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1  AVTALSPARTER 

 

 

1.1  HUSÄGARE 

 

Husägare: Ålands Bostadsrättsförening, r.f. (FO-nr: 149433-0) 

Adress: c/o Mäklarhuset Åland Ab, Skarpansvägen 29 B, AX-22 100 Mariehamn  

Telefon: 018-27 681  

E-post:  disponent@maklarhuset.ax 

Webb:  www.abrf.ax 

 

1.2  BOSTADSRÄTTSHAVARE 

 
Namn:  _______________________________      _______________________________ 

Personnummer: _______________________________      _______________________________ 

Adress:  _________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

Telefon:  _______________________________      _______________________________ 

E-post:  _________________________________________________________________ 

Medlemsnr: _______________________________      _______________________________ 

 
1.3  VAL AV BOSTADSRÄTTSHAVARE  

Bestämmelserna om fritt finansierade bostadsrätter ska tillämpas på ÅBRF och dess bostadsrätter 
då husägaren inte fått understöd för anskaffning av bostadsrättshuset på sätt som avses i 3 § 1 mom. 
lagen om bostadsrättsbostäder. Bestämmelserna om val av bostadsrättshavare i 4, 4 a, 4 c, 4 d och 
4 g §§ samt 23 § p. 1 i lagen om bostadsrättsbostäder är därför inte tillämpliga. Det är inte fråga om 
sådan ändring av befintligt hus till bostadsrättshus som avses i 4 b § lagen om bostadsbostäder.  
 
Med hänsyn till ovanstående och i enlighet med föreningens stadgar har husägaren beslutat om val 
av bostadsrättshavare.  
 
Om flera medlemmar anmält intresse för lägenheten har den medlem valts till bostadsrättsinnehavare, 
som har det lägsta medlemsnumret. 
 
Bostadsrättshavaren har tidigare ansökt om medlemskap i bostadsrättsföreningen och är skyldig att 
erlägga årlig medlemsavgift. Avgiftens storlek fastställs av årsmötet. 
 

1.4 ADMINISTRATIV AVGIFT I SAMBAND MED UNDERTECKNADNE AV AVTAL 

I samband med undertecknande av detta avtal erläggs en engångsavgift om 250 € för administrativ 
hantering. Avgiften betalas till föreningens bankkonto för Storseglet: FI86 5578 0420 XXXX XX. 
Avgiften skall vara erlagd senast 10 dagar efter påtecknade av detta avtal. Är avgiften inte betald 
inom utsatt tid förfaller detta avtal. Avgiften återbetalas inte.  
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2  LÄGENHETEN 

 

 
2.1  LÄGENHETENS GRUNDUPPGIFTER 

 
Adress: Segelmakargatan 9 __________, AX-22 100 Mariehamn 
 
Antal rum: ______ rum och kök 
 
Boyta:  __________ m2 
 
Bilplats: carport med motorvärmare 
 
Utöver lägenheten har bostadsrättshavaren rätt att använda följande utrymmen: 
Lägenhetsförråd och gemensamt cykelrum, tvättstuga, bastu, hobbyrum/gästrum samt gård.  
 

 
2.2  LÄGENHETENS STANDARD OCH SKICK 

Lägenheten är nybyggd och tas i bruk första gången genom denna upplåtelse.  
 
Lägenheten ska ha den utformning och den standard som anges i bilaga 1 till detta avtal.  
 
Lägenheten återlämnas vid utflyttning i minst samma skick som då den övertogs, förutom normalt 
slitage, vilket bedöms av föreningens disponent. 
 
Väljer bostadsrättshavaren att utföra ändringsarbeten i lägenheten behöver detta meddelas skriftligt 
till disponenten innan arbetet utförs. Vad som får göras och kräver tillstånd finns beskrivet i separat 
bilaga ”Instruktion för bostadsrättshavare i Ålands Bostadsrättsförening gällande ändringsarbeten 
under boendetiden”.  
 

Rökning är inte tillåtet i lägenheten och på balkongen. Rökare hänvisas till anvisade rökplatser på 
gården.  
 
