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Drabbad av skadedjur? Så gör ni när

OHYRAN FLYTTAR IN
Grundregeln för ohyra och skadedjur i ett bostadsrättshus är
att det alltid är föreningen som
ansvarar för att ta tag i problemen. Men vad är egentligen
ohyra och hur ska föreningen
agera när den upptäcks?
Nyligen informerade skadedjursbe-

Lagen anger inte vad ohyra är
utan använder begreppet lite oprecist. Kommentaren till bostadsrättslagen däremot gör ett försök till
definition och ger som exempel vägglöss, kackerlackor, myror, tvestjärtar,
pälsängrar och mjölbaggar, men råttor nämns inte. Anticimex (Anti Cimex
betyder Mot Vägglus) använder istället
begreppet skadedjur vilket många småkryp faktiskt är. På Anticimex respektive Nomors webbplatser finns mycket
information kring olika skadedjur och
tips om vad man som privatperson bör
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kämparna Anticimex och Nomor om
att antalet råttor ökar, eller i varje fall
syns mer än tidigare, framför allt i storstäderna. Troligen beror det på att råttorna blir störda vid olika byggprojekt
och sprängning av tunnlar och söker
nya boplatser. Men det är även andra
skadedjur som ökar i antal. Vägglössen
har kommit in i våra hem igen liksom
kackerlackor.
Det är alltid bostadsrättsföreningen som ska låta utrota ohyra oavsett
vem som är orsak till förekomsten av
den. Men frågan uppstår då genast
vem som ska betala och om det kan
utgå ersättning eller skadestånd.
Svaret om ansvaret finns att läsa i
Bostadsrättslagen 7 kap 5§ och 12§
samt 2§. Men vad är då egentligen
ohyra? Är det allt som man tycker illa
om, eller?

tänka på. Till exempel hur man undviker att få med sig vägglöss hem från
utlandsresan.
Alltså; föreningen ska åtgärda utrotande av ohyran och om den inte gör
det får medlemmen göra det på föreningens bekostnad. Om medlemmen har
orsakat ohyran kan föreningen kräva
ersättning.

En medlem har rätt till ersättning för
nödvändiga kostnader. Det kan exempelvis gälla specialtvätt av gardiner,
sängkläder eller tygmöbler som har
angripits. Men om en medlem tvingats bo på hotell under saneringstiden är
det fråga om ett krav på skadestånd och
då måste medlemmen kunna visa att
föreningen orsakat ohyran.

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

Röret som störde
Ett avloppsrör som låter så mycket att det överskrider gränsvärden.
Vems ansvar är det? Bostadsrättsnämnden fick bedöma ett fall där
bostadsrättshavarna i den nybyggda lägenheten inte var nöjda med
lösningsförslagen.
Bakom en garderob mellan hallen och

vardagsrummet fanns anledningen till
det ljud som hördes i hela lägenheten.
Ett avloppsrör som kom från en större
lägenhet några våningar upp. I en gipsvägg bakom garderoben gick röret rakt
ned, för att sedan i nivå med golvet ta en
90-grader sväng. Att köpa en lägenhet
på ritning är många gånger vanskligt
när det kommer till hur resultatet blir
i verkligheten och i det här fallet blev
ljudstörningen snabbt uppenbar när
paret flyttade in i sin bostad. Samma
månad som de flyttade in anmälde de
problemen till entreprenören som efter
några månader lät utföra en ljudmätning. Rapporten från ljudmätningen gav
paret rätt: nivåerna överskred riktvärdena för ljudklassen. Med andra ord var
det för höga ljud för att dessa skulle vara
acceptabla.
I mätrapporten fanns flera förslag om
hur det skulle gå att komma tillrätta
med problemen. Själva röret skulle få en
ny vinkel och inte ligga an mot väggen,

röret skulle kläs in och ett nytt lager gips
skulle sättas upp. Entreprenören valde
kort tid därefter att utföra samtliga förslag. Men så snart åtgärderna var genomförda blev det också klart att dessa inte
löste problemet. Återigen lät entreprenören utföra en ljudmätning som liksom
tidigare bekräftade störningarna.
Den här gången fanns förslag i mätrapporten som var mer omfattande,
åtminstone såsom paret upplevde det.
Avloppsröret skulle kläs in i en speciell
isolermatta och så föreslogs två nya gipsväggar. Den ena bakom garderoberna
och den andra längs med vardagsrumsvägen. Förslagen medförde flera konsekvenser. Inbyggnaden av röret blev
så pass stor att garderoberna måste tas
bort och ersättas av skjutdörrar. Den fem
meter långa vardagsrumsväggen skulle
bli 35-100 millimeter tjockare, beroende
på vem som gjorde bedömningen. Paret
motsatte sig väggen kraftigt. De menade att den tjockare väggen skulle förstöra
intrycket av vardagsrummet och dessutom var de inte övertygade om att åtgär-

