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Bostadsrättsorganisationen
har under åren varit storägare i SBC
AB. Men sammanblandningen mellan verksamheterna med snarlika
namn har givetvis förekommit och
2011 föddes Bostadsrätterna. I slutet
av året har vi även minskat vårt
ägande i SBC AB. Samma tjänster
ingår i medlemskapet såsom styrelserådgivning, avgiftsfria kurser i bostadsrättsskolan, styrelsetidningen
som du nu håller i din hand, Din
Bostadsrätt som går till de de boende.
Men vi lanserar även nya tjänster. Vi tar
fram en webbplats som är anpassad efter
medlemmarnas behov och på denna
kommer vi under 2012 att lansera
ytterligare nya tjänster.
För bostadsrättens del i Sverige
skulle jag vilja peka på en trend som jag
ser växa sig allt starkare och det handlar
om synen på ägande. Ägandet är något
som ligger i tiden med bostadsrätten som
en allt vanligare bostadsform. Vi har
också sett ägarlägenheter introduceras i
Sverige, även om succén har uteblivit.
Ägarlägenheter är vanliga i andra länder.
Jag brukar hävda att bostadsrätten är vårt
svar på ägarlägenheter. Samtidigt som
ägandet blir starkare har också lägenhetspriserna stigit kraftigt. Med detta följer
att bostadsrättshavare också har större
förväntningar på vad de har rätt till att
göra i sina lägenheter, såsom ombyggna-
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År 2011 varit ett förändringens år.
Vi gick in i året som bostadsrättsorganisationen SBC och avslutar året med
vårt nya namn: Bostadsrätterna.
Bakgrunden till namnbytet är
att vi ville ha ett namn som tydliggör vår verksamhet. SBC bildades
för 90 år sedan och delades
under 2004 i två: vi i Bostadsrättsorganisationen SBC, där ju
föreningarna blir medlemmar,
och så SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, som hjälper föreningar
med förvaltningstjänster.

tioner och ändringar. På 1920-talet när
bostadsrätten lanserades fanns regler om
att en bostadsrättshavare inte fick ta ner
innerdörrar i lägenheten. I dag ser vi exempel på personer som tar upp fönster i
lägenheten utan att fråga föreningen.
De tycker helt enkelt att de har rätt att
göra vad de vill i sin lägenhet. Detta är
förstås helt fel. Samtidigt ska ägarrätten
vara stark; ingen blir hjälpt av en förening som lägger sig i sådant som de
inte har att göra med. Ett exempel på detta är föreningar som
går in i medlemmarnas lägenheter varje år för att kontrollera,
eller föreningar som har
huvudnyckel och därför
tar sig friheten att ha
åtkomst till bostäder.
Här behövs mer respekt
för varandra, men säkert
även mer kunskap.

Finns det något du tycker Bostadsrätterna behöver bli bättre på, eller
saknar vi någon tjänst? Kontakta
oss gärna och berätta det, antingen
genom att ringa styrelserådgivningen
eller e-posta på info@bostadsratterna.se.
Slutligen vill vi önska föreningarnas alla
flitiga styrelseledamöter en riktigt
god helg!

Har ni problem i föreningen? Ring Styrelserådgivningen: 0775-200 100

Rättsfall:

Stanken
blev outhärdlig
Kvinnan köpte en lägenhet och från första stund luktade det från
badrumsavloppet, och föreningen bytte vattenlåsen i avvaktan
på att bostadsrättshavaren själv skulle låta renovera badrummet.
Åtgärden var inte tillräcklig och kvinnan vände sig därför
till Bostadsrättsnämnden för prövning.