 

2.3  TIDPUNKT FÖR BESITTNINGSUPPLÅTELSEN 

Husägaren överlåter besittningen till lägenheten och övriga därtill hörande utrymmen åt 
bostadsrättsägaren senast sju dagar efter att byggnadstillsynsmyndigheten har godkänt utrymmena 
för ibruktagande och då mottagningsbesiktning har utförts och eventuella anmärkningar har åtgärdats.  
 
Bostadsrättshavaren beräknas få lägenheten i sin besittning i september 2021.  
 
 
 

3 BOSTADSRÄTTSAVGIFT 
 

 
3.1 BOSTADSRÄTTSAVGIFT FÖR BYGGNADSTIDEN 

Såsom bostadsrättsavgift för byggnadsskedet ska bostadsrättshavaren betala en bostadsrättsavgift  
 
om __________________ € till husägaren, vilken motsvarar 15 % av lägenhetens anskaffningsvärde.  
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Bostadsrättsavgiften ska betalas enligt följande ratplan:  

Rat nr  Datum Belopp 

    1  ____________________ ______________________   

    2  ____________________ ______________________   

    3  ____________________ ______________________   

    4  ____________________ ______________________   

 
Bostadsrättsavgiftens rater betalas till bostadsrättsföreningens bankkonto för Storseglet: 

IBAN: FI86 5578 0420 XXXX XX 
BIC: OKOYFIHH  

Vid betalningarna används gärna referensnumret: ______________ 

Bostadsrättshavaren är skyldig att betala dröjsmålsränta enligt räntelagstiftningen på försenade 
poster.  

ÅBRF kommer i samband med inflyttningen att erlägga 6 % av bostadsrättsavgiften till den statliga 
inlösningsgarantifonden för bostadsrättsföreningar i Finland.  
 

3.2  JUSTERING AV BOSTADSRÄTTSAVGIFTEN 

Om anskaffningsutgiften för byggnadsskedet ökar eller minskar till följd av lag, förordning eller 
myndighetsbeslut ska bostadsrättsavgiften justeras i motsvarande mån. ändring av mervärdesskatten 
ska alltid föranleda justering av bostadsrättsavgiften.  

Höjning av bostadsrättsavgiften ska fördelas jämnt mellan återstående betalningsrater. Har alla 
betalningsrater förfallit till betalning ska förhöjningsbeloppet erläggas inom en månad från husägarens 
begäran.  

Sänkning av bostadsrättsavgiften ska fördelas jämnt mellan återstående betalningsrater. Har alla rater 
betalats ska sänkningen återbetalas till bostadsrättshavaren inom en månad från bostadsrättshava-
rens begäran.  

Husägaren ska skriftligen underrätta bostadsrättshavaren om ändring av bostadsrättsavgiften enligt 
ovan.  

3.3 UPPSÄGNINGSTID  
 
Uppsägningstiden för avtalet är tre kalendermånader och räknas från månadsskiftet som infaller 
efter att uppsägningen inkommit. Uppsägningen görs skriftligen till disponenten.  
 

ÅBRF har skyldighet i enlighet med punkt 3.4 att lösa in lägenheten.   
 

3.4  INDEXJUSTERING 
 
Vid indexjustering av den i punkt 3.1 nämnda bostadsrättsavgiften, som blir aktuell för kommande 
överlåtelser och inlösningar, används poängtalet 104,36 som avser konsumentprisindex för Åland, 
delindex för bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra ämnen, för augusti 2019 (2015=100).   
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Om detta avtal upphört att gälla och ÅBRF löser in lägenheten till följd av att bostadsrättshavaren sagt 
upp avtalet och flyttat bort eller om ÅBRF hävt avtalet ska husägaren återbetala bostadsrättsavgiften 
till bostadsrättshavaren med indexhöjning som motsvarar förändring i ovannämnda index som skett 
efter det att avgiften betalades. Återbetalningen görs i samband med att bostadsrättsavtalet upphör.   
 

