SAMAGARVILLKOR
For att reglera forhallandet mellan de medlemmar i Bostadsrattsforeningen Smygehus Havsbad,
som tillsammans ager den pa omstaende sida angivna bostadsratten, har foljande villkor upprattats
och overenskommits.
§ 1.
Med denna andel av bostadsratten foljer ratten att nyttja lagenheten under vecka nr
XX varje med borjan ar 2015. Agare av denna bostadsrattsandel ager ej pafordra annan
utnyttjandetid an vad som ovan sagts.
§ 2.
Det Sligger varje andelsagare att val varda den gemensamt agda
bostadsrattslagenheten liksom de inventarier och den utrustning, varmed lagenheten arforsedd.
§ 3.
Det aligger varje andelsagare att stalla sig till efterrattelse de foreskrifter som utfardas
av bostadsrattsforeningen, bl.a. gallande stadning och vard av lagenheten efter varje nyttjandetid,
nyttjandet av bostadsrattsforeningens ovriga aniaggningar, parkering och trafik inom
bostadsrattsforeningens fastigheter samt hanteringen av koksavfall och ovriga sopor.
§ 4.
Andelsagare ar medveten om att bostadsrattsforeningen skoter underhallet av den
gemensamt agda bostadsrattslagenheten. Kostnaderna for underhallet ingar i arsavgiften till
bostadsrattsforeningen. Bostadsrattsforeningen har samma ataganden for samtliga
bostadsrattslagenheter inom foreningen. Foreningens underh^llskostnader fordelas lika mellan
samtliga bostadsratter.
§ 5.
Andelsagarna ar overens om foljande inflyttnings- och utflyttningstider: Inflyttning i
lagenheten far ske tidigast kl 15.00 lordagen i veckan fore avtalad nyttjande- eller vistelsevecka.
Utflyttning fran lagenheten skall ske senast kl 11.00 lordagen i avtalad nyttjande- eller
vistelsevecka Mindre andringar av in- och utflyttningstider kan bestammas av
bostadsrattsforeningen men i sadantfall skall andelsagarna underrattas harom. For jul- och
nyarsveckan galler inflyttningsdag dagen fore julafton resp. nyarsafton.
§ 6.
Med den begransning som galler enligt § 33 i foreningens stadgar ager andelsagare
ratt att satta annan person i sitt stalle vid utnyttjandet av sina nyttjandeveckor. Andelsagare
svarar for skada, orsakad av person som andelsagare satt i sitt stalle.
§ 7.
Lagen om samaganderatt ar ej pa detta avtal tillamplig. Andelsagare ager salunda
exempelvis ej pafordra tvangsforsaljning av bostadsratten.
§ 8.
Tvist mellan andelsagare angaende samagandet skall avgoras enligt lagen om
skiljeman. Bostadsrattsforeningens styrelse skall utgora skiljenamnd, med ratt dock for styrelsen
att avsaga sig uppdraget. Sker sa, skall skiljenamnden utses enligt lag.
§ 9.
I allt ovrigt som beror samagandet av bostadsratten galler bostadsrattsforeningens
stadgar och av foreningen meddelade foreskrifter samt bostadsrattslagen.

