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ström, renhâllning ellcr konsumtionsvattcn kan ifrågu tlm lokal belliknas
cftc'r förbrukning.

Upplåtelseavgift kan uttas cfler bcslut av styrelsen.

Övcrylng ¡v bost¡d¡rlll

| 5 Bosradsrãttshavare som överlåtit sin bostadsrätt skall till bostadsrätts-
föreningen inlämna skriftlig anmälan hä¡om med angivande av överlåtel-
sedagen.

! ó Har bostadsrät¡ övergått till ny innehavare, får denne utöva bostads-
rätten endast om han är eller antas till medlem i förcningen.

Utan hinder av första stycket får dödsbo etter avlidcn bostadsrättshavarc
ulöva bostadsrä¡ten. Sedan tre år förflutit frân dödsfnllct, fâr löreningcn
dock anmana dödsboet att inom sex mânader visa att bosladsrätten ingått i

bodelning ellcr arvskifte ianledning av bostadsråittshavarcns dijd eller a¡t
nâgon, som ej fâr vägras intr¿idc i förcningen, törvàrvat bostadsrätlen och
sökt medlcmskap. lakttas intc tid som ungivits iannraningcn, lår förcningcn
sålja bostadsrätten på offcntlig auktion för dödsbocts rlikning.

| 7 Den till vilkcn bosÍadsrâtt tivcrgält l'âr intc vligrus inlrlklc iftire ningcn
om förcntngen skliligen kan nöjas mcd honom som bostadsrättshavilrc.

Har bostadsräll övcrgått till hostadsrättshiivarens nrlkc lår intriide i

föreningen ickc vltgrus makcn. Vud som nu sug,ts llgcr nrotsvarunde tillllmp-
nrng om hostadsràlt till bostadslligenhet övergått till bostadsr¿ittsh:rvaren
närstående som varaktigt sammanbodde med honom.

lfråga om andcl i b()stadsrätt äger första och andra styckena tillämpning
endast ()m bost¡idsr¿itten ef¡cr lörvärvet innehas av makar eller metl varand-
ra varaktigl sammanboende nürsÎående.

! t Har den lill vilken bostadsriitt överBått genom hodclning, arv, test¡r-
mentc. bolagsskifte eller liknan¡le lörvärv ¡nte antagits till medlcm, får
föreningen anmana innehavaren att ¡n()m sex månader visa att någon, som
inte fâr vä¡¡ras inträde iföreningen, förvärvat bostadsråitten och sökt merJ-

lemskap. lakttas inte tid som angetts i anmaningen, får föreningen sälja
bostadsrätten pâ otfentlig auktion för innehavarens räkning.

AvclSclcc ¡v bost¡dsrllt

t 9 Br¡sladsrättshavarc kan sedan tv¿l år förflutit från dct bostadsrätten
uppläts avsäga sig bostadsrättcn och därigenom bli fri från sina förpliktelser
som bostadsrättshavare. Avsägclsc görs skriftligen hos slyrelsen.

Sker avsågelse, övergâr bostadsrättcn till föreningen utan ersättning på
den fardag för avträdande av hyrd lligcnhet som inträffar närmast efter tre
mânader frân avstigelscn. Fardagar Èir I april och I oktober.

l'irm¡¡och önrlamål Hyres g¡isternas bostadsrätts-
¡¡ I fìürcni'gcnsfirma¿¡rförenj.ng FURAN u.p.a. IrULEÃ

Fiitcttiltgcrt ltirr till ändanrål alt lrinr jlr nrr(ll( rnnllrnls ck()rì(rntr\k"r rrì,
lrcsscr'ì g('r'r(ìrìr i¡ll i ltircningcrrs hus up¡rllitir hort.trlr:r och untlr¡r l¿iHcnlìclr:r
/ll rrlr'tllcrrur¡rlrrrr lill nvtlianrlc ut¡¡n he¡¡riirrsnrrr.- trll titlcn [\'lctllcrnr rlrtt r

