AVTAL OM FÖRVÅLTNING AV KOLLEKTIVI{USET
*REGNBÅGEN,'
99010r

Ållmänt
$I

Enligt såirskilt hyresavtat hyr LKF ut Kollektivhu$et till Kollektivhusöreningen
Detta avtal reglerar ftirvaltningen av Kollektivhuset under hyresavtalets lOptid.
Avtalet bygget på gällande {iirhandlingsordning och boin{lytandeavtal rnelian
Ilyresgästfdreningen i Södra Skåne och LI(F ochutgör sådan $irskild
överenskommelee $om avse i boinflytandeavtalet,

Avtelet fdrutsåtter tillstånd av regeringen enligt "Lag om lorsöksverksamhet med
kooperativ hyresrätt" Sådant tillstånd ftr lamnas endast om kommunen tillstyrker
verksamhet€n samt fbreningens stadgar ftircskriver att rninst en av kommrrnen
utsedd ledamot jlmte zupplearrt skall ingå i Kollektivhusfdreningms styrelse.
$

2.

Detta avtal ersätter tidigare avtat och gåller *ån och med 990101 och tilts vidare.
Om hyresavtalet betråffande Kollektivhuset upphör ått giill4 forfaller detta avtat.

Kollektivhusföreningen
$

3.

Kollektivhusloreningen utgöres

*snlliga hyre*gäster i Kollektivhusei
viiikor fiör att vara hyresgäst i

"u utgör eit
..-.ärlemsKap t Ko[eKuvnu$öruurtgen
Kollektivhuset.

$

4,

Kotlektivhusfdreningens syfte {il att skapa en god boendemi$ti, fråmja
gem€nsaflrme aktiviteter frir de boende, ordna mathållningen och i öwigt lorvalta
och underhålla Kolle*tivlnrs€ts gemensamhetslokaler och grönytor enligt
överenskommdse mellan Kollektivhusforeningen och LKF. Kollektivhusfbreningen

:
$

5.

$

6.

Lokal hyresgästforening.

Kollehivhusftreningens stadgarenligt bilaga harutarbetats i samråd mellan
pårt€ma, ÄnCrlng av stadgarna skall for att bli gällande godkånaas av LKF.
Kollelrivhusforeningens stådgar skall innehåUa ett förbehåll med denna innebörd.
Kollektivhusforeningens styrelse utgör lokal hyresgiistfbrening inom
Hyresgästföreningen och representerar Kolletfivhusforeningen gentemot LKF.

De enskildn hyresavtrlen
$

7.

$

L

Kollektivhusforeningen hyr ut bostadslågenheterna i Kollektivhu$et till respektive
nyresgäst. ue enstnida nyresavtaten utlofrnas enngl oel ronnutai
Kollektivhusfdreningen och LKF avtalar om.
De enskilda hyresgästerna i Kollektivhuset åger ej rätt till överlåtelse av hyresrätten
eller upplåtelse i åndra hand enligt hyreslagen $32-40. I den mån kravet i $3 i data

{id

1

awil

åf uppfyllt, t€n unoamag fian oenn8 Desta{nmetse meo$res av Lt(F c;.
Kollektivhusfr reningen i samråri.

i 9.

Nya hyresgäster till ledigblivna bosilder i Kollektivhuset anvisas av LKF från den
siirskilda ukollektivhu$kön". Kollektivhusfrreningen och LKF tillsätter i saffiråd
hyresgåister till lediga lågenheter. Hårvid forutsättes att LKF:s kav på nya
hyresgå*ter, liksom vad som följer av g3 i detta avtal, uppfrlls
3€nntllsa nyresga$er r Kollel$Nnuset
byte av bostad inom Kollektivhuset.

flyra

(: tofstahandshyresga$er)
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tortur tlll

och ckonomi

$10. Hyral for Kolleldivhuset

fastställes enlig gellarde Srhandlingsordning mellan

Hyresgäsdlireningen i Södra Skåne och LKF och vad som stadgss i $tO 15 i detta
rvtal. Jamilorgt mststånes nyrorna lor respelcuve bostad r Kolie*ctrvnuset r enrrgnet
med de fordelningstal som anges i hyresavtalet.

l

g

I
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outnyran oeras upp omraoesus l en Dasnyra ocn i en omradesnyrå l enllgnet med

en kostnadzuppdelning i bilaga 1.

Bashyran bygge" påLKF:s genornsnittliga kostnader och feststtlls vid de centrala
hyrestörhandhngama. Den i utgångslåget fi'amräknåde nollstållnings-hktorn år
konstant.

Onnådeshyråil, $om motsvarar budgeterade områdeskostnader, faststålles av
Kotie-nrvnu$örenrngen sorn en drekt kon$€lffens av beslutet angAena€
områdesbudgeten.

$12. KoHektivhusfdreningen ges befogenhet aft i samråd med IJ(F

fatta beslut att de
boende genom eg€{ €ngag€mang och egna arbetsinsatser svarar ftir utforande av
vissa uppgifter, varvid forutsättes att berörda enskilda boende i erforderlig
omfattning ansluter sig till beslutet

$13.