 
4 BRUKSVEDERLAG 
 

 
4.1 BRUKSVEDERLAGETS STORLEK 
 
Bruksvederlaget fastställs av ÅBRF:s årsmöte i enlighet med de grunder som finns i föreningens för 
tidpunkten gällande stadgar. Grunden för bruksvederlaget utgör dels kapitalkostnaderna för bostads-
rättsföreningens lån enligt bankens beräkningar, dels lägenhetshusens och områdets skäliga 
tillräckliga drifts- och underhållskostnader.  
 
Husägarens styrelsen föreslår att bruksvederlaget ska vara 13,00 €/m2/månad samt 45 €/månad för 
bilplats och 5 €/månad för tillgång till tvättstuga. Användning av bastu med terrass föreslås kosta  
5 €/gång. Avgifterna fastställs vid årsmötet 2021. 
 
För denna lägenhet är bruksvederlaget: _______________ €/månad plus 45 € för bilplats. Bostads-
rättshavarens betalningsansvar uppstår i samband med att han/hon får tillgång till lägenheten.  
 
Om bruksvederlagets storlek och avgifter framledes fattas beslut vid kommande års årsmöten där 
bostadsrättshavaren har rätt att delta.    
 
Samtliga förändringar av bruksvederlag meddelas skriftligen till bostadsrättshavaren.  
 

4.2 BETALNING AV VEDERLAGET 
 
Bruksvederlaget betalas senast den femte dagen i varje månad till föreningens bankkonto för 
Storseglet:  
 
IBAN: FI86 5578 0420 XXXX XX 
BIC: OKOYFIHH  

Vid betalningarna används samma referensnummer som vid betalningen av bostadsrättsavgiften. 

 

4.3  KOSTNADER SOM BOSTADSRÄTTSHAVAREN SKA BETALA 
 
Bostadsrättshavaren har eget el-abonnemang och varje lägenhet är utrustad med egna vattenmätare. 
Bostadsrättshavaren bekostar hushållsel och vatten enligt förbrukning fram till och med kontraktets 
sluttid.  
 
Bostadsrättshavaren ansvarar för att inneha en egen hemförsäkring samt att det finns en fungerande 
brandvarnare i lägenheten.  
 

4.4  SOLIDARISKT ANSVAR 
 
Använder makarna en lägenhet som de besitter med stöd av en bostadsrätt som sitt gemensamma 
hem, svarar de solidariskt för de skyldigheter som följer av bostadsrättsavtalet. Den make som inte 
är part i bostadsrättsavtalet svarar, om andra maken flyttar bort från lägenheten, så länge han eller 
hon bor kvar i lägenheten för att de skyldigheter som följer av bostadsrättsavtalet fullgörs. Med make 
jämställs den som lever i äktenskapsliknande förhållanden med bostadsrättshavaren. 
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5  ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSAVTALET 
 
 

5.1 EGEN BOSTAD 
 
Bostadsrättshavaren ska använda lägenheten som stadigvarande bostad för sig och sin familj. 
Bostadsrättshavaren får överlåta högst hälften av lägenheten i någon annans besittning. 

 
5.2  ÖVERLÅTELSE INOM FAMILJEN  
 
Bostadsrättshavaren har rätt att överlåta bostaden till make eller maka, sambo, släkting i rätt upp- 
eller nedstigande led och familjemedlem som vid tidpunkten för överlåtelsen stadigvarande bor i 
lägenheten.  
 
I första stycket nämnda personer har rätt att förvärva bostadsrätten genom avvittring, upplösning av 
sambos gemensamma hushåll, arv eller testamente.  
 
Bostadsrätten får överlåtas till eller förvärvas av andra endast med tillstånd av husägaren.  
 

5.3  UTHYRNING AV LÄGENHETEN  
 
Bostadsrättshavaren får tillfälligt överlåta besittningsrätten till annan för en sammanhängande tids-
period högst två år, vilket skall anmälas till föreningens styrelse. Därefter behöver styrelsen ge till-
stånd. Styrelsen har rätt att ge tillstånd för en högst två år förlängd sammanhängande överlåtelse av 
besittningsrätten och beslutar även om vilka kriterier som bör uppfyllas för ett sådant tillstånd. 
 