Huset i Mellansverige byggdes i slutet av
1980-talet och kloaklukten från badrummet
var så kraftig att hon inte kunde bo i lägenheten under första månaden. Genast tog kvinnan kontakt med föreningen och fastighetsförvaltaren och fick som svar att hon behövde
spola avloppet. Föreningens ordförande kom
och tittade på avloppet och efter flera telefonsamtal till förvaltaren genomfördes en spolning. Åtgärden hjälpte dock inte och föreningen monterade då nya vattenlås. Kvinnan skriver i sin anmälan till Bostadsrättsnämnden
att det blev en förbättring.
Grannarna berättade för kvinnan att den
tidigare bostadsrättshavaren upplevt dålig
lukt från avloppen men inte sett till att
det blivit åtgärdat på grund av rädsla för en hög kostnad. Efter utförd spolning började det i stället att rinna avloppsvatten på
golvet och det visade sig att
tätringarna åkt upp.
Visserligen gick det att
trycka tillbaka dessa, men
problemet återkom ständigt och halva golvet kunde
vara täckt av vatten.
Föreningens råd till bostadsrättshavaren var att trycka tillbaka tätringarna, men i övrigt
ville föreningen inte göra någonting
eftersom kvinnan avsåg att renovera badrummet knappt ett år senare.
I samband med renoveringen visade det sig
att ett avloppsrör i badrummet hade fel lutning och att det var detta som orsakat den dåliga lukten. Felet uppstod i samband med att
huset byggdes. Kvinnan kontaktade då föreningen som kom och besökte lägenheten. Hon
skriver att det under besöket bestämdes att av-

loppet skulle betalas av föreningen. Men när
entreprenören skickade fakturan till föreningen kom den i retur med hänvisning till att föreningen inte beställt detta. Kvinnan fick höra
av styrelsen att det enligt stadgarna är bostadsrättshavaren som ansvarar för avloppet.
Föreningen gav en delvis annan bild till
Bostadsrättsnämnden. De menade att de bytt
ut vattenlåsen, trots att bostadsrättshavaren
normalt ansvarar för dessa. Och i och med att
lukten sannolikt kommit från vattenlåsen ville
föreningen inte kompensera bostadsrättshavaren. Föreningen sa sig ha betalt sin del av den
inkomna fakturan, men att de inte ville stå för
flytspackling och bortforsling av byggavfall.
Vad skulle Bostadsrättsnämnden ta hänsyn till? Den tidigare bostadsrättshavaren
hade känt dålig lukt och inte gjort någonting
åt det. Kunde det vara ett dolt fel som de fick
göra upp om sinsemellan? Hade föreningen
gjort vad de kunnat för att avhjälpa felet?

Det här är Bostadsrättsnämnden
A Bostadsrättsnämnden är bildad av
Bostadsrätterna och agerar oberoende.
A Nämnden består av mycket erfarna bostadsrättsjurister.
A Föreningar eller bostadsrättshavare kan vända
sig till nämnden.
A Nämnden lämnar utlåtande baserat på skriftliga underlag. Den som begär yttrandet betalar
en avgift: 5 000 kronor som förening och 1 800
kronor som bostadsrättshavare.
A Bostadsrättsnämnden har ingen muntlig
rådgivning. Föreningar som är medlemmar i
Bostadsrätterna kan vända sig till styrelserådgivningen, 0775-200 100.
A Läs mer på www.bostadsrattsnamnden.se

Bostadsrättsnämndens bedömning
Föreningen ansvarar för att åtgärda brister i
de delar av huset som de har underhållsansvar
för. I detta fall har föreningen inte motsagt
felet på lutningen av avloppsröret men ändå
menat att lukten haft andra orsaker. Bostadsrättsnämnden konstaterade att det är stor risk
för dålig lukt om det är fel lutning på ett avloppsrör i badrummet och gör bedömningen
att lukten berodde på detta. Föreningen har

därför ansvar för att åtgärda bristen och i
detta ingår att riva upp golvet i badrummet.
Då följer att föreningen också ska stå för
sådan kostnad och dessa inkluderar spackling
och bortforsling av avfall. Nämnden menade
också att föreningen inte borde ha nöjt sig
med att enbart byta vattenlås eftersom bristen därmed inte var åtgärdad. Då föreningen
har försummat detta anses de vara vållande.

Därmed kan bostadsrättshavaren få månadsavgiften sänkt för den tid som olägenheten
funnits.