Kollektivhusforeningen skall i sanråd med LKF faststilla och ansvara for
bostadsområdets @oinflytandeurhetens) område*budget avseende områdets
driftskostnader enligt uppdelning i bilaga l. Områdesindelning/redovisning*nheter
loljer LKF:s organisatiorl såsom den indelas enl 910 i nriktlinjer fdr
bostadshyresgä$ternas infry*nde och fritidsverksamlrctr' ftoinflytandeafial).

I den mån parterns ej avtalar om tätare rapportering upprättar LI(F tertialsvis
re$ultatrspporter, baserade på uppdelning i bilaga l, $om områdesforvaltaren
redovisar och överliimnar till hyresgästparten
,

r+.

\rBr ett verKsamnetsar oversKorr r rorhållande utl områd6budgeten, utbetalas detta

till kollektivhusfr reninsen.
Ger ett verksamhetsår underskott i fo*hållande till områdesbudgeten, skall underskottet regleras genom tidsbegränsad tilläggshyra i området. Den örhöjda

cid ?

omradeshYran uideDfieras under de ire senare lryälalen av ciei år. som forrer ore..
pä det underskottsgivande verksamhetsårer.
$

i

5. Cm enighet angående beslut om områdesbudget ej kan uppnås äger vardera parten
frra iirendet vidare inom ramen for lorhandlingsordningen

Ordningsregler m rn

$16,

Områdesfrrvaltaren ansvarar för verkställighet och uppfrdning av fattade beslut
avseende åtgarder rörande bostadsområdets brvaltning som åvilar LKF.

$l?

Betriiffande fdljande frågor har Kollektivhusloreningen omedelbar beslutandorätt:
- ordningsreger

frr

enskilda hyresgäster och gemensffnma utrynmen?

- tvåttstugeforeskrift er,
- utnyttjande 8v gemenssmrna utrymmerl
- lekplatser och grönytor på Kollektivhusets tomt,
- uthyming av gäst- och extranrm.
Dylika beslut måste fattas under iakttagande av varje hyresgiists rått an få
tiilgång till de gemensanuna utrymmena.
De boendes beslut skall mddelas områdesfdrvaltaren, Denne katt, o* risk anses
föreligga att fstt4de beslut kolliderar med lagar eller a*al eller vlisentligt
påverkar bostadsotmådet Regnbågen och dess hyresgäster, begåra samråd i
entighet med giillande bosanrådsrutiner$

18,

De boendes örsträdsre och

tKF triiffas regelbundet ftir ordinarie bosamråd.

S19. I &ågor som rör bostadsområdet Regnbågen i dess helhet,

såsom trafik- och

parkenngregler, sophantering m fI ärenden foruts{ittes att Kollektivhusfbrenrngens
*.-r:else ocn Koruaktkömmrtten t den övnga delen av bostadsområdet samordnar
sina intressen.

$20, Beträffande

bosamråd gåller i avseende som ej reglerats stirskilt i detta avtal tie
lormer och regler boinflytandekommittdn beslutat om.

Underhåll åv gcmensåmma ytor i kollektivhuset

$21. Kollektivhusföreningen

svarar lor sedvanlig inre underhåll av samtliga utryrnmen i
Kollektivhuset, som ej utgor bostadslågenheter enligt hyresavtal med LKF samt
betråiffande tomten. Varje år gör LKF en avsättning till *t konto for underhåll i
Kollektivhusets samtliga gsmen$amma utrynlmen

tirt

?

;3?.

Avsåttningen tillkontot sker arligt frljande:

a) Avseende gsm€nsam yta (med vilken låigenhetsytan reducerats) avsättes ett beiopp
.-'rsvaranoe KatKvlera.d t(ostnaci lor tagennetsunderhalt (krllffm genomsnltt rnom

LKF) multiolicerat med vtan Q79.3 kvm\.
b) Avseende tvått$tugan och de 4 trapphusen åvsåttes ett belopp motsvarande
kalkylerad avskivning {1110 resr 1/t5) beråftnat på ett belopp lika med resu
schablon

fiir riintebidragsunderlag enliS bostadsfinansieringsbrordningeir,

$?3. Medel fiir disponeras från kontot

genom att LKF och Kollel,rtivhusfloreningen
träffat överenskommelse om att belasta kontot ftir utförda arbeten eller ge*rom att
*.oile*tivhusforeningen frireter faktura på utftirt aöete i Kollektivhuset.

Behållningen på kontot flir ej disponeras i sådan omfauning att den understiger
års avsättning

3

i ahuellt års penningvåirde.

$24.

Behållningen på kontot { äSsta behållning vade månad) skall foriintas med rånta
rnotsvarande ganons*ittlig inlåningsrtinta i sparbank.

$zi.

tsntreprernder avse€nde det underhåll Kotlelcttvhusrorerungen svarar ror. sxa.
handlas upo i samråd med LKf
.

