
STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEJK 

 

Firma och säte 

1§ Föreningens firma är Bostadsrä�sföreningen Svejk. Styrelsen har si� säte i Stockholm. 
 

Ändamål och verksamhet 

2§ Föreningen har �ll ändamål a� främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom a� i 
föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna �ll ny�jande utan begränsning i �den. 
Medlems rä� i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrä�. Medlem som innehar 
bostadsrä� kallas bostadsrä�shavare. 

 
3§ Medlemskap i föreningen kan beviljas fysisk eller juridisk person som erhåller bostadsrä� av 
föreningen eller som övertar bostadsrä� i föreningens hus. Styrelsen kan vägra en juridisk person 
medlemskap i föreningen. 

 
Insats och avgifter 

4§ Insats, andelstal, årsavgi� och i förekommande fall upplåtelseavgi� fastställs av styrelsen. 
Eventuell ändring av insats ska emeller�d all�d beslutas av föreningsstämman.  

 
Föreningens verksamhet ska finansieras genom a� bostadsrä�shavarna betalar årsavgi� �ll 
föreningen. Årsavgi�en för bostadsrä�slägenheterna ska fördelas i förhållande �ll lägenheternas 
andelstal. 

 
Årsavgi�en ska betalas senast sista vardagen i varje kalendermånad. Om inte årsavgi�en betalas i 
rä� �d enligt första stycket utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen på den obetalda avgi�en från 
förfallodagen �ll dess full betalning sker. 

 
Upplåtelseavgi�, överlåtelseavgi� och pantsä�ngsavgi� får tas ut e�er beslut av styrelsen. 
Överlåtelseavgi�en får uppgå �ll högst  2,5 % och pantsä�ningsavgi�en �ll högst 1 % av det pris 
basbelopp som enligt socialförsäkringsbalken gäller för �dpunkten för ansökan om medlemskap 
respek�ve �dpunkten för underrä�else om pantsä�ning. Överlåtaren av bostadsrä�en svarar 
�llsammans med förvärvaren för a� överlåtelseavgi�en betalas. Pantsä�ningsavgi� betalas av 
pantsä�aren. 

 
Avgi�en för andrahandsupplåtelse för en lägenhet får per år uppgå �ll högst 10 procent av det 
prisbasbelopp som enligt socialförsäkringsbalken gäller vid �dpunkten för ansökan om andra- 
handsuthyrningen och betalas av bostadsrä�shavaren. Om en lägenhet upplåts i andra hand under 
en del av e� år, beräknas den högsta �llåtna avgi�en för andrahandsupplåtelsen e�er det antal 
kalendermånader som lägenheten är upplåten. 

 
  



Övergång av bostadsrätt 

5§ Bostadsrä�shavaren får fri� överlåta sin bostadsrä�. En bostadsrä�shavare som överlå�t sin 
bostadsrä� �ll en annan medlem ska �ll bostadsrä�sföreningen inlämna skri�lig anmälan om 
överlåtelse, ange överlåtelsedag samt uppge �ll vem överlåtelsen ske�. 

 
Förvärvare av bostadsrä� ska skri�ligen ansöka om medlemskap i bostadsrä�sföreningen i vilken ska 
anges personnummer och nuvarande adress. 

 
Styrkt kopia av förvärvshandlingen bifogas såväl ansökan som anmälan. 

 
6§ E� avtal om överlåtelse av bostadsrä� genom köp ska upprä�as skri�ligen och skrivas under av 
säljaren och köparen. I avtalet ska anges den lägenhet som överlåtelsen avser samt priset. 
Motsvarande ska gälla vid byte eller gåva. 

 
7§ När en bostadsrä� överlå�ts �ll en ny innehavare, får denne utöva bostadsrä�en och �llträda 
lägenheten endast om han har antagits �ll medlem i föreningen. 
 
8§ Den som en bostadsrä� har övergå� �ll får inte vägras medlemskap i föreningen om föreningen 
skäligen bör godta förvärvaren som bostadsrä�shavare. Om det kan antas a� förvärvaren för egen 
del inte permanent ska bosä�a sig i bostadsrä�slägenheten har föreningen rä� a� vägra 
medlemskap. 
 
