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Bostadsrättsföreningen
är bankens bästa kund

omgörningen av det svenska finan-

sieringssystemet för bostadsbyggande
i början av 1990-talet blev en kalldusch för alla dem som bodde i de nya
husen. Under slutet av 1980-talet växte
bostadsbyggandet rekordartat. Orsaken
var att staten i princip stod för hela
byggkostnaden, de som byggde behövde knappt skjuta till några pengar alls.
Konsekvensen blev bostadsrätter som
inte krävde några insatser, kanske bara
några tusenlappar och resten av pengarna kom från bidrag och framför allt
billiga lån. Samtidigt var månadsavgifterna höga, och det kunde kosta lika
mycket eller mer att bo i bostadsrätt
än i hyresrätt. När bankkrisen
inleddes 1990 och räntebidragen
skulle minska fick det stora konsekvenser för den svenska ekonomin. Men det var aldrig lånen
till bostadsrättsföreningar som
var orsak till krisen, utan det var
en kris för kommersiella fastigheter. Räntorna steg och låg som
högst på 500 procent.

I dag är bilden en helt annan.
Räntesubventionerna är avskaffade
och bostadsrätter betingar på de flesta platser i landet ett högt värde. Och
i dag står medlemmarna för det kapital som krävs genom egna lån. Även
om den enskilde bostadsrättshavaren
får problem, det vill säga köpte till högsta pris och måste sälja när priset rasar,
kommer inte föreningen att drabbas.
Vi kommer med andra ord inte att få se
1990-talet återupprepa sig. I själva verket är bostadsrättsföreningarna de allra mest stabila bankkunderna - banken
vet att de alltid kommer att få betalt för
sina lån.
Därför har föreningar ett starkt
utgångsläge i förhandlingar med banken.
En klok styrelse ser alltid till att jämföra
lånevillkoren mellan banker och
förhandla. Att aktivt

arbeta med lånevillkoren är det bästa
sättet att ta hand om medlemmarnas
ekonomiska intressen. Samtidigt behöver styrelsen ta hänsyn till bindningstider.
Men det finns rapporter om att fören-

ingar får nej från banker när de söker
lån. Sannolikt känner då banken inte
till vilken god kund en normal förening är. Kanske skyller de på att banken
gör förändringar i sin lånestock och
därför inte vill ta in fler bostadsrättsföreningar som låntagare. Skulle föreningen råka ut för detta är det bara
att gå vidare till andra banker som kan
skilja på en dålig långivare och en som
alltid kan betala för sig.

Illustration: Patrik Agemalm

En garanterad återbetalningsförmåga gör bostadsrättsföreningar till bankernas drömkund.
Ändå trilskas en del banker i
samband med långivningen.

Lånekostnaderna för
bostadsrättsföreningar ökade dramatiskt och det krävde höjningar
av medlemmarnas månadsavgifter.
Med så kraftigt ökade boendekostnader kunde medlemmarna utnyttja möjligheten att lämna tillbaka
bostadsrätten till föreningen, det var
billigare än att behålla de dyra lägenheterna. Bostadsrättsföreningarna tappade
intäkter och många gick i konkurs.

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

BEHÅLLA ELLER SÄLJA

– vad ska vi göra med den lediga hyresrätten?
Har föreningen några bostadslägenheter kvar med hyresrätt? Frågan kommer
direkt när någon ska bedöma föreningen. Är det självklart att föreningen ska
sälja hyresrätterna när de blir lediga?
Ryggmärgsreaktionen för en del
personer är att dessa hyresrätter motsvarar ett stort ekonomiskt värde och
därför ska säljas om de blir friställda.
Om och när bostadsrättsföreningen får
möjlighet att göra om dessa hyreslägenheter till bostadsrätter, då ska föreningen få in pengarna för att betala av
lånen, sänka avgiften eller finansiera
ombyggnationer.
Men i dag är detta en sanning som
bör ifrågasättas. Åtminstone är den
värd en del eftertanke. Kanske blir
resultatet att det på lång sikt är mest
positivt för föreningen att omedelbart
omvandla lediga hyreslägenheter till
bostadsrätter, men på kort sikt kan det
löna sig att hyra ut lägenheten och ha
kvar hyresintäkterna.
Ett exempel hämtas från ett ganska
typiskt hus som ombildades från hyresrätt till bostadsrätt för några år sedan.
I huset bor ett pensionärspar med hyresrätt. De ska nu lämna lägenheten till
föreningen när de själva flyttar till ett
äldreboende. Som hyreslägenhet är
intäkten till föreningen 900 kronor
per kvadratmeter och år, vilket inte är
speciellt högt.

