
visa at någon som inte får v gras intr de i föreningen, förv rvat bostadsr ten och sökt
medlemskap. aktas inte td som angets i anmaningen, får bostadsr ten tvångsförs ljas enligt 8 kap.
bostadsr tslagen (1991:614) för förv rvarens r kning.
Et avtal om överlåtelse av bostadsr t genom köp skall uppr tas skrifligen och skrivas under av s ljaren och
köparen. avtalet skall den l genhet som överlåtelsen avser samt köpeskilling anges. eotsvarande skall g lla vid
byte eller gåva. Bestyrkt avskrif av överlåtelseavtalet skall tllst llas styrelsen.

Bostadsrätshavarens rätgheter och skyldigheter
26 §
Bostadsr tshavaren får inte anv nda l genheten för något annat ndamål n det avsedda. Föreningen får dock
endast åberopa avvikelse som r av avsev rd betydelse för föreningen eller någon annan medlem i föreningen.
Om en bostadsl genhet innehas med bostadsr t av en juridisk person, får l genheten endast anv ndas för at i
sin helhet upplåtas i andra hand som permanentbostad, om inte något annat avtalats.
27 §
Bostadsr tshavaren får inte utan styrelsens tllstånd i l genheten utöra åtg rd som innefatar
1. ingrepp i en b rande konstrukton
2.

ndring av befntliga ledningar för avlopp, v rme eller vaten

3. annan v sentlig för ndring av l genheten
Styrelsen får inte v gra at medge tllstånd tll en åtg rd som avses i första stycket om inte åtg rden r
tll påtaglig skada eller ol genhet för föreningen.
28 §
Bostadsr tshavaren får inte inrymma utomstående personer i l genheten, om det kan medföra men för
föreningen eller någon annan medlem i föreningen.
29 §
N r bostadsr tshavaren anv nder l genheten skall han eller hon se tll at de som bor i omgivningen inte uts ts
för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för h lsan eller annars förs mra deras bostadsmiljö at de inte
sk ligen bör tålas. Bostadsr tshavaren skall ven i övrigt vid sin anv ndning av l genheten iakta allt som fordras
för at bevara sundhet, ordning och got skick inom eller utanför huset. Han eller hon skall r ta sig efer de
s rskilda regler som föreningen i överensst mmelse med ortens sed meddelar. Bostadsr tshavaren skall hålla
noggrann tllsyn över at dessa åligganden fullgörs också av dem som han eller hon svarar för enligt 32 § f rde
stycket 2.
Om det förekommer sådana störningar i boendet som avses i första stycket första meningen skall
föreningen
1. ge bostadsr tshavaren tlls gelse at se tll at störningarna omedelbart upphör, och
2. om det r fråga om en bostadsl genhet, underr ta socialn mnden i den kommun d r l genheten r
bel gen om störningarna.
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Andra stycket g ller inte om föreningen s ger upp bostadsr tshavaren med anledning av at
störningarna r s rskilt allvarliga med h nsyn tll deras art eller omfatning.
Om bostadsr tshavaren vet eller har anledning at misst nka at et föremål r beh fat med ohyra får
deta inte tas in i l genheten.
30 §
En bostadsr tshavare får upplåta sin l genhet i andra hand tll annan för sj lvst ndigt brukande endast om
styrelsen ger sit samtycke. Deta g ller ven i de fall som avses i 26 § andra stycket.
Samtycke behövs dock inte,
1. om en bostadsr t har förv rvats vid exekutv förs ljning eller tvångsförs ljning enligt 8 kap.
bostadsr tslagen (1991:614) av en juridisk person som hade pantr t i bostadsr ten och som inte
antagits tll medlem i föreningen, eller
2. om l genheten r avsedd för permanentboende och bostadsr ten tll l genheten innehas av en
kommun eller et landstng.
Styrelsen skall genast underr tas om en upplåtelse enligt andra stycket.
31 §
V grar styrelsen at ge sit samtycke tll en andrahandsupplåtelse, får bostadsr tshavaren ndå upplåta sin
l genhet i andra hand, om hyresn mnden l mnar tllstånd tll upplåtelsen. illstånd skall l mnas, om
bostadsr tshavaren har sk l för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning at v gra
samtycke. illståndet skall begr nsas tll viss td.
fråga om en bostadsl genhet som innehas av en juridisk person kr vs det för tllstånd endast at
föreningen inte har någon befogad anledning at v gra samtycke. illståndet kan begr nsas tll viss td.
Et tllstånd tll andrahandsupplåtelse kan förenas med villkor. Föreningen tar ut en avgif för
andrahandsuthyrning (max 10 % av prisbasbeloppet per l genhet och år).
Även n r l genheten r uthyrd i andra hand r det bostadsr tsinnehavaren som har ansvaret at sköta
sina förpliktelser mot föreningen, som t.ex. at avgifen betalas i td och at grannar inte uts ts för
störningar.
32 §
Bostadsr tshavaren skall på egen bekostnad hålla l genheten j mte tllhörande utrymmen i got skick. Deta
g ller ven marken, balkongen, terrassen och uteplatsen, om sådan ingår i upplåtelsen.
ill l genheten r knas:
• l genhetens v ggar, golv och tak samt underliggande fuktsolerande skikt,
• l genhetens inredning, utrustning, ledningar och övriga installatoner, inredning och utrustning i
kök, badrum och övriga utrymmen i l genheten. nstallatoner för vaten, avlopp, v rme, ventlaton
och el tll de delar dessa befnner sig inne i l genheten och inte r stamledningar
• rökgångar,
• glas och bågar i l genhetens fönster och dörrar,
• l genhetens yter- och innerdörrar
• svagströmsanl ggningar samt
• braskamin.
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Bostadsr tshavaren svarar dock inte för reparaton av ledningar för avlopp, v rme, gas, elektricitet och
vaten om föreningen förset l genheten med ledningarna och dessa tj nar fer n en l genhet.
Detsamma g ller rökgångar och ventlatonskanaler.
Bostadsr tshavaren svarar inte heller för målning av utfrån synliga delar av yterfönster och
yterdörrar.
För reparatoner på grund av brand- eller vatenledningsskada svarar bostadsr tshavaren endast om
skadan uppkommit genom
1. hans eller hennes egen vårdslöshet eller försummelse eller
2. vårdslöshet eller försummelse av
a) någon som hör tll hans eller hennes hushåll eller som besöker honom eller henne som g st
b) någon annan som han eller hon har inrymt i l genheten eller
c) någon som för hans eller hennes r kning utör arbete i l genheten. För reparaton på grund av
brandskada som uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse av någon annan n
bostadsr tshavaren sj lv r dock denne ansvarig endast om han eller hon brustt i omsorg och
tllsyn.
Fj rde stycket g ller i tll mpliga delar om det fnns ohyra i l genheten.
Bostadsr tshavaren får inte göra någon v sentlig för ndring i l genheten utan tllstånd av styrelsen.
eed v sentlig för ndring avses ven ndring av markanl ggning.
Bostadsr tshavaren ansvarar för at förvissa sig om at det fnns et bostadsr tstll gg via föreningen,
om inte, kr vs et eget bostadsr tstll gg.