Vid en skada i huset behöver
ofta fastighetsförsäkringen
respektive hemförsäkringen
träda in. Under senare år
belastar försäkringsbolagen
hemförsäkringens bostadsrättstillägg i större omfattning
och föreningen har all anledning
att teckna ett gemensamt
bostadsrättstillägg för att
försäkra sig om ett skydd.

Olika försäkringsbolag tillämpar olika principer för skadereglering, och de flesta styrelser är ovetande om
vad som gäller för just deras försäkring. Det är därför viktigt att se över försäkringsskyddet regelbundet.

Gör en regelbunden översyn av

FÖRSÄKRINGSSYDDET
Vad gäller för principer för
skadereglering i föreningens fastighetsförsäkring?
I dag tillämpar försäkringsbolagen
olika regleringsprinciper, och de
flesta styrelser är ovetande om vad
som gäller för just deras försäkring.
I vissa fall kräver försäkringsbolagen
att nästan alla skador ska regleras
genom fastighetsförsäkringen, särskilt när det gäller vattenskador som
har mycket höga självrisker. I andra
fall krävs medlemmar som saknar
bostadsrättstillägg på hundratusentals kronor för skador som tidigare
rymdes inom fastighetsförsäkringen.
Inom försäkringsbranschen har
det pågått en förändring av synen
på hur vattenskador ska regleras.
Det handlar om fördelningen av
skadekostnaderna mellan föreningens försäkring, fastighetsförsäkringen, och medlemmarnas hemförsäkring genom det så kallade bostadsrättstillägget.
Tidigare var grundprincipen att
nästan alla skador skulle belasta
fastighetsförsäkringen. Försäkringarna hade tagits fram för hyreshus
och täckte likt hyreshus alla skador,
både i fastighetens yttre och inre ut-

rymmen. Bostadsrättstillägget hade
en mindre betydelse; det täckte nästan enbart utrustning den boende
själv fört till lägenheten.
Men nu ändrar försäkringsbolagen den hittillsvarande så att ansvaret mer stämmer överens med bostadsrättslagen. Den förändrade
synen innebär att bostadsrättshavaren, eller dennes försäkring, ska bekosta alla skador som uppstått på
den del av lägenheten som bostadsrättshavaren har undershållsansvaret för enligt lag och stadgar. Detta
motsvarar i stort sett lägenhetens ytskikt. Skadorna på föreningens del
av huset täcks naturligtvis av fastighetsförsäkringen. Den ganska krångliga fördelningen av fastighetsförsäkringens självrisker som många föreningar tillämpat behövs således inte
längre med det nya synsättet.
Ett stort problem med dagens
förändrade system kommer den dag
en oförsäkrad medlem råkar ut för
skador – det kan handla om riktigt
stora summor. Naturligtvis önskar
föreningen i egenskap av fastighetsägare veta vilka som är korrekt försäkrade och vilka som saknar

skydd. Men utan det i dag allt vanligare gemensamma bostadsrättstillägget, som föreningen tecknar kollektivt för samtliga boende, saknar
föreningen möjlighet att kontrollera vilka som är försäkrade och vilka
som står utan. Det går till exempel
inte att skriva tvingande stadgar att
föreningens medlemmar måste
vara försäkrade. En annan viktig detalj är att många bolag ser tätskiktet som en del av ytskiktet. Om skadan beror på bristande tätskikt ser
bolagen både tätskikt och ytskikt
som skadeorsak. Eftersom skadeorsaken inte ersätts av försäkringen,
får det konsekvensen att varken ytskikt eller tätskikt ersätts vid dessa
skador. Detta medför att det är
ännu viktigare att föreningen tecknar ett gemensamt brf-tillägg som
har fullvärde och inte ett undantag
enligt ovan.
Men styrelsen bör veta vilka principer det egna försäkringsbolaget
tillämpar. Kanske bör saken utredas i anslutning till att föreningen
gör en genomgång av gällande
avtal. Försäkringar är ett av de områden som som mår bra av regelbundna översyner.