Vid upplåtelse av bostadsrätten mot vederlag får hyran inte överstiga det vid tidpunkten gällande 
bruksvederlag enligt punkt 4.1, som fastställs vid årsmötet. 
 
Om bostadsrättsinnehavaren hyrt ut sin lägenhet eller delar av den, är det hyresgästen som ansvarar 
för de skador som eventuellt uppkommer. Den faktiska bostadsrättshavaren svarar dock alltid i sista 
hand själv för skadorna, då den faktiska bostadsrättshavaren alltid svarar för de skyldigheter som 
enligt detta avtal skulle ankomma på honom/henne.  
 

5.4  ÖVERLÅTELSE TILL ANNAN  
 
Med undantag av vad som sägs i 5.2 har bostadsrättshavaren inte själv rätt att överlåta lägenheten 
till annan. Önskar en bostadsrättshavare lämna sin lägenhet skall han eller hon göra en skriftlig 
uppsägning enligt punkt 3.3 i detta avtal och föreningen är då skyldigt att lösa in lägenheten då 
uppsägningstiden löpt ut.  
 
 
 

6  TILLÄMPLIG LAG 
 
 
På avtalsförhållandet mellan ÅBRF och bostadsrättshavaren ska lag om bostadsrättsbostäders 
(16.7.1990/650) bestämmelser om fritt finansierade bostadsrättsbostäder tillämpas om inte annat 
uttryckligen anges. På detta avtalsförhållande skall inte 4 §, 4a-d §, 4g §, 5 §, 16c §, 16e §, 23 § p. 1, 
47 § 1 mom. och 48d § tillämpas.  
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7  FÖRUSÄTTNINGAR FÖR AVTALET 
 
 
Detta avtal ingås under förutsättning av att Ålands landskapsregering godkänner husägarens 
ansökan om räntestöd och landskapsborgen enligt landskapslagen om bostadsrättsproduktion.  
 
Husägaren har rätt att häva detta avtal om ovan nämnda räntestöd och landskapsborgen inte beviljas. 
Vid hävning har bostadsrättshavaren rätt att återfå eventuell del av bostadsrättsavgiften som har 
betalt. På det belopp som återbärs erläggs ingen ränta. Bostadsrättshavaren har inte rätt till någon 
annan ersättning om avtalet hävs med stöd av denna punkt.  
 
 

8 BILAGOR 
 
 
Bofaktablad med lägenhetsbeskrivning. 
 
Instruktion för bostadsrättshavare i Ålands Bostadsrättsförening gällande ändringsarbeten under 
boendetiden – 16.1.2018 
 
 

9 UNDERSKRIFTER 
 
 
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, ett för ÅBRF (husägaren) och ett för 
bostadsrättshavaren. 
 
 
Mariehamn den _________ oktober 2019    
 
 

Husägaren: 
 

 
 
 
__________________________________ ___________________________________ 
Johan Ehn, ordförande    Lenita Fagerlund, disponent 
ÅLANDS BOSTADSRÄTTSFÖRENING  ÅLANDS BOSTADSRÄTTSFÖRENING  
 
 

 
Bostadsrättshavaren: 
 
 
 
 
__________________________________ __________________________________ 
 
Namnförtydligande: 
 
 
 
__________________________________ __________________________________ 
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10 EGNA VAL 
 
 

10.1 Väggfärg  
 

Kryssa i det alternativ du väljer. 
 

 VIT GRÅ BEIGE 

Hall □ □ □ 

Kök □ □ □ 

Vardagsrum □ □ □ 

Sovrum 1 (det största) □ □ □ 

Sovrum 2 □ □ □ 

  

 
10.2 Kakel i kök 
 

Kryssa i det alternativ du väljer. 

 

Alternativ 1 □ 

Alternativ 2 □ 

Alternativ 3 □ 

 
 

10.3 Kakel i badrum  
 

Samtliga badrum inreds med vita kakel på vägg….. 

 
 
 
Anteckningar: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