Föreningens rät at avhjälpa brist
33 §
Om bostadsr tshavaren försummar sit ansvar för l genhetens skick enligt 32 § i sådan utstr ckning at annans
s kerhet ventyras eller det fnns risk för omfatande skador på annans egendom och inte efer uppmaning
avhj lper bristen i l genhetens skick så snart som möjligt, får föreningen avhj lpa bristen på bostadsr tshavarens
bekostnad.

Tillträde tll lägenheten
34 §
Företr dare för bostadsr tsföreningen har r t at få komma in i l genheten n r det behövs för tllsyn eller för at
utöra arbete som föreningen svarar för eller har r t at utöra enligt 33 §. N r bostadsr tshavaren har avsagt sig
bostadsr ten enligt 35 § eller n r bostadsr ten skall tvångsförs ljas enligt 8 kap. bostadsr tslagen (1991:614) r
bostadsr tshavaren skyldig at låta l genheten visas på l mplig td. Föreningen skall se tll at
bostadsr tshavaren inte drabbas av större ol genhet n nödv ndigt.
Bostadsr tshavaren r skyldig at tåla sådana inskr nkningar i nytjander ten som föranleds av nödv ndiga
åtg rder för at utrota ohyra i huset eller på marken, ven om hans eller hennes l genhet inte besv ras av ohyra.
Om bostadsr tshavaren inte l mnar tlltr de tll l genheten n r föreningen har r t tll det, får
kronofogdemyndigheten besluta om s rskild handr ckning.
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Avsägelse av bostadsrät
35 §
En bostadsr tshavare får avs ga sig bostadsr ten tdigast efer två år från upplåtelsen och d rigenom bli
fri från sina förpliktelser som bostadsr tshavare. Avs gelsen skall göras skrifligen hos styrelsen.
Vid en avs gelse övergår bostadsr ten tll föreningen vid det månadsskife som intr far n rmast efer
tre månader från avs gelsen eller vid det senare månadsskife som angets i denna.