Iotctttttgctt plt gr urrtl itv sár'l¿rn u¡r¡rllltclsc kirll,r' lr.rrtldsnrtt l\lcrllcr¡l ronr
itr¡rc ltu host¡rtlsr iitt kallas hoslatlsl ¡ittshlv;l rc

Mcdlenrskap

S 2 lntr¡irh: iliircnirrgcn kln hcviljirs Jrcr\{ìrì \onl crhållcr hor¡;¡111¡.¡1¡

Ëcnorn ul)llliltclsc ¿rv ftircningcn cllcr :onl rive r t,rr trt¡studs¡Jt1 i lorL:ntnS(n\
llu¡.

lìoslatlst utt u¡rpllltes skriftligcn Iìrlstuclsr¡ittrlr,rr urc erhñllcr cil lrrrrt¡rrlr-
tiittrlrcvis srrnr skirll inl¡chjllla uppgrlt orn gtun(l.r\uilten lt¡r bort¡rdrri¡ilcrr.
iinrllur:1lcl rlctl u¡r¡rlätclscn s¿lntt liigcnhetcns lr(.tce kning och rulls.ntul

|i 3 Irilgrrn trnt itntttgande av rncdlcnr i.t!F,()r\ r\ 't_vrclscn.
Onr iivcrgàng lv bosttdsrätt stadgas i $$ 5-t{ rrctlr¡n.

Avgillor

li 4 \'itl lllriitlc i f(ireningcn skrrll crl:i¡.1¡lirr rl!'rì ¡nltäd¡l\arXilt r¡rrrr frir-
cttirr¡isstlirnrrr:ur bcslullr, dock htìgst I {lll krolrt¡r

(irLrntllrgrft or'h ålsnvgitt faststiillcs lì\,st\tcl\Ln Àrrdrrng ir\ !rurìrl;r\..rlt
skirll tlock ;rlltid hcslul¡ls irv liircninusstiinlml

ÀrtitrArftcn uvviigs så att tlcn i I'iirhålllntlc trll lrigcnhctcns grurrrl.rrgrlt
ktrntttler irtt In()lsvitril vltri st¡nr hclü¡rcr pil liige rrlrttcn rrv lorcnrngcrrs kort.
n:ttle'r sirrut tless r*sl.ittning till fondcr.

f'å [rctrrlninls¡rcriotlcn bclôpande tlcl ur hrvrr.-rllcn sklll hctullr scn.rst
sistl vurtlir¡crr lt)re vlrlic bilrjan.

Iìrsargiltcn rngående crs¿ittning, ltjr viirnlt (,ch \'urmvitttcn. clcktr¡sk



B(¡ì^asdsrültshrvares rötllghef cr och slyldigheter

|i l0 lìost;rtlsr,iittsh¡rvlrcn skitll på cge n lrckrtrltr,ttl till rJct itlrc håll¿r lti-
gcrrhctcn nrctl tillhörurrrlc övrigu utryttìrìrcn r gott skrck.

'till lllgcnhctens inrc räknas: rummcns vliggar, grrlv och tak; inredning i
kiik, badrunl och i övriga utrymnìen i lügenhctcnl glas och bågar i làgcnhc-
tcns yttcr- och inncrfönster; lügcnhctcns yltur- och innerdörrar. Ilt-¡slads'
riitlsh¡rvitrcn svl¡'ar dock inte f(jr målning uv yttcl'sid()rnil av yttcrdörri¡r och

yttcrfönstcr <rch inte hcller fö¡ annat undcrhåll ün rnålning av rltliatorcr och

virtte n¡rrrnirlrrrcr clle r av de anordningar für ltvlo¡r¡r. \'¡irme, gas, clcktr icitct.
l'cntilrttion ()clì vilttcn sonr lörcningcn lorsclt liigr:nlrclcn mcd.

