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Efter årsmötet tar den nyvalda styrelsen över ansvaret i föreningen. En hel del saker
måste göras och Bostadsrätterna Direkt ger här en lista på några viktiga punkter.

6 steg
till ett framgångsrikt styrelsearbete
Konstituera styrelsen. Bestäm vem som
ska vara ordförande och
till exempel sekreterare. Hur ska föreningens
firma tecknas och vilka
attestregler gäller? Fyll i Bolagsverkets
ändringsanmälan direkt på nätet och
betala in avgiften på 700 kronor. Manuell
hantering via blankett kostar 900 kronor.
Bestäm vilka ansvarsområden styrelseledamöterna ska ha och fördela tidigare dokumentation till dem som berörs. Försök
att skapa ett bra klimat i styrelsearbetet,
gör telefon-, adress- och e-postlistor och
upprätta gärna ett sammanträdeskalendarium så att alla vet när styrelsemöten ska
hållas.

Adressändra.
Adressändra posten
hos leverantörer om
föreningen inte har en
egen postlåda. Skapa
rutiner för vem som
tömmer föreningens postlåda, även under
semestrar.
Kontaktnäten. Ta
över den tidigare styrelsens avtal och externa kontakter, som
ekonomisk och teknisk
förvaltare, hissjour,
hantverkare och leverantörer av förbrukningsmaterial. Byt lösenord i till exempel
ekonomisystemet och till redaktörsinloggningen på föreningens webbplats.

Planeringen.
• Inventera statusen på
fastighetens underhållsplan. Är några
offerter intagna och är
arbeten beställda?
• Finns det en upprättad budget och hur
är föreningens ekonomiska status? Vem
är kontaktperson på banken och vilka
rutiner gäller för avisering av föreningens medlemmar och hyresgäster, samt
betalning av fakturor och lån?
• Tala om för medlemmarna, genom till
exempel portanslag, vilka som har fått de
olika styrelsebefattningarna.

Fullmakterna. Gör
klart med protokollsutdrag och uppdatera
fullmakterna med aktuella namn, samt uteslut ledamöter som har
avgått. Fullmakter kan finnas hos banken
för konton och krediter. Andra fullmakter
kan finnas hos låssmeden och den ekonomiska förvaltaren för pantförskrivning av
medlemmarnas bostadsrätter.
Nycklar. Ta kontroll
över utlämnade nycklar
och över låssystemet.
Begär en genomgång av
utlämnade nycklar från
den tidigare styrelsen.

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

Stambytet gick snett

Sprickor i badrum
ledde till anmälan
En kort tid efter att föreningen genomfört stambytet började det synas
sprickor i badrumskaklet. Vanligtvis ansvarar medlemmar för ytskiten
i lägenheten, men vilket ansvar kan de förväntas ta för någonting som
är så pass nytt? Den frågan fick Bostadsrättsnämnden på sitt bord.
Stambytet i föreningen avslutades
i början av 2010. Drygt ett år senare upptäckte en medlem att det uppstått sprickor i väggkaklet. Dessvärre var hon inte
ensam om att ha sprickor i sitt badrum,
utan det visade sig vara vanligt förekommande i föreningens badrum.
Efter att ha anmält skadorna till styrelsen förväntade sig bostadsrättshavaren
att föreningen skulle agera. Föreningens
åtgärder drog ut på tiden och efter ett år
och tio månader – från det att hon meddelat föreningen – anmäler kvinnan
saken till Bostadsrättsnämnden.
I anmälan framgår att entreprenören
har gått i konkurs och att föreningen planerade att renovera ett av badrummen
för att få en uppfattning om skadans art.
I föreningens inlaga till Bostadsrättsnämnden redogör de för bakgrunden till problemen.

Badrummen renoverades i samband
med stambytet med en ”rum i rum-metod”
som innebar att ett nytt badrum byggdes innanför det gamla. Strax före slutbesiktningen gick entreprenören i konkurs
och därför kunde inte besiktning göras.

Skadan drabbade runt 25 procent av badrummen med antingen en eller flera
sprickor. Föreningen undersökte skadorna
på olika sätt och de experter som föreningen konsulterade ansåg att det inte fanns
någon direkt risk för fuktskador.