9§ En överlåtelse är ogil�g, om den som bostadsrä�en överlå�ts �ll, vägras medlemskap i 
bostadsrä�sföreningen. De�a gäller inte vid exeku�v försäljning eller vid tvångsinlösen enligt 8 kap. 
bostadsrä�slagen. Har i sådant fall förvärvaren inte antagits �ll medlem, ska föreningen lösa 
bostadsrä�en mot skälig ersä�ning. 

 
Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter 

10§ Bostadsrä�shavaren ska på egen bekostnad hålla lägenhetens inre med �llhörande övriga 
utrymmen i go� skick. Föreningen svarar för husets skick i övrigt vad gäller underhåll och 
repara�oner. 
 
Bostadsrä�shavaren svarar sålunda för lägenhetens underhåll och repara�oner vad avser: 
• Väggar, golv och tak samt underliggande fuk�solerande skikt. 

• Inredning -och utrustning i kök, badrum och övriga utrymmen �llhörande lägenheten 
• ledningar och övriga installa�oner för va�en, avlopp, värme, gas, ven�la�on, el, TV/tele/data �ll de 

delar dessa befinner sig inne i lägenheten och inte betjänar fler än en lägenhet; 
•  svagströmsledningar;  
• i fråga om va�enfyllda radiatorer svarar dock bostadsrä�sinnehavaren endast för målning; 
•  i fråga om stamledningar för el svarar bostadsrä�sinnehavaren endast från lägenhetens 

undercentral (proppskåp). 



• golvbrunnar 
• rökgångar,  
• inner- och y�erdörrar samt fönster. 

 
Bostadsrä�shavaren svarar för repara�oner i anledning av brand eller va�enledningsskada i 
lägenheten, endast om skadan har uppkommit genom bostadrä�shavarens eget vållande eller 
genom vårdslöshet eller försummelse av någon som �llhör hans hushåll, gästar honom, av annan 
som han inrymt i lägenheten eller som u�ör arbete för hans räkning. 

 
I fråga om brandskada som bostadsrä�shavaren inte själv vållat gäller vad som sagts endast om 
bostadsrä�shavaren brus�t i den omsorg och �llsyn som han borde iak�a. 

 
Om ohyra förekommer i lägenheten ska motsvarande ansvarsfördelningen gälla som vid brand och 
va�enledningsskada. 

 
Bostadsrä�sinnehavaren svarar vidare för åtgärder i lägenheten som vidtagits av �digare 
bostadsrä�shavare såsom repara�oner, underhåll, installa�oner m.m. 

 
11§ Bostadsrä�shavaren får inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan �llstånd av 
styrelsen. Som väsentlig förändring räknas bl.a. all�d förändring som kräver bygglov eller innebär 
ändring av ledning av va�en, avlopp eller värme. En förändring får aldrig innebära bestående 
olägenhet för föreningen eller annan medlem. Underhålls- och repara�onsåtgärder ska u�öras på e� 
fackmannamässigt sä�.  Det åligger bostadsrä�shavaren a� göra anmälan och ansöka om bygglov samt a� 
ta fram erforderligt underlag utvisande hur arbetena ska u�öras fackmannamässigt.  
 
12§ En bostadsrä�shavare är skyldig a� iak�a allt som fordras för a� bevara sundhet, ordning och 
skick inom fas�gheten när han använder lägenheten och andra delar av fas�gheten. Föremål som 
enligt vad bostadsrä�shavaren vet är eller med skäl kan misstänka vara behä�at med ohyra får inte 
föras in i lägenheten. 
 
13§ Företrädare för bostadsrä�sföreningen har rä� a� få komma in i lägenheten när det behövs för 
�llsyn eller för a� u�öra arbete som föreningen svarar för. Skri�ligt meddelande om de�a samt 
andra meddelanden �ll medlemmarna ska läggas i lägenheternas brevlådor eller anslås i 
trappuppgången. Om bostadrä�shavaren inte lämnar �llträde �ll lägenheten, när föreningen har 
rä� �ll det, kan föreningen ansöka om handräckning. 