Om lägenheten i stället blir bostadsrätt hamnar intäkten från avgiften på
350 kronor per kvadratmeter och år.
Försäljningsintäkterna, som är skattefria för föreningen, gör att föreningen
kan minska sin belåning motsvarande
500 kronor per kvadratmeter. Kortsiktigt
tjänar föreningen alltså 50 kronor per
kvadratmeter och år på att behålla den
som hyresrätt och skjuta på omvandlingen till bostadsrätt.

Ansvaret, och därmed kostnaderna för
det inre underhållet, skiljer sig mellan
bostadsrätt och hyresrätt. I det senare fallet är det ju hyresvärden som har ansvar
för lägenhetens inre. Exemplet tar inte
hänsyn till att det kan komma kostnader
för till exempel renovering av kök eller
badrum. En annan osäkerhet i kalkylen
rör effekten på föreningens lånekostnader. De beror på aktuella försäljningspriser och ränteläge. Här skiljer det sig
mycket mellan olika delar av landet.

Trots dagens höga överlåtelsepriser

på många orter blir förtjänsten liten av
att amortera lån på grund av nuvarande låga räntor. Detta i kombination med
föreningens låga avgift och hyror som
inte har gått ner bidrar till att föreningen faktiskt tjänar på att fortsätta att
upplåta lägenheten som hyresrätt.
Men det finns osäkerheter i denna kalkyl. Den viktigaste osäkerheten
handlar om de långsiktiga åtaganden
och möjligheter som uthyrningen innebär. Hyresgäster har ett besittningsskydd som gör att det kan dröja väldigt
länge innan föreningen på nytt får
möjlighet att omvandla lägenheten till
bostadsrätt.

Därför är det numera omöjligt att

generellt säga vilken modell som är
mest lönsam för föreningen. Alla behöver räkna igenom sin egen situation.
Det är styrelsen som själv fattar beslutet om huruvida lägenheten ska säljas och då till vilket pris. De fattar även
beslut om hyreslägenheten ska hyras ut
på nytt.
En viktig diskussion handlar om vad
som egentligen är föreningens syfte och
långsiktiga mål. Är det att idka uthyrningsverksamhet, eller önskar man en
ny medlem i föreningen som kanske
också bidrar med engagemang och frivilligt arbete för föreningen?
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snabba frågor till …

Med drygt 6 000 medlemsföreningar i sitt
register är Bostadsrätterna Sveriges största
bostadsrättsorganisation. Resultatet är bland
annat engagerade styrelserådgivare med
omfattande erfarenhet och en blandning av
olika kompetenser. Under 2012 presenteras
en medarbetare i varje nummer av
Bostadsrätterna Direkt.

Namn: Kerstin Frykberg
Andersson.
Bor: I bostadsrätt.
Erfarenhet: Nio år med
bostadsrättsfrågor.

Grillning
– en het fråga
i föreningen
Sommaren närmar sig och en
fråga som dyker upp i en del
bostadsrättsföreningar handlar om grillning. En replik som
många säkert känner igen sig
i är ”Grannens grillning stör
oss, vi kan inte vara ute.
Styrelsen måste göra
någonting nu”.
Förra numret av Bostadsrätterna

Kerstin
Frykberg Andersson

Från postkassör, eller lucknucka som Kerstin Frykberg Andersson
skämtsamt kallar det, till styrelserådgivare på Bostadsrätterna.
Steget kan tyckas långt, men med sin fallenhet för jobbet har
Kerstin nu hittat rätt. Bostadsrätterna Direkt fortsätter serien med
att presentera medarbetarna och visa på bredden av kompetens.
Hur kommer det sig att du började på
Bostadsrätterna?