Bostadsrättsnämndens bedömning
En medlem får vanligtvis bekosta
reparation och underhåll av ytskikten
i lägenheten. Men om en förening utför
ett arbete i en lägenhet måste det också
vara föreningens ansvar, även om det är
för en sådan del som medlemmen ansvarar för. Bostadsrättsnämnden drar paralleller till en nyproducerad bostadsrätt.
Där är det föreningen som ansvarar för
bristerna, oberoende om bristerna enligt
stadgarna faller under medlemmens underhållsansvar. I detta fall är det alltså föreningens ansvar att reparera badrummen.

Föreningen har dröjt med reparationerna med hänvisning till att de först vill
undersöka och reparera ett av badrummen, för att sedan besluta om hur de
ska gå vidare med de andra lägenheterna.
Skälet får antas vara att föreningen vill
vara säker på att samma fel inte visar sig
igen efter renovering. Det finner Bostadsrättsnämnden vara en godtagbar anledning för att avvakta något med att åtgärda bland annat den anmälande medlemmens badrum.

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

I och med att det handlade om stora
belopp valde föreningen att gå varsamt
fram i frågan. Den konkursdrabbade entreprenören var till ingen hjälp, utan kostnaderna för att återställa badrummen var
någonting som föreningen och därmed
medlemmar skulle få betala. Under tiden
informerade föreningen medlemmarna
om den uppkomna situationen, om de
olika skeendena och om hur de skulle gå
vidare i frågan.
Kvinnan som senare skulle gå till
Bostadsrättsnämnden skriver brev till styrelsen, och får svar på dessa. I inlagan till
Bostadsnämnden konstaterar styrelsen
att de efter att ha renoverat det första badrummet ska ta fram en åtgärdsplan, vilken
de sedan ska kommunicera med medlemmarna.
Hur skulle du döma? Föreningen har
efter ett stambyte låtit renovera medlemmarnas badrum. Ytskikten, bland annat
i form av kakel, är något som medlemmarna ansvarar för. Ska då föreningen ta ytterligare ansvar efter färdigställandet? Eller
är det upp till medlemmarna att renovera?
Och är det rimligt att föreningen tar så
lång tid på sig att åtgärda en skada?

Bo klok-möte i Täby. Här möts ett antal BoKlok-föreningar för att diskutera hur man
med gemensamma krafter kan hålla nere byggkostnaderna.

Samarbetande föreningar

En kraft
att räkna med
I april träffades ett antal BoKlok-föreningar i Upplands Väsby utanför Stockholm. Syftet var att utbyta erfarenheter med varandra.
Att föreningar samarbetar är inget nytt, men det unika med
det här mötet är att husen utgår från samma koncept med
samma byggare.
En del bostadsrättsföreningar
samverkar med varandra och det kan
handla om gemensam gård eller soputrymme. Kanske diskuterar styrelserna också om det som rör det vardagliga
arbetet i en förening, för att på så sätt
lära sig mer.
Ett ovanligare samarbete är det som
några BoKlok-föreningar startat. BoKlok
är ett boendekoncept som utvecklats av
bland andra Ikea och Skanska med syftet
att hålla nere byggkostnaderna genom
ett industriellt byggande.
Husen har samma planlösning men
kan variera både när det gäller inredning och fasad.
Boklokkonceptet har inte alltid
varit problemfritt, åtminstone när det
kommer till vad föreningarna har fått
uppleva.
– Jag fick en idé när vi i min förening fajtades med byggaren och tyckte att det kunde vara intressant att
samla andra eftersom vi har liknande
problem. I min förening har vi haft problem med taken och det har innebu-