 
14§ En bostadrä�shavare får upplåta hela sin lägenhet i andra hand för både kort- och 
lång�dsuthyrning utan styrelsens samtycke endast under förutsä�ning a� styrelsen informeras om 
följande: 

• Den postadress, telefonnummer och e-postadress på vilken bostadsrä�shavaren kan nås under 
upplåtelse�den. 

• Namn, telefonnummer och e-postadress �ll den som ska ny�ja lägenheten. 



 
Bostadsrä�shavaren svarar även under andrahandsupplåtelsen självständigt för a� avgi�en �ll 
föreningen betalas. 

 
Om upplåtelsen medför påtagligt men för föreningen ska bostadsrä�shavaren i samråd med 
föreningen omedelbart säga upp avtalet med andrahandshyresgästen �ll upphörande så snart det 
kan ske. 

 
Bostadsrä�shavaren likväl som den �ll vilken lägenheten är upplåten enligt ovan får inte inrymma 
utomstående personer i lägenheten om det medför men för föreningen eller någon annan medlem i 
föreningen. 

 
15§ Om bostadsrä�shavare inte i rä� �d betalar insats eller upplåtelseavgi� som ska betalas innan 
lägenheten får �llträdas och sker inte heller rä�else inom en månad från uppmaning får föreningen 
häva upplåtelseavtalet. De�a gäller inte om lägenheten �llträ�s med styrelsens medgivande. Om 
avtalet hävs har föreningen rä� �ll skadestånd. 

 
16§ Ny�janderä�en �ll en lägenhet som innehas med bostadsrä� och som �llträ�s, är med de 
begränsningar som följer nedan förverkad och föreningen kan säga upp bostadsrä�shavaren �ll 
avfly�ning: 

1. om bostadsrä�shavaren dröjer med a� betala insats eller upplåtelseavgi� utöver två 
veckor från det a� föreningen e�er förfallodagen be� honom a� betala sin årsavgi� 
utöver två vardagar från förfallodagen, 

2. om bostadsrä�shavaren utan behövligt samtycke eller �llstånd upplåter lägenheten i 
andra hand eller om lägenheten används i strid med 13 §, 

3. om bostadsrä�shavaren eller den, som lägenheten upplå�ts �ll i andra hand, genom 
vårdslöshet är vållande �ll a� det finns ohyra i lägenheten eller om 
bostadsrä�shavaren genom a� inte utan oskäligt dröjsmål underrä�at styrelsen om 
a� det finns ohyra i lägenheten bidrar �ll a� ohyran sprids i huset, 

4. om lägenheten på annan sä� vanvårdas eller om bostadsrä�shavaren eller den, som 
lägenheten upplå�ts �ll i andra hand, åsidosä�er något av vad som ska iak�as enligt 
1l1 och 11 § § vid lägenhetens användande eller brister i den �llsyn som enligt 
samma paragrafer åligger en bostadsrä�shavare, 

5. om bostadsrä�shavaren inte lämnar �llträde �ll lägenheten enligt 12 §, 
6. om bostadsrä�shavaren inte fullgör annan skyldighet och det måste anses vara av 

synnerlig vikt för föreningen a� skyldigheten fullgörs, 
7. om lägenheten helt eller �ll väsentlig del används för näringsverksamhet eller 

därmed likartad verksamhet, vilken utgör eller i vilken �ll en inte oväsentlig del ingår 
bro�sligt förfarande eller för �llfälliga sexuella förbindelser mot ersä�ning 

 
  



17§ Har bostadsrä�shavaren blivit skild från lägenheten �ll följd av uppsägning i fall som avses i 15 
§, ska bostadsrä�en tvångsförsäljas enligt 8 kap. bostadsrä�slagen så snart de�a kan ske, om inte 
föreningen, bostadsrä�shavaren och de kända borgenärerna vars rä� berörs av försäljningen, 
kommer överens om något annat. Tvångsförsäljning ansöks om och genomförs av 
Kronofogdemyndigheten. 