Underhåll av läscnhetcr
|i

zö

Mellan Kollektrvhustöreningar Regnbågen och LKF har överenskommeise tråtlaft;
1996-05-19 som innebår att fr o m 1996-06-01 övertar LKF alh underhållsa-nsva"
frir lägenlreterna. För låigenheteraa geller avtal om hyresgiiststyrt
legenhetsunderhåll mellan Hyresgåstföreningen i sodra Skåne ootr LKF. Detta avtai
regierar samtliga frågor rörande målnings- och tapetseringsunderhåll, golv samt
vitvaror. Andras det avtalet ska det giilla i sin lindrade lydelse betriiffande
n oiiertivhuset fbrutsatt att det eJ $tnder emot övnga bestlimmelser r detk avtai
angående lagenhetsunderhåll.

Alternativt erbjuds boende iKollektivhuset ått individuelh teckna avtal om att
övefra ansvar för målnings- och tapetseringsunderhäl enligt
forhandlingsöverenskommelse mellan Hyresgtstfiireningen och LKF
$

27. Kollektivhusforeningen

Regnbågen ger LKF fullmakt att foretråda breningen
gentemot den enskilde boende i frågor sorn rör underhåll i de enskilda lägenheterna
och hyresgästens skötsel- och vårdnadsplih enligt Hyrestagen.

LKF:s åligganden
$

28. UtOver vad som gäller enligt åvtalet i öwigt åtar sig LKF:

qid

d

,: ;.a fl*iiekiivhusfrreningens upyirag ini,lassera hyrorna från ordinarie
ooståo$rlFesgåstei i Koiieiitivilusei ör-riigi san,fiia fiä-råiå$$niilgt-åu*

sn.

tillåmoas mot LKF:s öwiga hyresaåst*r
ait verkstålla beslut som det enligt detta avtal åligger LKF att utftira
atl utse en områoestorvattare, som gvarår tor LKI:s atlgganden enugt auais.
ått utarbeta förslag

till områdesbudgct och redovisning av densamma"

att t god ud rrubrmera om undernåiisatgarCer, ior ulkå LK.F svarar. avseenoe Di *
tekniska installationer, husets $torrune och fasad samt andra ftir bostadsområdet
Regnbågen väsontliga frågor,
att svara

f&

snöröjningen

till Kollektivhusets entröer

Kollektivhusföreningens åliggnndcn
$

29. Utover vad som giiller enligt avtrlet i öwigt åtar sig Kollektivhusföreningen:
Ntt svara fOr stådning och löpande tillsyn av vindffing, trapphus, förbindelsegångar,
samtliga lcållarytrymmeil särnt husets gemensamhstsdel med biutrymmen,
.-: Jvar& rot EKots€r ocn underiråil av Koilelclvhusets tomt rnlclusle bi a tekDlats
rned utrustnins. frnåd. viixthus. lusthus.

lII

oo$tåossoKande erna[er mtormatlon om Kollel$vhuset och dess sDesella

örutsåttningar.
ått svara för uthyrning av giist- ocä extfarum med tillhörande utrymmen acft
kållarlokal, varvid intäkter fran uthyrning av giist- och e>ctrarum samt
hobbylokaler tillfaller Kollektivhu sfore*i nge4
.:fr tarnna uppgrn

tili r,hF om vem som ager fatt att töretrada

Kolleldivhusftt'enincen enlig detta avtalatt fiiranlra beslut arligt avtalet bland de boende i Kollektivhuser,
att Kollektivhusft)reningens styrelse ansvarar för att beslut tagna i samråd med
LKF verkställes i den mån det ankommer på Kollektivhusföreningen

- -'u. Dena avrat har tiiikommit i samtbrstamo rneo Hyresgastiorerungen r Södra Skåne.
För att äea gihighet erficrdras en siirskild överenskommelse mellan
HyresgåstFdreningen i Södrs Skåne och LKF samt att Hyresgåstfrreningen i Södra
Skåne ddegerar frrhandlingsrätt enlig gallande örharrdlingsordning till
Kollektivhusfr reningens sq1relse

Rirl

\
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I. Pa*erna iir överens om att verksamheten
delar i avtalskonstruktionen
rerritieras

avsnde

skall uwårderas ärsvis. Hårvid kan bI
tokniska bdriikninssrrctoder behövi

*

-=einflvtandekommiudn har ctt övergripande Bnsvår frr utvårderingen. IFåga om
tillåmpning och totkning av avtalet $10-t5 gttller vad boinflytandekommitc*,
beeh,l:+r

åndr{ng av avtalsvillor
$

32 Onskar endsa psrten åndra villkoren i wtalet

och kan övere,trskonrnelse dlncm+i
trå{fas. kan avtalet såges upp med iakttagande av en års uppsågningstid.
uppsiigningen skall anges de föråndringar av avtalet som yrkas, tntill dess

I

övere,nskommelse
$

tråfåts om iindrine av avtalet. gille* d* i sin tidig*re lydelse.

33. Tvi$t om iindriilg av detta avtal eller desa titlliimpning skaI handlliggas
s*mrådsårende ailigt gäilande boinJlytandevtal.

Lurd Vf[C r*f
rl/,i*/rt;s**^

såsom tvist i