rit en lång process gentemot byggaren.
Och vi är inte ensamma om problemen
med taken, berättar initiativtagaren,
Caroline Thidell, som tillsammans med
sin styrelse genomförde dagen.
Hon konstaterar att de via gemensamma möten kan få mer tyngd mot leverantörer, byggare och andra aktörer. De
som bor i BoKlok-hus är ofta lekmän och
allt stöd från andra föreningar bara är
bra för att kunna hävda sig.
– Under mötet fick vi även möjlighet
att prata om varandras medlemskapsprövningar, få lyssna på hur de andra
arrangerar sina städdagar och dela med
oss av praktiska råd när det gäller trädgården och kommunikation med medlemmarna, fortsätter Caroline Thidell.
I höst ska föreningarna återigen
träffas och planen är att fler BoKlokföreningar kan ansluta sig. Dessutom
tillkommer hela tiden nya BoKlok-hus
och kan därför bli ett större nätverk.
Intresserade BoKlok-föreningar
kan kontakta Caroline Thidell via e-post
boklokbrunnbypark@gmail.com

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

Rekrytera
en ny medlemsförening
Känner du till en bostadsrättsförening som inte är
medlem i Bostadsrätterna men borde bli det? Om
du hjälper Bostadsrätterna att rekrytera en ny medlemsförening får du två biobiljetter som tack. Den
nya medlemsföreningen erbjuds ett kostnadsfritt
”prova på-medlemskap” under resten av 2013.
Medlemskapet i Bostadsrätterna är mycket uppskattat bland
de drygt 6 000 föreningar som i dagsläget är anslutna. Endast
ett fåtal väljer att avsluta sitt medlemskap. Men Bostadsrätterna vill bli fler för att bli en ännu starkare röst
i Bostadsrättssverige. De förmåner som ingår är bland annat:
– Tillgång till Bostadsrätternas styrelserådgivning.
– Kurser i Bostadsrättsskolan.
– Förmånligt pris på fastighetsförsäkringen.
– Besparingen betalar ofta medlemsavgiften.
– Tidningarna Bostadsrätterna Direkt till styrelsen
och Din Bostadsrätt till medlemmarna.

Som ta ck får d u
t vå bi obi l je tter

Den nya medlemsföreningen måste givetvis lämna sitt
godkännande att de vill gå med i Bostadsrätterna.
Gå in på rekryteringssidan varva.bostadsratterna.se för registrering, alternativt fyll i blanketten nedan.
Vik här OCH TEJPA IHOP

Bostadsrättsförening som vill prova medlemskapet kostnadsfritt under resten av 2013:
Föreningens namn������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Organisationsnummer�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Föreningens adress����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Kontaktperson������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adress���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
E-post����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Telefon dagtid�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Föreningen äger fastigheten

Ja

Nej

Antal bostäder..................................................................inkl hyresrätter
Antal kommersiella lokaler���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

För distribution av tidningen Din Bostadsrätt (skickas fyra gånger per år till samtliga hushåll) behöver vi
uppgift om adressen till samtliga portuppgångar eller dylikt i fastigheten och antalet hushåll där.
Det är därför viktigt att du lämnar e-postadress och/eller telefon så att vi kan kontakta föreningen.
På varva.bostadsratterna.se hittar du uppgift om den årliga medlemsavgiften från och med 2014.

Klipp eller riv här

SVARSPOST
110 222 200
110 01 Stockholm

Vik här OCH TEJPA IGEN

Skicka biobiljetterna till:����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Gatuadress:���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Postnummer och ort����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Min e-postadress/telefon��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Erbjudandet gäller endast en person per förening.

k a pa s e f t e r s t r e ck a d e l i n j e n

porto
betalt

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

Stämmer det
att föreningen
måste läggas ner?

Kan årsstämman
ajourneras?

?

Är det tillåtet att ajournera en årsstämma en halvtimme för fika efter exempelvis halva dagordningen?
Svar: Javisst, formellt sett blir det
ett uppskov med stämman varefter man senare återupptar så
kallad fortsatt stämma.

?

Vi har stämma i slutet av
maj men intresset för att
sitta i styrelsen är lika med
noll. Om vi inte får ihop en
styrelse har vi hört att vi
måste lägga ned föreningen
och bli hyresrätt. Stämmer
det verkligen?
Svar: Jo, det stämmer. Likvideras
föreningen upphör bostadsrätterna, de får värdet 0 kronor. Huset
blir ett hyreshus och de före detta
medlemmarna blir hyresgäster.
Men skulle det bli pengar över
efter likvidationen delas dessa
mellan medlemmarna vilket kanske är en klen tröst. Finns det en
akut risk för tvångslikvidering lär
varenda förening raskt skaka fram
en styrelse i rent självbevarelseintresse!