Bostadsrältshavaren svarar för rcparation på grund av brand' cllcr vat-

tcnlcdningsskarl¿r endast om skadan uppkommit ßcnom hans râllandc cllcr
g,crì()m r'ärtlslirshct eller [örsummclsc av nägon srrnt hör till hans htlshåll
cllcr B¿istar ht¡rtom cllcr av ännan som han inrynrt r làgenheten cllcr soln dâr

utlìir ¿rrlrctc I'ür hlns räkning lfrågrr om hrandskrrrla som bost¡ldsrãllshuvil-
rcrn sjlilv intc v¿lllat gällcr vad sL'ìm nu sagls dock ùttdilst om bostadsr¡ittshl-
v¿ucn hrust¡l itlcn omsorg och tillsyn som hitn [.,r¡t iuktlu.

'l-red¡c stycke t ftirsta punklen äger mot!i\¿lr¿rttlc tillämpning om ohyra
förekonrnrcr i lügenheten.

|i lf Bosladsrältshavaren får, sedan liigenhctert tillträtts. förcta förand-
ring i lägenhe tcn. Avsevärd förändring får dock t()tctas endasl efter anmä-

lan till styrclscn och under förutsältning att rlcn inte merJl'ör nlcn l(ir
förcningcrt cllur annan medlem.

$ l2 Bostitdsnittshavaren är skyldig att vid liig.'rrhctens begagnuntlc ilkt-
ta allt sorn [o¡dras Iör att bcvara sundhct. ortlnr¡lr.: och skick rnom fartighc-
tcn. Han skall lölja de ordningst'örcskriftcr lört nrngen utfärdar i ovcrens-
stärnmelse mcrl ortcns sed.

Bostadsrältshirvaren skall hålla noggrann tillrr n över att allt v¿r¡l som
sålunrl¡l llliggcr honom själv iakttas iivcn av dcrìì l(rr vilka han svilmr cnli8,l
l0 !i trctlic :\tyckct.

(iotls sonr vctcrligt är ellcr mcd sklil k.rn m¡\rt.ìnkas vara bchultüt mcd
ohyrl lllr ickc rnliiras ilä¡¡cnhcten.

il l3 lJrrstildsrllllsfürcningen har r¿ltl ¿ltt crhiìllir tilltr¿¡(ll: till là!¡cnhctcn
ntir tlcl lrr:lr(tvs l(ir ltl ulöva nödig tillsyn cllcr ullqrr;r arhete st¡nl cllrrrtllas

Unde rliltcr hostadsrüttshavaren iltl beretla l(rrcnrn¡¡en lilltrd.dl till lagcn-
heten när l(rrcningen enligt lörsta styckct har rärr rrll rJet. kun t'lrçt "u(tq
förorrlna tlnr handräckning.

|i 14 l,ìostrrrlsr¡ittshavaren fãr intc utun stvtclrelrs \ilmtYckc iunclru ht¡rtd
up¡rlåta lligcrìhclcn i dess hclhet till annan än lnurllum utom r fall \()m irv\c\ r

an<lra styckct.
Bost¿rd$ritlsh¿rv¿rre, sùnì unclcr visr tid intc irr r trlllrllc alt un\iindr \rtì

bostadsliigcnhct, lår upplåta l¿igcnhutcn idcr. irelhct iantlr¡ hunrl.,rrn
hylcsniimnrJcn liirnnar tillstånd till upplålclscn. \¡1rl¡nt tillstånd lämnas. t'm

bostadsrärtshavarcn har bcaktansvärda skäl för upplåtelscn och föreningcn
intc har bel'ogad anledning :rtt vägra samtycke . Tillstånd kan begränsas till
viss tid och förenas med villkor.

! l5 Bostadsrätlshavaren fâr inte inrymma utomstående personer i lä-
genheten, om det kan medföra men för föreningen eller annan medlem.

! ló Bostadsrättshavaren fllr inte använda lägcnheten för annat ändamål
än det avsedda. Föreningen får dock endast åberopa avvikelse son¡ är av
avsevärd betydelse för föreningen cller annan medlem.