– Jag är uppvuxen i Västerås och
hamnade i Stockholm när jag var 18 år.
Så småningom arbetade jag på Posten
och en kollega till mig fick jobb på SBC
Sveriges Bostadsrättscentrum AB. Hon
tyckte att jag också skulle börja arbeta
där, och så blev det. Under mina fem år
som avgifts- och hyresförvaltare lärde
jag mig mycket och jag fick dessutom
en utbildning i att sitta stämmoordförande. Jag märkte att mina kollegor så
småningom skickade komplicerade frågor till mig om allt som rörde bostadsrättsföreningarnas styrelsearbete. Jag
blev så att säga rådgivare redan då.
Hösten 2008 fick jag ett erbjudande
från Bostadsrätterna om att börja som
rådgivare där, och det kunde jag inte
tacka nej till.

annat lärare i Bostadsrättsskolan och
där ligger kursen om konflikthantering
mig varmt om hjärtat. Då och då är jag
även ute hos föreningar för att lösa
konflikter.

Direkt handlade om grannars rökning
och att det är något man i nuläget får
acceptera, så länge det inte är något fel
på ventilationen. Flera domar kommer
fram till denna slutsats. Obehaget från
grillning kan vara lika stort och även
om föreningen inte tillåter viss grillning
är rättsläget högst oklart när det kommer till de största ”syndarna” i bostadsrättsföreningen.
Grillning är i första hand en ordningsfråga, men kan också vara en säkerhetsfråga på grund av gnistbildning vid
torr och blåsig väderlek. Styrelsen kan
besluta att införa ordningsregler om att
grillning inte accepteras på såväl föreningens allmänna ytor, till exempel
innergården, som på medlemmarnas
balkonger.
Samtidigt ska grillningsreglerna inte

Hur går en sådan konfliktlösning till?

– Till ett sådant möte ser man till att
samla de personer som konflikterna
rör. Det kan vara konflikt inom styrelsen, eller mellan styrelse och medlemmar. Egentligen handlar det, som vanligt skulle jag säga, om att parterna
måste kommunicera med varandra. Jag
leder då en diskussion där vi tar upp
konfliktområden, men jag måste också
säga vad som är rätt och fel på ett juridiskt plan. Oftast kommer det något
gott av dessa möten. Och så tror jag att
personerna inser allvaret i och med att
situationen har gått så långt att det behövs ett möte om konflikterna.

Vad arbetar du med på Bostadsrätterna,
förutom att vara styrelserådgivare?

Beskriv en bra dag när du inte arbetar!

– Telefonrådgivningen tar en hel del
tid men vi har självklart andra arbetsuppgifter också. Jag är även stämmoordförande då föreningar hyr in mig
och mina kollegor. Sedan är jag bland

– Då vaknar jag upp på landet, det är
tyst i huset och familjen sover. Så småningom blir det bad, kanske besök på
en loppmarknad och så grillar vi på
kvällen.

vara godtyckliga utan ska ha ett verkligt
föreningsintresse. Många uppskattar möjligheten att grilla och att driva en regel
som förbjuder all grillning riskerar att
inte få brett stöd bland medlemmarna.
Ordningsreglerna bör därför beslutas
av en föreningsstämma och alla medlemmar ska självfallet informeras om
reglernas innehåll.

Insatshöjning innebär att medlemmarna tar över föreningens lån och därmed kan
utnyttja skattereduktionen för räntekostnaderna, vilket då ger lägre boendekostnad.
Det kan ibland vara svårt att få med sig alla. Då är det lockande att i stället göra en
differentierad insatshöjning, men rekommendationen från Bostadsrätterna är att avstå
från en sådan.