den verkligen skulle lösa problemet. De
andra åtgärderna hade de inga synpunkter på. Istället för den utbyggda väggen
ville de att röret skulle dras om, antingen
helt och hållet eller via en utbyggnad ner
i källartaket.
Entreprenören svarade att den alter-

nativa rördragningen inte gick att
genomföra. Här går ärendet i stå. Paret
var inte nöjt med de lösningar som
erbjöds. Och de frågar i sin anmälan till
Bostadsrättsnämnden om de nu måste
acceptera den nya vardagsrumsväggen,
kan de då få ersättning av entreprenören för att lägenheten inte levererades i
avtalsenligt skick?
Frågorna som Bostadsrättsnämnden
hade att ta ställning till var om paret
måste acceptera en föreslagen lösning
som kanske inte ger den effekt som
behövs. Skulle paret få ersättning för
bristen i lägenheten? Och var saken
entreprenörens ansvar, eller kunde det
säljande företaget alternativt bostadsrättsföreningen ställas till svars?

Bostadsrättsnämndens
bedömning
Bostadsrättsnämndens bedömning i ärenden
som behandlas i Bostadsrättsnämnden finns det
alltid två parter: bostadsrättshavaren respektive
bostadsrättsföreningen. Den sistnämnda har i
det här fallet fått möjlighet att ge sin syn på
saken men har inte inkommit med detta.
Bostadsrättnämnden ser att de båda ljudrapporterna ger klart stöd för att ljudnivån
överskrider gällande riktvärden. Nämnden resonerar kring bostadsrättslagen som säger att
om en förening orsakat att det uppstått ”men
eller hinder” i lägenheten kan bostadsrättshavaren ha rätt till lägre månadsavgift och även
skadestånd.
I det här fallet är det bostadsrättsföreningen
som har ansvaret gentemot bostadsrätthavaren och det är föreningen som måste komma
tillrätta med ljudstörningarna.
Bostadsrättsnämnden kan inte ta ställning till
vilka åtgärder som är lämpligast men ser att
det ligger i sakens natur att åtgärderna sker i
samråd med bostadsrättshavarna. Däremot
finns inte tillräckligt underlag för att avgöra
om rörkonstruktionen är så pass bristfällig att
föreningen kan ses som den som orsakat bristen, eller med juridiska termer vållat felet. Men
föreningen borde mycket tidigare ha åtgärdat
ljudstörningen och av den anledningen bör
bostadsrättshavarna få en nedsättning av månadsavgiften.

Det här är
Bostadsrättsnämnden
Bostadsrättsnämnden är bildad
av Bostadsrätterna och agerar
oberoende.
Nämnden består av mycket erfarna
bostadsrättsjurister.
Föreningar eller bostadsrättshavare
kan vända sig till nämnden.
Nämnden lämnar utlåtande baserat
på skriftliga underlag. Den som
begär yttrandet betalar en avgift:
3 000 kronor som förening och
800 kronor som bostadsrättshavare.
Bostadsrättsnämnden har ingen
muntlig rådgivning. Föreningar som
är medlemmar i Bostadsrätterna
kan vända sig till styrelserådgivningen, 0775-200 100.
Läs mer på bostadsrattsnamnden.se

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: Oscar Liljencrantz.
Bor: I bostadsrätt.
Erfarenhet: Nio år med
bostadsrättsfrågor.

-- Oj, det är kanske inte helt logiskt. Jag växte upp på en gård utanför Katrineholm där vi hade växtodling och skog, så lantbruksintresset
kommer väl därifrån. Jag flyttade
ner till Skåne för att plugga på
Lantbruksuniversitet i Alnarp. När
jag fått min examen fortsatte jag att
plugga fristående kurser, bland
annat handelsrätt och då bestämde
jag mig för att söka till juristprogrammet i Stockholm.
Varför blev du intresserad av
bostadsrätt?

-- När jag bodde i Lund råkade jag
bli ordförande i min bostadsrättsförening efter att hela den gamla styrelsen avgick. Då fick vi väldigt bra
hjälp från SBC med vår bostadsrättsförvaltning och när jag sedan bodde
i Stockholm blev jag anställd på den
del av SBC som senare skulle bli
Bostadsrätterna.

Föreningen beslutade på en
stämma att sätta upp en bullerplank. Några medlemmar
överklagade beslutet ända
upp till Högsta domstolen
med hänvisning till att inte
alla medlemmar fick någon
nytta av planket och därför
inte ville vara med och betala.
I föreningen i södra Stockholm

Att vara både lantmästare och jurist är inte den vanligaste
kombinationen, men en av dessa personer arbetar som styrelserådgivare, lärare i bostadsrättskolan och är dessutom
Bostadsrätternas teknikansvarige.
Hur kommer dig sig att du har den kombinationen?