! t7 Betalar bostadsrättshavaren inte i rätt tid gruntlavgift som förfallcr
till betalning innan lägenhetcn får lillträdas och sker intc rättelse inom cn
månad frân anmaning, fâr föreningen hliva upplåtelseavtalet. Vad som nu
sagts gäller inte, om lägcnheten tilltraitts med sryrclse ns mcdgivande.

Häves avtalet, har lörcningen rätt till ersärtning för skada.

I rt Nyttjander?itten till lägenher som innehas med bostadsrätt och som
tillträtts âr förverkad och föreningen således berättigad att uppsäga bo-
sladsrättshavaren till avfl yttning;

I dröjer med beralning av grundavgift eller upplå-
ckor från det att föreningen efter förfallodagen
göra sin betalningsskyldighet eller om bostads-

rättshavaren dröjer med betalning av ârsavgift utöver två vardagar efter
förfallodagen,

2 om bostadsrärrshavîren utan behövligt samtyckc cller tillstänrl upplåter
lägenheten i andra hand,

-1 om làgenheten används istrid merl g l-5 eller g 16,

-1 om läS,cnheren på annat sätt vr¡nvârdus cller om hosr¡rclsrilltshava¡cn ellcr
dcn. lill vilken lägenhcrcn upplåtits i andra hand, åsidc¡süttcr någol ¿rv vild
som enligr $ l2 skall iukrt¡rs vid lligcnhcrcns bcgagnirnrle cllc'i brisrcr i
rlen tillsyn s.m enligt nämnda pa'eraf åligger bcistãdsrätrshavare,

6 om istrid med $ l-l tilltrade rill lägenheren våigras och bostadsrättshava-
ren inte kan visa giltig ursäkr,

7 om bosladsrättshavaren åsidosätter annan honom åvilande skyldighet

'ch 
det måsle anscrt vara av synnerlig vikt för fôrcningen att skyl¡igh;ten

fullgöres,



N1'tt jrrrrtlcriitlcn iir intc l(irvcrkirtl orn tlcl s¡rrr lr¡rt,r tr¡stittlsrrrf tslr.t\itrctì tilllitsl Íil lrr ¡in¡¡rr lrctyclclsc.

_ [ll.lt.;rg,r¡¡llÈ ¡rrì grurrd ¡rv l(irlr¿lll,rrrtlc s()rìì ir\\(.\ r lirr:,ri¡ stvclct ]..ì cller5-7 l'ár skc t'rd¿rsf t¡m b.sr¿rtlsrältsh¿rvurcr*ntle rliìr.. r.¿rtr pd iiltrug.:tr" ,ìdt,,
ri¡ttulre utiln (lr(i.ismå1.

Ll¡'r¡rslrgus hostudslättsrravarcn tiil il,vil¡,ttnrrr¡: rrirr r(rrcnin¡Ìr:rr fiitt tril cr-
slittnitìl] lìrr sklrrl¡r.

styrelseledamötc¡ rch supplcanter våiljs för riden från ordinarie för-cningsstämma intilr dcss ordinarie förenrngsstiimma håilits under andra rä_
kenskapsåret efter varet. Av de av förenii'gsståimman första gången varda
slyrelselcdamörerna och suppleanrerna skail vid orrjinaric ttireiinlssramma
under första räkenskapsårct efrcr varet genonr rortning rrarn"n""ri., ui¿
udda tal det antal som är närmast högre ili hitlften avgä.

, 24 Styrelsen har sirt sate ¡ . .! U-L PÂ
Styrclscn konstitucr.lr sig sjlilv.

.... kommun

. styrelsen utser ryra r)crs()ncr, varav rägst fvâ styrerscretiamöter, art tvâ i
lOrening teckna föreningens firma.

Styrelsen är bcsrutför när de vid summantr¿idet n¿irvarandes antar överst¡-ger hälften av hera anrarcr styrersercd¿¡möter. som styrcrse ns u.riui gïtr.,
den mening om virke n <Je flesla röstande förenar sig ocir vid rika röstetar denmening som birrädcs av ordföranden, dock att giriigt besrur fordrar enher-
lighct när för be srutf örlret minsta antar rcdamötcr är närvarantre.