Vårens kursutbud är här!
KA PAS E F TER STRE CKA D E L I N J EN

Det kan tyckas att det är långt kvar till våren, men för Bostadsrättsskolans del
är våren här i form av en ny termin. Katalogen är skickad till Bostadsrätternas
medlemsföreningar, och kurserna ingår som vanligt i medlemskapet.
Varje termin förnyas och förändras kursutbytet. En del kurser
har blivit trotjänare och finns med
från år till år, medan andra tillkommer. Även kursorterna kan förändras. Syftet är givetvis att de som
funnits med ett tag i föreningsarbetet ska kunna vidareutbilda sig, liksom att de som är nya kan lära sig
grunderna. Under vårterminen erbjuds några nya kurser samt Umeå
som ny kursort.
En högaktuell kurs för våren är
Lyckas med årsmötet. Självklart ska en
stämma vila på de grunder som
krävs i stadgarna och övriga bestämmelser, men lika viktigt är att
den kommer till stånd med omtanke om medlemmarna. En viktig aspekt är hur det går att få fler medlemmar att delta i stämman och få
dem att känna sig delaktiga, samtidigt som en stämmoordförande kan

behöva avrunda vidlyftiga diskussioner. Allt detta tar kursen upp.
Att informera medlemmarna är
ett ytterligare sätt att skapa större
delaktighet i föreningsarbetet.
Sedan ett par terminer ger
Bostadsrättsskolan den populära
kursen Fem steg till bättre medlemsinformation som nu kompletteras
med Så här skriver man nyhetsbrev till
sina medlemmar. Ett professionellt
nyhetsbrev kräver mindre tid än
vad många tror och förutom att informera medlemmarna är det ett
sätt att marknadsföra föreningen.
Ordning och reda, en aktiv styrelse
och aktiviteter skickar rätt signaler till marknaden utanför föreningen. Kursdeltagarna ges möjlighet att fundera över kommunikationen i föreningen och får med sig
idéer om bland annat ton, tilltal,
urval och disposition.

Anmälan till kurserna sker på
www.bostadsratterna.se/bostadsrattsskolan.

Dubbel tv-avgift försvinner?
I ett förslag från Myndigheten för radio och tv ska den
dubbla tv-avgiften försvinna.
Av upphovsrättsliga skäl betalar bostadsrättshavare i dag två
gånger för att få se SVTs kanaler, först genom tv-avgiften och
sedan vidareutsändningsavgiften. Den senare bygger på en
överenskommelse mellan
Copyswede och kabel-tv-operatörerna, en räkning som sedan
hamnar hos bostadsrättsföreningen och dess medlemmar.
Copyswede kan i egenskap av
en upphovsrättsorganisation

med kulturarbetare bakom sig
ta in pengarna.
I nuläget innebär avgiften,
som är något mer modest än tvlicensen, en krona och sex öre
per hushåll och månad. I rapportförslaget skriver myndigheten att ”SVT bör dock ta en mer
aktiv del i hanteringen av de
upphovsrättsliga kostnaderna
för vidaresändning”. Förslaget
har av en del tolkats som
att SVT ska betala den avgift som i nuläget vältras
över på fastighetsägare.

Myndigheten vill dock inte utveckla mer än vad som står i
rapporten Vidaresändningsplikt
för tv-sändningar genom tråd
och säger till Sveriges Radio
att den får tala för sig själv.
Frågan behandlas av Kulturdepartementet.
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Stockholm Klara
Returneras vid obeställbarhet till:
Bostadsrätterna, Luntmakargatan 46,
111 37 Stockholm

FRÅGOR & SVAR
Vilket datum gäller
för höjning av avgift?

?

Vi undrar om det finns
några bestämmelser
om hur lång tid innan besked måste lämnas när vi
ska höja avgiften. Är det
för sent att nu meddela
att avgiften kommer att
höjas från och med den
1 januari 2012?
Svar: Lagen anger inga tider,
men ju högre höjning, desto
tidigare bör det meddelas
medlemmarna. Fem veckor kan
nog anses vara i kortaste laget
men regler finns allts inte.

Hur tas beslutet om
sänkning av månadsavgifter?