Fördelarna med insatshöjning,
eller kapitaltillskott som det ibland
kallas, är flera. Medlemmarna får
en lägre boendekostnad, föreningen
blir av med delar eller hela sina lån
och bostadsrätterna stiger därmed
ofta i värde. För att kunna genomföra en insatshöjning måste 2/3 av
de avgivna rösterna på en stämma rösta ja till förslaget. Dessutom,
om någon är emot beslutet ska
insatshöjningen godkännas av
Hyresnämnden. Dessa medlemmar,
som av olika skäl är emot insatshöjningen, kan behöva flytta. Men det
går också att ge dem uppskov med
inbetalning av den beslutade insatshöjningen, och det brukar medföra
att Hyresnämnden ser mer positivt på saken. Rekommendationen
från Bostadsrätterna är just att ge
medlemmar anstånd. Så långt den
normala insatshöjningen där alla
medlemmar betalar in ett belopp
som är likformigt i förhållande till
ägarandelen.
Andra talar sig varma för en
differentierad insatshöjning. Den
innebär att höjningen fördelas
efter önskemål – vissa bidrar med
mera, andra med mindre, och det
hela är frivilligt. Konsekvensen av
en differentierad insatshöjning är
att föreningen delar upp föreningens verksamhet och avgifter i driftandel respektive kapitalandel, som
ändrar de ursprungliga ägarandelarna i föreningen.

Det vanligaste problemet med
en differentierad insatshöjning
handlar om att dokumentation försvinner, det vill säga det finns ingen relevant dokumentation om
vad som är överenskommet eller
att dokumentationen om vad som
gjorts försvinner. Efter ett antal år
är det kanske åter dags att göra en
insatshöjning, till exempel vid större underhållsåtgärd. Hur beräknar föreningen då fördelningen om
halva dokumentationen saknas?
Föreningen upplever även svårigheter att skilja mellan gammalt och
nytt kapital. Ett exempel: när föreningen behöver köpa en värmeanläggning tar man kanske kapital
ur föreningens kassa samt nya lån.
Investeringen sänker värmekostnaderna rejält, men hur ska förtjänsten då fördelas?

principer ska dessa kapitalkostnader fördelas och påverka andelstalen? Gäller talen enbart per en viss
tidpunkt? I dag är läget högst oklart
och det väcker en osäkerhet.
Visst är det tråkigt att behöva
säga nej till en i grunden så positiv
åtgärd som differentierad insatshöjning skulle kunna vara, att under
frivilliga former minska boendekostnaderna för dem som så önskar.
Då blir lösningen Bostadsrätternas
metod, att ge de bostadsrättshavare
som inte vill vara med ett anstånd
med betalningen. En metod som initialt kräver mer pappersarbete från
föreningens sida men där föreningens grundstruktur finns kvar.
En längre version av denna artikel finns att läsa under Allt om
bostadsrätt på Bostadsrätternas
webbplats, www.bostadsratterna.se.

Enligt den nya mäklarlagen ska

alltid flera andelstal anges i objektsbeskrivningen, om det finns flera.
I dag har mäklarna svårt att förstå
och förklara de två vanliga andelstalen vi har, ett för kostnadsfördelning och ett för ägarandel. Efter en
differentierad insatshöjning blir det
tre andelstal med det sista som anger kapitalkostnadsfördelningen.
Ska dessa andelstal förändras och
räknas om i anslutning till att föreningen gör en amortering eller tar
upp nytt föreningslån? Enligt vilka
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Insatshöjning
Differentiering krånglar till det i längden

Vad gäller vid
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bostadsanpassning?
För att kunna använda sin bostad kan en person med funktionsnedsättning ansöka
om bostadsanpassningsbidrag. Anpassningarna kan gälla såväl den egna bostaden
som gemensamma utrymmen. När personen flyttar kan styrelsen bli osäker på vem
som ansvarar för rullstolshissen eller de andra installationerna som är gjorda.

Rättigheterna till bostads-

anpassning är reglerat i lag och
garanterar att det ska gå att bo
kvar i sin bostad även om vi drabbas av funktionsnedsättning.
Den som behöver hjälp ansöker själv hos kommunen, som är
den instans där bidraget handläggs. Anpassningarna i lägenheten kan handla om att ta bort
trösklar, bygga om i badrummet
och rullstolsanpassa dörrbredden. I flerfamiljshusets allmänna
utrymmen är det kanske dörröppnare, rullstolsramper och rullstolshissar som behöver ordnas.
Bostadsrättsföreningen ska tillfrågas om ombyggnationer i lägenheten som vanligtvis annars också
skulle behöva föreningens tillstånd. Inga anpassningar i allmänna utrymmen kan starta utan att
fastighetsägaren, i det här fallet
bostadsrättsföreningen, har lämnat sitt godkännande. Ibland kan