Förverkande av bostadsrät
36 §
Nytjander ten tll en l genhet som innehas med bostadsr t och som tlltr ts r, med de begr nsningar
som följer av 37 och 38 §§, förverkad och föreningen således ber tgad at s ga upp bostadsr tshavaren
tll avfytning:
1. om bostadsr tshavaren dröjer med at betala insats eller upplåtelseavgif utöver två veckor från
det at föreningen efer förfallodagen anmanat honom eller henne at fullgöra sin
betalningsskyldighet,
2. om bostadsr tshavaren dröjer med at betala årsavgif eller avgif för andrahandsuthyrning, n r
det g ller bostadsl genhet, mer n en vecka efer förfallodagen eller, n r det g ller en lokal, mer n
två vardagar efer förfallodagen,
3. om bostadsr tshavaren utan behövligt samtycke eller tllstånd upplåter l genheten i andra hand,
4. om l genheten anv nds i strid med 26 eller 28 §,
5. om bostadsr tshavaren eller den som l genheten upplåtts tll i andra hand, genom vårdslöshet r
vållande tll at det fnns ohyra i l genheten eller om bostadsr tshavaren genom at inte utan osk ligt
dröjsmål underr ta styrelsen om at det fnns ohyra i l genheten bidrar tll at ohyran sprids i huset,
6. om l genheten på annat s t vanvårdas eller om bostadsr tshavaren åsidos ter sina skyldigheter
enligt 29 § vid anv ndning av l genheten eller om den som l genheten upplåtts tll i andra
hand vid anv ndning av denna åsidos ter de skyldigheter som enligt samma paragraf åligger
en bostadsr tshavare,
7. om bostadsr tshavaren inte l mnar tlltr de tll l genheten enligt 34 § och han eller hon inte kan visa
en giltg urs kt för deta,
8. om bostadsr tshavaren inte fullgör skyldighet som går utöver det han eller hon skall göra enligt
bostadsr tslagen (1991:614) och det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen at
skyldigheten fullgörs, samt
9. om l genheten helt eller tll v sentlig del anv nds för n ringsverksamhet eller d rmed likartad
verksamhet, vilken utgör eller i vilken tll en inte ov sentlig del ingår brotsligt förfarande, eller för
tllf lliga sexuella förbindelser mot ers tning.
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37 §
Nytjander ten r inte förverkad, om det som ligger bostadsr tshavaren tll last r av ringa betydelse.
Upps gning på grund av förhållande som avses i 36 § 3, 4 eller 6-8 får ske om bostadsr tshavaren låter
bli at efer tlls gelse vidta r telse utan dröjsmål.
Upps gning på grund av förhållande som avses i 36 § 3 får dock, om det r fråga om en bostadsl genhet,
inte ske om bostadsr tshavaren utan dröjsmål ansöker om tllstånd tll upplåtelsen och får ansökan
beviljad.
Upps gning på grund av störningar i boendet enligt 36 § 6 får, om det r fråga om en bostadsl genhet,
inte ske förr n socialn mnden har underr tas enligt 29 § 2 st. p. 2.
Är det fråga om s rskilt allvarliga störningar i boendet g ller vad som s gs i 36 § 6 ven om någon
tlls gelse om r telse inte har sket. Vid sådana störningar får upps gning som g ller en bostadsl genhet
ske utan föregående underr telse tll socialn mnden. En kopia av upps gningen skall dock skickas tll
socialn mnden.
Femte stycket g ller inte om störningarna intr fat under td då l genheten varit upplåten i andra hand på
s t som anges i 30 och 31 §§.
Underr telse tll socialn mnden enligt femte stycket skall betr fande en bostadsl genhet avfatas enligt
formul r 4 vilket fastst llts genom förordningen (2004:389) om vissa underr telser och meddelanden
enligt 7 kap 23 § bostadsr tslagen (1991:614).
38 §
Är nytjander ten förverkad på grund av förhållande, som avses i 36 § 1-4 eller 6-8, men sker r telse
innan föreningen har sagt upp bostadsr tshavaren tll avfytning, får hen inte d refer skiljas från
l genheten på den grunden. Deta g ller dock inte om nytjander ten r förverkad på grund av sådana
s rskilt allvarliga störningar i boendet som avses i 29 § tredje stycket.
Bostadsr tshavaren får inte heller skiljas från l genheten om föreningen inte har sagt upp
bostadsr tshavaren tll avfytning inom tre månader från den dag då föreningen fck reda på förhållande
som avses i 36 § 5 eller 8 eller inte inom två månader från den dag då föreningen fck reda på
förhållande som avses i 36 § 3 sagt tll bostadsr tshavaren at vidta r telse.
39 §
Är nytjander ten enligt 36 § 2 förverkad på grund av dröjsmål med betalning av årsavgif, och har
föreningen med anledning av deta sagt upp bostadsr tshavaren tll avfytning, får denne på grund av
dröjsmålet inte skiljas från l genheten
1. om avgifen - n r det r fråga om en bostadsl genhet - betalas inom tre veckor från det at
a) bostadsr tshavaren på sådant s t som anges i bostadsr tslagens (1991:614) 7 kap
27 och 28 §§ har delgets underr telse om möjligheten at få tllbaka l genheten
genom at betala årsavgifen inom denna td, och
b) meddelande om upps gningen och anledningen tll denna har l mnats tll
socialn mnden i den kommun d r l genheten r bel gen, eller
2. om avgifen - n r det r fråga om en lokal - betalas inom två veckor från det at
bostadsr tshavaren på sådant s t som anges i bostadsr tslagens (1991:614) 7 kap 27 och 28
§§ har delgets underr telse om möjligheten at få tllbaka l genheten genom at betala
årsavgifen inom denna td.
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Är det fråga om en bostadsl genhet får en bostadsr tshavare inte heller skiljas från l genheten om han
eller hon har varit förhindrad at betala årsavgifen inom den td som anges i första stycket 1 på grund av
sjukdom eller liknande oförutsedd omst ndighet och årsavgifen har betalats så snart det var möjligt,
dock senast n r tvisten om avhysning avgörs i första instans.
Vad som s gs i första stycket g ller inte om bostadsr tshavare, genom at vid upprepade tllf llen inte
betala årsavgifen inom den td som angets i 36 § 2, har åsidosat sina förpliktelser i så hög grad at han
eller hon sk ligen inte bör få behålla l genheten.
Underr telse enligt första stycket 1a skall betr fande en bostadsl genhet avfatas enligt formul r 1 och
meddelande enligt första stycket 1 b skall betr fande en bostadsl genhet avfatas enligt formul r 3.
Underr telse enligt första stycket 2 skall betr fande en lokal avfatas enligt formul r 2. Formul r 13 har fastst llts genom förordningen (2004:389) om vissa underr telser och meddelanden enligt 7 kap 23
§ bostadsr tslagen (1991:614).