?

Vi planerar att sänka
månadsavgifterna i föreningen. Måste det beslutas
på en stämma eller räcker
ett styrelsebeslut? Vi avser
att sänka med 10 procent
för samtliga lägenheter.
Svar: Ni måste se vad era
stadgar säger om detta. Det
vanliga är att det står att årsavgift fastställs av styrelsen.
Då kan styrelsen givetvis både
höja och sänka avgiften. Men
observera att det måste ske
proportionellt. Det går inte
att sänka 20 procent för en
lägenhet och 5 procent för en
annan – det får bli 10 procent
för alla, annars rubbas det inbördes förhållandet mellan
andelstalen.

Frågorna är ställda av styrelseledamöter per e-post
till fraga@bostadsratterna.se

Svar: En bostadsrättsförening
måste enligt lag ha en styrelse.
Finns det ingen kan föreningen
tvångslikvideras. Det betyder
att alla bostadsrätter upphör.
Marknadsvärdet blir alltså noll
kronor men eventuella lån med
bostadsrätten som säkerhet
finns kvar och ska förmodligen
betalas direkt. Fastigheten säljs
som hyreshus och före detta
medlemmarna får bo kvar som
hyresgäster.
Ingen i föreningen lär tycka
om denna konsekvens. En väg
att gå kan vara att höja styrelsearvodet kraftigt så några
känner sig manade att sitta i
styrelsen och ta ansvar för föreningen.

Vem godkänner
byggregler?

?

Vi har skapat byggregler inom föreningen
som preciserar vad man
behöver ha styrelsens

godkännande för. Det vi
undrar är om vi kan kräva
mer godkännande från
styrelsen än vad lagen
medger. Vad händer om
någon bygger i strid mot
byggreglerna? Kan styrelsen kräva återställning?
Andra sanktioner, såsom
att stoppa försäljning av
bostadsrätt?
Svar: Nej, ni kan inte vara
strängare än vad lagen anger.
Kom ihåg att utgångspunkten
faktiskt är att en medlem har
ansvar för både underhållet
och de som jobbar där, och i
det ligger en rätt stor frihet då
det gäller ändringar, men ibland krävs styrelsens tillstånd.
Föreningen kan kräva återställande bara om ändringarna
kan skada huset. Och till sist,
försök aldrig hindra försäljning. Det gjorde en styrelse
häromåret och dömdes att
betala miljonskadestånd.

160 000
Stort antal ombildningar
Allt fler hyresrätter ombildas till bostadsrätt. På tio år har nästan 160 000
lägenheter ombildats och 110 000 av
dessa ligger i Stockholm län, uppger
Hittabrf.se. Men fortfarande dominerar
hyresrätten stort i flerbostadshus med
sina 63 procent av det totala beståndet, jämfört med bostadsrätten som
står för 37 procent.

Höjda index 2012
Två index ändras som har betydelse
för bostadsrättsföreningar. Det första
är konsumentprisindex (KPI) som har
betydelse för justering av lokalhyra
i det fall att det finns en sådan klausul
i hyresavtalet. KPI i oktober 2011 var
313,42 vilket är en höjning med 2.9
procent jämfört med föregående år.
Även prisbasbeloppet, det som tidigare
hette basbeloppet, höjs och blir 44 000
kronor under 2012. Det styr till exempel
en indexreglering av styrelsearvode, om
sådan är beslutad.

Vad händer
utan styrelse?

?

Vi är en bostadsrättsförening med 30 lägenheter. Vår fråga är om
styrelsen avgår och ingen
verkar vara intresserad av
att ta över, vad händer om
vi inte får ihop en ny styrelse?

Lättnadsregler förlängs
Regeringen har i budgetpropositionen
lagt förslag om att lättnadsreglerna
för oäkta bostadsrättsföreningar förlängs till och med utgången av 2015.
Bostadsrätterna menar att riksdagen
utan fördröjning kan ta beslut om att
jämställa oäkta med äkta förening.

En lägenhetsinnehavare har ganska stor frihet att göra
förändringar vid en renovering.
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