å 15 Förenrng_cns räkcnskapsär omfarrar ridcnolf Ol - lt/ tZ
Före . r e þ r månajs utgång varje år skall styrelsen till revisorer-

na avlämna förval tningsberättclse, resul taíräkning samt balansräkning.

$ 2ó Styrelsen errcr firmarecknare fär inte u,tan förcningsstämmans be-myntligande avhända ftireningen dcss fasta cgend,m cilcr rómrrätt och inreheller riva eller bygga om sädtn egendom.
Styre lsen ellcr firma¡ecknare får besruta 

'm inteckning eilcr annan in-skrivning i föreningens fasta egendom eller tomtratt.

ç 27 styrelsen skarr varje år bcsikriga .ch invcntera töreningcns egendom
och tillgångar sanrt däröver avge redogörelse i årsredovisning*en.

0 2t Revisorerna skall vara två jämtc 6 ¿ supplcanr
Re visoi .ch revis<rrsuppreant varjs frÀn-tid"n rr¿n ordinarie förenings-

stämmil ena årct inriil dcss r¡rdinaric föreningsstämma håilirs under and-ra
räkcnskapsårct el'tcr valct.

$ 29 Revis.rerna skail bccrriva sitr arbelc'så i¡tt revisioncn lir avsrutad ochrcvisionsberlittclsenavgivcnsenustclcn J1 marg .. . 
-.

aring till ordinaric st¿imma övc,r av

rcvisionsherÈiilclscn och styrelscns
nmärkningar skull hållas rillglingtiga

skail förekomma tiil bchandring. 
dcn förcningsstämma, på vilken de

Slyrelsc och rcvisr¡¡er

$ 23 Sl\¡t'l'r'n lrcsfär irr l¿igsl
ntcd l¿iust I . och h(igst . .

7 oclt lrrru:l
stt¡r¡rlç.¡¡11. 

'
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F'itren¡nßs$l l¡ m nrtr

li 30 ()rtlinirrrc l(ircningsstümmir hllllcs drligcn lorc Mâ i nrän".ls
ul¡li1nu

$ 3l l-.\tnr \lirnìrttu l¡ållcs dä styrclst'rr cllcr lellsurcntr finner sk¿il tllirtill
tller tlll nrltsl r/ro ¿rv samtl¡[l¿t rostbcriltirltic:kriltligen bcgãrt tlct hos
styrclscrr nrctl irngivande av lirendc, st¡nt tjnskirs hchanrllat.

{ -12 Nlr'rllr'tlr \(ìttt i}rtskirr rirsl ¡¡rerttle lrelr,r¡rtll;rt Pll oltlur¡¡rrr. lrircnrrr¡r-
\tiinìrìrir. skull sk¡rltl¡gcn anntlila ärcntlct till stlre lrcn set¡asl li() duglr fdrc
sliillt ilr ¡¡ il.

| .13 Pð ordinr¡rie stämmil sk¡rll l'örekommu:
a virl lv o¡tlliJrun<lc vid stämm¿rn;
b ul)l)r¿ittiln(lc ¿rv förteckning övcr niirvurandc rncdlcmnrar:
e r;rl .rr t\tì lu\tetrngsmlin;
d frägu orn kallclsc behörigcn skett;
c sly[clscn\ârsredovisning;
f rcvisorcrnlrs bcnitlelse;
g laststiillandr ¡rv balansräkningen;
h lrägrr onr ;rnsvarsfrihet föl'styrelscn;
i lrcslut i anlctlning av förcningens yinst cllcr tt.¡ltrst cnligt balansrährring-

cn:
j lrtgu trnt;trvodcrr;
k vll irr, \tytclsclcdamötcr och suJ:plcantcr:
I r ¿rl uv rcvisrrr trch suppleanl;
m iirriga irrcnrlelr.

l)li cxtr.r lorcningsstünr¡n¿r skall ut(ivcr ärcn(lcn t nligt lìunktÈnìi¡ u-tl rrr,rn
cntllil lti¡ckolnnll de iircntlcn för vilku slilnìrììiuì blivit utllst och r rlku
¿mgclts i kullclscn till st¿ìmman.