Bullerplank
avgjordes i HD

Men du är IT-ansvarig nu?

– Ja, teknik har jag alltid varit intresserad av. Min första dator var en ZX
Spectrum. Och sen dess har jag på olika
sätt sysslat med teknik. Under en tid
hade jag ett extraarbete med att montera datorer. På Bostadsrätterna har jag utvecklat alltifrån vårt medlemsregister,
till intranät och extern webbplats. Det
jag nu arbetar med är en ny version av
vårt webbverktyg "Föreningens egen
webbplats" som jag tycker är väldigt viktig. Många föreningar borde arbeta mer
med information för att på så sätt minska konflikter och då är webben ett bra
verktyg.
Är datorer även viktiga på fritiden?

– Förvisso. Men fästmön och jag är
båda intresserade av bostäder och
brukar gå på bostadsvisningar på
helgerna, bara för skojs skull. Sedan
ser vi till att ta hand om ”ruinen”,
nu får jag inte använda det ordet för
fästmön, men det är hennes lilla
lantställe utanför Nynäshamn.

fanns det på stämman en stor
majoritet som ville ha ett bullerplank. Husen ligger vid en trafikerad väg och det var de boende
längs vägen som skulle få störst
nytta. Andra boende var inte drabbade på samma sätt av trafiken.
Det var de sistnämnda grannarna
som inte ville vara med och betala
de 1,2 miljoner kronor som planket
skulle kosta.
De överklagande medlemmarna menade att ett bullerplank som
bara en del av medlemmarna fick
nytta av stred mot likabehandlingsprincipen. Men Högsta domstolen
ger föreningen rätt.
En hiss är inte till någon nytta
för den som bor på bottenvåningen. Lika lite nytta har den med egen
tvättmaskin som inte använder den
gemensamma tvättstugan. Utifrån
den logiken har domstolarna resonerat och domsluten bekräftar
att likabehandlingsprincipen inte
handlar om att alla ska ha nytta av
allt i en förening.
– Spontant känner jag glädje
över att det här äntligen är avslutat, det har varit en osäkerhet som
har hängt över oss. Men jag är inte
förvånad över domen, något annat
hade varit tämligen otänkbart,
säger Björn Ljungman, ledamot i
bostadsrättsföreningens styrelse till
tidningen Mitti Söderort.
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kostnadsfritt
seminarium

på Bostadsrättsmässan
i Göteborg
Vår bostadsrättsskola inbjuder dig och ytterligare
högst två styrelseledamöter i din förening att delta
vid denna utbildning.
Mitt juridiska ansvar som styrelseledamot
eller suppleant
Kursinnehåll:
Vad säger lagen om mitt ansvar? Kan en styrelseledamot drabbas av
skadestånd? Är ordförandens ansvar speciellt? Vad täcker styrelseansvarsförsäkringen? Ställ även frågor till vår expertpanel.
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Seminariet hålls lördag 22 september klockan 13.00-14.30
Bostadsrättsmässan i Göteborg (Svenska Mässan)
Lokal: Konferensrum G 4 (ingång längst ner till vänster i mässlokalen)
Vi bjuder på en lunchmacka och mineralvatten från 12.30 utanför konferenslokalen.
Bostadsrättsmässan har öppet 10.00-16.00 under lördagen.
Anmälan
Först till kvarn gäller. Vi har ett begränsat antal platser. Anmäl dig och högst ytterligare
två styrelsekollegor på www.bostadsratterna.se/seminarier. För bostadsrättsmässan
behöver du dessutom ha en mässbiljett för att komma in. Det går bra att kopiera mässbiljetten, alternativt finns biljetter att ladda ner och skriva ut på www.bostadsmassan.se.

Annat

Inköpare

Bostadsrättshavare

Tre dagar fyllda av mer än 150 intressanta utställare,
kostnadsfria seminarier, engagerande diskussioner,
spännande aktiviteter, rådgivning och kunskapslyft
för styrelser, bostadsrättshavare, förvaltare, inköpare
och bostadsrättsintresserade.

Förvaltare

Program på www.bostadsmassan.se

Styrelseledamot i bostadsrättsförening

Öppettider: Torsdag 12.00 - 18.00
Fredag 10.00 - 17.00, Lördag 10.00 - 16.00

Fyll i och lämna i entrén

Svenska Mässan Göteborg

Välkommen till vår monter F02:14

20-22 september 2012
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BostadsrättsMässan

Jag besöker BostadsrättsMässan Göteborg
i min roll som:

Välkommen till Västsveriges största bostadsrättsmässa någonsin !

FRIBILJETT värde 150 kr

K A PA S E F T E R S T R E CK A D E L I N J E N

Inbjudan till

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

FRÅGOR & SVAR

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

Hur byter vi ut
revisorn?