 
Styrelse och revisorer 

18§ Styrelsen består av minst tre och högst sex personer med minst en och högst två suppleanter. 
Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för högst två år. Styrelsen beslutar 
själva vem som ska vara ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutsför när antalet 
närvarande ledamöter uppgår �ll två tredjedelar av styrelsen. Till styrelseledamot och suppleant kan 
förutom medlem väljas även make �ll medlem och närstående som varak�gt sammanbor med 
medlemmen. 

 
Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter i förening. 

 
19§ Revisorer ska vara minst en och högst tre med en suppleant. Revisorer och revisorssuppleanter 
väljs på föreningsstämman. 

 
Revisorerna ska bedriva si� arbete så a� revision är avslutad och revisionsberä�else är �llgänglig för 
medlemmarna den 30 april. 

 
Föreningsstämma 

20§ Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen under maj månad. Kallelse �ll föreningsstämma 
ska innehålla uppgi� om vilka ärenden som ska behandlas på stämman. Kallelse �ll 
föreningsstämma ska ske genom utdelning, e-post eller postbefordran �digast sex veckor och senast 
två veckor före ordinarie- och extra föreningsstämma. Även kallelse �ll extra föreningsstämma som 
ska behandla stadgeändring, fusion och likvida�on ska ske senast två veckor före stämman. Extra 
föreningsstämma ska hållas när styrelsen eller revisor finner skäl �ll det eller när minst 1/10 av 
samtliga röstberä�gade skri�ligen begär det hos styrelsen med angivande av ärenden som önskas 
behandlas på stämman. 
 
21§ Dagordning på ordinarie föreningsstämma 

 
1.Stämmans öppnande 
2.Fastställande av röstlängd. 
3.Val av stämmoordförande, protokollförare och justeringsmän. 
4.Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst. 
5.Framläggande av årsredovisning och revisionsberä�else. 
6.Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. 
7.Beslut om resultatdisposi�on. 



8.Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. 
9.Val av styrelseledamöter och suppleanter, samt av revisorer och revisorssuppleanter. 

10.Stämmans avslutande. 
 
22§ Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar bostadsrä� 
gemensamt, har de dock endast en röst �llsammans. Medlem får utöva sin rösträ� genom ombud. 
Ombudet ska förete en skri�lig, dagtecknad fullmakt, ej äldre än e� år. Medlem får utöva sin rösträ� 
genom ombud. Endast medlemmens make/maka, registrerad partner, sambo, föräldrar, syskon, barn 
eller annan medlem får vara ombud �ll medlemmen. Ingen får såsom ombud företräda mer än en 
medlem. 
 
Medlem får på föreningsstämma medföra högst e� biträde. Endast medlemmens make/maka, 
registrerad partner, sambo, föräldrar, syskon, barn eller annan medlem får vara biträde �ll 
medlemmen. 
 
Utomstående har rä� a� närvara och y�ra sig vid föreningsstämman om en enkel majoritet av de 
röstande bifaller beslutet.  
Röstberä�gad är endast den medlem som fullgjort sina åtaganden mot föreningen enligt dessa 
stadgar eller enligt lag.  
 
Föreningens räkenskapsår omfa�ar �den 0101-1231. 
 
23§ Styrelsen eller firmatecknare får inte utan föreningsstämmans bemyndigande avhända 
föreningen dess fasta egendom och inte heller riva eller företa mer omfa�ande �ll- eller 
ombyggnadsåtgärder av sådan egendom. 
 
24§ Styrelsen ska ha en aktuell underhållsplan och årligen följa upp underhållsplanen för 
genomförande av underhållet av föreningens fas�ghet med �llhörande byggnader. 
 

Vinst, upplösning och likvidation 
25§ Om föreningsstämman beslutar a� uppkommen vinst ska fördelas mellan medlemmarna, ska 
de�a ske i förhållande �ll lägenheternas andelstal. 

 
26§ Om föreningen upplöses ska behållna �llgångar �llfalla medlemmarna i förhållande �ll 
lägenheternas insatser. 

 
Övrigt 

27§ För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller bostadsrä�slagen, lagen om ekonomiska 
föreningar samt övrig lags��ning. 


