




I fråga om förvärv av andel i bostadsrätt äger första och tredje styckena tillämpning endast om bostadsrätten 

efter förvärvet innehas av makar eller, om bostadsrätten avser bostadslägenhet, av sådana sambor på vilka 

sambolagen (2003:376) ska tillämpas. 

En överlåtelse är ogiltig, om den som en bostadsrätt övergått till vägras medlemskap i 

bostadsrättsföreningen. Om förvärvet skett vid exekutiv försäljning eller vid tvångsförsäljning enligt 8 kap 

bostadsrättslagen och har förvärvaren i ett sådant fall inte antagits till medlem, ska föreningen lösa 

bostadsrätten mot skälig ersättning, utom i fall då en juridisk person enligt 9 § ovan får utöva bostadsrätten 

utan att vara medlem. 

11 § 

Om en bostadsrätt övergått genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv och 

förvärvaren inte antagits till medlem, får föreningen uppmana innehavaren att inom sex månader från 

uppmaningen visa att någon som inte får vägras inträde i föreningen, förvärvat bostadsrätten och sökt 

medlemskap. Iakttas inte tid som angetts i uppmaningen, får bostadsrätten tvångsförsäljas enligt 8 kap 

bostadsrättslagen för förvärvarens räkning. 

AVSÄGELSE AV BOSTADSRÄTT 
12 § 

En bostadsrättshavare får avsäga sig bostadsrätten tidigast efter två år från upplåtelsen. Avsägelse ska göras 

skriftligen hos styrelsen. 

Vid en avsägelse övergår bostadsrätten till föreningen vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre 

månader från avsägelsen eller vid det senare månadsskifte som anges i avsägelsen. 

BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 
13 § 
Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Detta gäller även mark, uteplats, 

förråd, garage eller annat lägenhetskomplement som ingår i upplåtelsen. Bostadsrättshavaren är också 

skyldig att följa de anvisningar styrelsen meddelat. 

Samtliga åtgärder som bostadsrättshavaren utför eller låter utföra i lägenheten ska ske på ett fackmässigt 

sätt. 

Bostadsrättshavaren 

1. Bostadsrättshavaren svarar bland annat för följande i lägenheten:

a) ytskikt på rummens väggar, golv och tak och underliggande behandling som krävs för att anbringa

ytskiktet på ett fackmässigt sätt. Bostadsrättshavaren ansvarar också för tätskikt,

b) icke bärande innervägg,

c) glas och bågar i lägenhetens ytter- och innerfönster med tillhörande spröjs, persienn, beslag,

gångjärn, handtag, spanjolett, låsanordning, vädringsfilter och tätningslist samt all målning, även

mellan fönsterbågar. Motsvarande gäller för balkong- eller altandörr samt därtill hörande tröskel.

d) ytterdörr samt till ytterdörr hörande beslag, gångjärn, glas, spröjs, handtag, ringklocka, brevinkast

och lås inklusive nyckel; bostadsrättshavaren svarar även för all målning med undantag för målning

av ytterdörrens utsida;

e) innerdörr och säkerhetsgrind,

f) lister, foder, stuckaturer,


