Avflytning
40 §
S gs bostadsr tshavaren upp tll avfytning av någon orsak som anges i 36 § 1, 2, 5-7 eller 9, r han eller
hon skyldig at fyta genast.
S gs bostadsr tshavaren upp av någon orsak som anges i 36 § 3,4 eller 8 får han eller hon bo kvar tll det
månadsskife som intr far n rmast efer tre månader från upps gningen, om inte r ten ål gger honom
eller henne at fyta tdigare. Detsamma g ller om upps gningen sker av orsak som anges i 36 § 2 och
best mmelserna i 39 § tredje stycket r tll mpliga.
Vid upps gning i andra fall av orsak som anges i 36 § 2 tll mpas övriga best mmelser i 39 §.

Uppsägning
41 §
En upps gning skall vara skriflig.
Om föreningen s ger upp bostadsr tshavaren tll avfytning, har föreningen r t tll ers tning för skada.

Tvångsförsäljning
42 §
Har bostadsr tshavaren blivit skild från l genheten tll följd av upps gning i fall som avses i 36 §, skall
bostadsr ten tvångsförs ljas enligt 8 kap bostadsr tslagen (1991:614) så snart som möjligt om inte
föreningen, bostadsr tshavaren och de k nda borgen rer vars r t berörs av förs ljningen kommer
överens om något annat. Förs ljningen får dock skjutas upp tll dess at brister som bostadsr tshavaren
svarar för blivit åtg rdade.

Sida 13 av 14

Övriga bestärrelser
43 §
Vid föreningens upplösning skall förfaras enligt 9 kap 29 § bostadsr tslagen (1991:614). Behållna
tllgångar skall fördelas mellan bostadsr tshavarna i förhållande tll l genheternas insatser och
upplåtelseavgifer.
44 §
Utöver dessa stadgar g ller för föreningens verksamhet vad som stadgas i bostadsr tslagen (1991:614)
och andra tll mpliga lagar.
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