det röra sig om- eller tillbyggnadsåtgärder som innebär sådana förändringar av fastigheten att en
föreningsstämma måste godkänna detta.
Ofta är anpassningar i allmänna utrymmen något som kan vara
till nytta för många, inte bara
den medlem som just vid installationstillfället har behov av det.
Dörröppnare är praktiskt för
många, och en rullstolsramp kan
även användas av medlemmar med
barnvagn.
Men så till frågan om vad som

händer med installationerna när
den person som låtit installera
dessa flyttar. Det som finns inom
lägenhetens väggar är en sak mellan
säljaren och köparen, och därmed
ingenting som bostadsrättsföreningen
behöver fundera över. Handlar det
om installationer i allmänna utrymmen ägs dessa egentligen av den
boende, det var ju den personen
som fick bidraget. Kommunen förutsätter att om någon flyttar till ett
annat boende så är det tillgänglig-

hetsanpassat. Det är alltså svårt
för den personen att få bidrag från
kommunen för ytterligare förändringar, men trots det är det inte
ovanligt att rullstolshissen eller
dörröppnarna lämnas kvar. Då får
styrelsen ställa sig frågan om man
vill ha kvar dessa.
Föreningen kan inte kräva att

en boende tar bort installationerna i samband med flytt; det finns
inget lagstöd för detta. Skulle styrelsen komma fram till att låta rullstolshissen vara kvar tar föreningen
över underhållsansvaret för denna,
något som den boende tidigare haft.
Om hissen ska bort kan föreningen
ansöka om ett återställningsbidrag
från kommunen, i synnerhet om
installationen inneburit ingrepp på
huset. Rådet är att föra en dialog
med kommunens handläggare om
saken; det kan vara så att man har
olika syn från kommun till kommun.
Beroende på installationstyp kan
kommunen vara intresserad av att
återanvända exempelvis hissen i ett
annat hus där den gör större nytta.

Fakta
Bostadsanpassningsbidrag
En enskild person med funktionsnedsättning kan ansöka
hos kommunen om bidrag för
att anpassa boendet, både i
och utanför lägenheten.
Enkelt avhjälpta hinder
Har föreningen lokaler dit
allmänheten har tillträde, till
exempel dagis eller restaurang,
finns en skyldighet att tillgänglighetsanpassa dessa och vägen
dit. Skyldigheten kan ligga hos
hyresgästen eller föreningen.

Posttidning B
Stockholm Klara
Returneras vid obeställbarhet till:
Bostadsrätterna, Luntmakargatan 46,
111 37 Stockholm

Innehåll
Kritiserad åldersgräns
Hög tid för valberedningen
Bostadsrätten värderas bättre i Basel 3
Gemensam el – bu eller bä?
Frågor och svar

Innehåll
Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se

BESIKTNINGAR ELLER INTE?
en del föreningar utövar regelbundna besiktningar av lägenheterna i huset. syftet hos dessa, som
inte tillhör majoriteten, är att upptäcka skador som skulle kunna leda
till att huset och grannarna blir
drabbade. men ett sådant arbetssätt är inte okontroversiellt.

?

En av våra styrelseledamöter har avgått
ur styrelsen. Den avgående
ledamoten vägrar att skriva
på årsberättelsen för 2011
med motiveringen att hon
inte är med i styrelsen längre. Är hon inte fortfarande
ansvarig för sin medverkan i
styrelsen 2011, och ska underteckna årsberättelsen?
Svar: Det är den sittande
styrelsen som ska underteckna
årsberättelsen. En ledamot
som har avgått ska alltså inte
underteckna den, men givetvis
har en före detta ledamot
ansvar för beslut och handlingar som han eller hon har
medverkat till under den tid
styrelseuppdraget varade.

för att slippa göra om dem
i framtiden. Vem ska stå för
kostnaden av det när vi
kommit överens om att
inte byta?
Svar: Endast då en förening
beslutar att byta stammar är
den skyldig att betala för
detta. I ert fall har det beslutats att stammar inte ska
bytas. Om medlemmar i det
läget vill renovera sina badrum och samtidigt byta vissa
delar av stammen ska de i
princip stå för detta själva.
Men om det visar sig att till
exempel golvbrunnen är i
dåligt skick, och skulle behöva bytas inom överskådlig
framtid, kan en förening
besluta att stå för just den
kostnaden. Det innebär ju
en besparing i framtiden då
stammar ska bytas – då behöver föreningen inte betala
för byte i det badrummet.