?

Vi har för avsikt att avsluta samarbetet med
vår revisor så snart som
möjligt. Revisorn är vald på
föreningsstämman. Vad
behöver vi göra? Hur snart
måste vi tillsätta en ny revisor?
Svar: Om en revisor inte vill
avgå frivilligt måste personen
avsättas och det kan bara den
göra som utsett personen, det
vill säga stämman. För att få en
ny revisor måste styrelsen alltså
kalla till en extrastämma och i
kallelsen ange att det är fråga
om att avsätta revisor samt
välja en ny. Men har ni en revisorsuppleant kan den träda in
– då måste inte en ny ordinarie
utses. Om alltså revisorn går
med på att avgå frivilligt och ni
har en suppleant behöver inte
extrastämma hållas.

Vägrar att ta bort
parabolen

?

Vad kan styrelsen göra
när en medlem vägrar
att följa de anvisningar
som vi har för parabolantenner? Vi har i flera år förmått alla medlemmar och
hyresgäster att montera
sina paraboler på insidan
av sina balkonger för att
förebygga skador om
olyckan skulle vara framme. De allra flesta har anpassat sig och gjort detta
men inte alla. Vad har vi
för mandat och rättigheter
att se till att våra medlemmar och hyresgäster förhåller sig till de regler för
paraboler som vi har i föreningen?
Svar: Föreningen har i egenskap av fastighetsägare rätt att
bestämma om något ska få

Rätt om fastighetsavgift
I Bostadsrätterna Direkt nummer
6 fanns en notis om sänkt fastighetsavgift. I den antyds att samtliga bostadsrättsföreningar räknas
som flerfamiljshus och därmed får
samma skattesänkning. Men istället är det så att bostadsrättsradhus
i många fall beskattas som småhus, det vill säga villor.

Hur ska vi få våra medlemmar att montera om sina
parabolantenner?
sättas upp på till exempel fasad
eller balkongräcke. Föreningen
kan alltså beordra medlemmar
eller hyresgäster att ta ner paraboler som sitter på fel. Tar de
inte ner parabolen får ni begära särskild handräckning hos
Kronofogden, som då tar bort
parabolerna. Men det är viktigt
att ni i varje enskilt fall gör en
bedömning om parabolen riskerar att falla ner. Skälet är att
Europa-domstolen i en dom
fastslagit att informationsfriheten måste ges starkt stöd. I det
fallet gällde det en familj i
Sverige som hade satt upp parabol för att se sändningar från
sitt tidigare hemland.
Domstolen kritiserade att hyresvärden inte gjort en individuell bedömning utan generellt bara sagt att paraboler
inte fick sättas upp på utsidan
av huset.

Ny kakelugn
– vem tar kostnaden?

?

Vi i styrelsen har fått
förfrågan från en medlem om att få installera en
kakelugn i sin lägenhet.
Det har tidigare funnits
rökgångar till lägenheterna men dessa är inte an-

vända på mycket länge.
Medlemmen säger att
hon vill be sakkunniga
att titta på rökgångar,
skorsten och provtrycka
systemet för egen kostnad. Om allt sedan ser
okej ut vill hon installera
en kakelugn. Nu funderar
vi kring hur vi ska se på
kostnader efter installation, såsom sotning och
underhåll. Kan enskild
medlem stå för dessa
också eller kommer föreningen få bekosta allt?
Vad händer när personen
flyttar? Vem har betalningsansvar för ökade
kostnader för kakelugnen?
Svar: En förening är inte skyldig att underhålla rökgångar
för trivseleldning. Men inget
hindrar att föreningen och
medlemmen ingår avtal om
att hon ska ersätta föreningen dess kostnader för underhåll och sotning. Då bostadsrätten säljs krävs ett nytt sådant avtal med köparen.
Föreningen kan ju alltid påpeka att om inte medlemmen
åtar sig underhållet kan rökgången stängas.

Regler för andrahandsuthyrning engagerar
Regeringen har i en lagrådsremiss
gått vidare med förslagen om
friare andrahandsuthyrning men
kortat ned den fria uthyrningen till
en maxtid på tre år. Förslagen är
långt ifrån okontroversiella eftersom dessa påverkar grunden för
en bostadsrättsförening: att medlemmarna hjälps åt. Regeringen
vill att de nya reglerna börjar gälla
1 januari 2013. Bostadsrätterna
Direkt bevakar och återkommer i
frågan under hösten.

Logga in på
bostadsratterna.se
I samband med namnbytet från
bostadsrättsorganisationen SBC till
Bostadsrätterna kom en ny webbplats. Den gamla webben under
sbc.se finns inte längre och för att
komma åt medlemsinnehållet loggar medlemsföreningar nu in på
bostadsratterna.se. Glömt lösenordet? Kontakta medlemsservice.
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