$ 34 Kallclsc till stämrna skrll innchàlll uppuilr (ìnr l(rrckomnrunclc urc¡r-
ticn och utllirtlils gcrìorn anslug på lüm¡rlig plirr\ ilìr)t'tì liircningcns fastrghct,
scnir\l l\'à vcckor liire ordinitrie och scnast cn vcekil l(irc extra stiimnìu.

r\nrlrir nlcdtlclr¡ntlcn till n¡crllcrnnlarna del¡¡er lcnorn irnslirg ¡rå làrnplrg
¡rllts irtonr lorcninqcns l'astighert, ellcr gcnonl [rrcr

!i l5 Vttl lirrcnirrgsst¿¡nìrnil hlrr virrjt'ntctlle nr r'rì r()\1. Innchilr tlcrr rncr"l
lcnrnrar brrstuds¡ ¿ilt gcmcnsamt, haI tlc dock trll\,rtììrnllrs cntlart (jn ro\t.

Il(rsllre rirltrgirrl irrcrrdast tlcn mcdlc¡n sonl lullll(rtt\¡nl frir¡rlrktclsr:r nrrrt
lörc n ingc lr.

Annun nlctllcm lin juridisk person lår utiirl .¡ll r(i\triitt gcnonl omhutl
cntl¡t:t t:untlttt iktl lnake cllcr genonr mccl ¡lrcrllcllr¡trcrt rarlkti¡t \iuntì()rtì-
tlc nli¡'ståe ntle . ()nlhud får birrtr l'öre tt ¿¡d¿t cn nlr: (ll( tìl

Fonder

| 36 lnom förcningcn skall bildas följande fondcr:
Fontl fiir inrc undcrhllll
Fond [ör yttre underhåll
Dispositionslbnd

Från och med dct f'öreningens verksamhctsår som infaller närmast efter
det slulfinansieringen av förcningens hus genomförts skall årligen till fon-
den för inre underhåll avsättas ett belopp motsvarande minst 0.3 7¿ av
byggnadskostnadcn för föreningens hus.

Vad som sagts i förcgåcndc styckc skall tiga motsvarandc tillämpning för
avsättninB till fondcn för yttrc untlcrhåll.

l'ondcn för inre underhäll skall i föreningens r¡ikenskaper fördelas mellan
med bostadsr'¿itt upplåtna lâgenhetcr och tle lä¡enhcter som i 0vrigt knn
finnas inom l'ilrcningcn. l"örtlelningcn skall grundas pâ förhâllandet mellfln
de i den ekonomiska planen sammanlagda årsavgifterna och de i planen
sammanlagda hyrorna för de lägenheter som i övrigt kan finnas inom
föreningen.

Storlekcn av på bostadsränslägenhet belöpande del av fonden skall be-
stámmas efter förhâllandet mellan grundavgiften för lâgenhetcn och de
sammanlagda grundavgifterna för föreningens samtliga lägenhetcr. Bo-
stadsrättshavarc får för atl bckosra inre underhåll tillgodogöra sig på lägen-
heten belöpande del av fon<Jcn.

Det övcrskott s()m kan uppstå på föreningens verksamhet skall avs¿ittas
till dispositionsfonden.

0vrigt

$ 37 Tvister mellun föreningen och styrelsen eller styrelselcdamot eller
föreningsmedlem skall hänskjutas till avgörande av skiljemåin enligt lagen
om skilJem¿in i rJc fall de ej avse förverkande av nyttjander¿itt.

ö 3E VirJ [öreningens upplösning behâllna rillgångar skall rillfalla med-
lemmarna i förhållande till grundavgifterna.

Om bostedsrättsLnnehavare I väsGntli8
mån eftersatt underhålIet ev sin 1ägenhat¡
kan av på honom fal-1ende enalel så myeket
innehâllas som crfordres för att täcke
kostnaderna för bristens evhiälpande '