Vägglöss – vems
ansvar är det?

?

Hur ska stambytet
betalas?

?

Vi är en liten förening
med fyra lägenheter
där samtliga sitter i styrelsen. Alla har sagt nej till
stambyte efter att vi kontrollerat och spolat stammarna. Nu vill två medlemmar göra om sina badrum
och då samtidigt – vilket är
klokt så klart – göra om
stammarna i sina badrum

Vi har en medlem som
menar att hon har fått
vägglöss i sin lägenhet och vi
undrar nu hur vi ska agera.
Vems ansvar är det att se till
att sanera lägenheten? Ska
detta gå på medlemmens
försäkring? Vilka åtgärder
bör föreningen ta?
Svar: Utgångspunkten är att
föreningen måste åtgärda
detta. Visserligen får inte
medlemmen ta in sådant i
lägenheten eller fastigheten
som kan misstänkas vara behäftat med ohyra, men det lär
bli svårt för föreningen att
bevisa att det är just den
här medlemmen som är
skyldig till att vägglöss
finns. Föreningen
kontaktar en saneringsfirma för att sanera

lägenheten och på så vis försöka förhindra spridningen
av ohyran.

Ta bort en fråga från
dagordningen – hur
gör vi?

?

Vi har gått ut med en
kallelse till extrastämma. Initiativet är styrelsens och dagordningen
består av två förslag från
styrelsen. Efter att kallelsen gått ut har vi fått in
uppgifter som påverkar
vårt ställningstagande i
en av frågorna. Vår önskan är alltså att ta bort
den ena punkten från
dagordningen. Hur kan vi
lösa detta på korrekt vis?
Svar: Styrelsen kan då stämman inleds meddela att den
återkallar ett av sina förslag.
Normalt sett kommer det då
att resultera i att punkten tas
bort från dagordningen,
men teoretiskt sett kan en
majoritet på stämman motsätta sig detta. Var till exempel styrelsens förslag att en
lekplats skull anläggas på
gården kan styrelsen avstå
från att yrka detta på stämman, men om en majoritet på
stämman bestämmer att
punkten ska finnas kvar på
dagordningen kan en medlem
lägga fram samma yrkande.
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Frågorna är ställda av styrelseledamöter per e-post
till fraga@bostadsratterna.se
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Varför du får den här
tidningen?
Din förening är medlem i
Bostadsrätterna. Under hösten
2011 bytte Bostadsrätterna namn,
från att tidigare ha varit kända
som bostadsrättsorganisationen
SBC. Medlemsföreningar får
tillgång till styrelserådgivning,
bostadsrättskurser, tidningar samt
rabatter till samarbetsföretag.

Vägra medlemskap
– var försiktig!
Grunden för en bostadsrättsförening är att den är öppen för
nya medlemmar. Att vägra godkänna medlemskap för personer
som inte skickar in sitt utdrag
ur brottsregistret, som några få
föreningar gör, strider mot denna
princip. Konsekvensen för en nejsägande styrelse kan bli ödesdiger. Om säljaren måste gå ut i en
ny försäljningsomgång och förlorar pengar kan medlemmen kräva
skadestånd av föreningen.

Enklare skatteregler
för bostadssäljare
Skatteverket har fått i uppdrag av
regeringen att se över reglerna för
beräkning av kapitalvinst och kapitalförlust vid försäljning, samt om
det går att förbättra Skatteverkets
service. Regeringen pekar bland
annat på hur svårt det är i dagsläget att redogöra för de utgifter
säljaren har haft för renoveringar.
Skatteverket ska redovisa förslag
senast 15 december 2012.
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