Kronofogden utmäter
– vad ska vi tänka på?

?

Kronofogden meddelar
att en av föreningens
bostadsrätter är föremål för
utmätning. Bostadsrättsinnehavarna står inte i skuld till
föreningen. Situationen är ny
och vi undrar vad vi måste
iaktta från föreningens sida?
Svar: Hade medlemmen som
äger bostadsrätten legat efter
med avgifter måste föreningen
inge sina krav angående dessa till
Krono-fogden för att få skulden
reglerad vid en försäljning. Men i
ert fall behöver ni inte göra någonting.

Vägrar att byta låset
– är det rätt?

?

Vår förening ska genomföra stambyte. Entreprenören byter ut låsen i lägenheterna under arbetet för att underlätta nyckelhanteringen. En

Får vi bekosta
fläktarna?

?

medlem vägrar låta byta ut
låset. Har medlemmen rätt till
det?
Svar: Ni måste se vem som har
underhållsansvaret för lås och
nycklar enligt era stadgar. Om det
inte anges klart kanske det framgår vem som har ansvaret för dörren. Den som har dörransvaret får
även anses ansvara för nycklar och
alltså har rätt att besluta om
detta.

Hur ska vi göra med
nya revisorn?

?

Två dagar efter vår föreningsstämma avsade sig
den valda revisorn uppdraget.
Det innebär att ersättaren träder in, men denne är gift med
ordföranden i föreningen. Vi
antar att vi måste genomföra
en ny föreningsstämma och
välja ny revisor samt ersättare
till denne. Finns det andra sätt?
Tacksam för era synpunkter.
Svar: Ni har rätt, det finns tyvärr
inga andra sätt. Ny stämma och
nya val måste till.

Jag undrar om vår stämma
kan fatta beslut om att
föreningen ska bekosta byte
av badrumsfläktar, trots att
våra stadgar säger att det är
medlemmens ansvar? Räcker
det med ett majoritetsbeslut
eller kan enstaka medlemmar
ifrågasätta ett beslut?
Svar: I och med att ansvaret för
dessa fläktar ligger på medlemmarna är utgångspunkten att
föreningen inte får besluta att
byta dem. Det finns dock vissa
jurister som hävdar att en stämma
kan frångå stadgar i enstaka beslut, men då krävs det att samtliga
medlemmar i föreningen är närvarande och röstar för detta. Vad vi
vet finns ingen domstolspraxis
som styrker ett sådant förfarande,
men det kan alltså tänkas vara til�låtet. Annars krävs det att föreningen ändrar sina stadgar så att
fläktarna blir föreningens ansvar
för att det ska vara möjligt för
föreningen att byta dem.

Vanligt att föreningar
binder lånen
Har du valt att inte binda
dina bolån? I så fall är du
inte ensam. Hela 70 procent av alla bolånekunder
väljer att inte binda sina
lån, enligt SBAB. Men när
det kommer till bostadsrättsföreningens lån ser
det helt annorlunda ut. Där
har endast 18 procent av
föreningarna en bindningstid på under ett år. Den
genomsnittliga bindningstiden ligger på 21 månader, vilket är en ökning på
sex månader sedan 2009.
Enligt SBAB är den mest
populära bindningstiden
tre år.
Ny i styrelsen?
Bostadsrättsskolan har
inte tagit sommarlov än.
I slutet av maj och början
av juni ges fortfarande
kurser som riktar sig till
både gamla och nya styrelseledamöter. Kurserna
där det i skrivande stund
fortfarande finns platser
kvar är Ny i styrelsen och
Bli en bra ordförande.
Kurserna är kostnadsfria för Bostadsrätternas
medlemsföreningar och
mer information finns
på bostadsratterna.se/
bostadsrattsskolan.
Heter det avgift
eller hyra?
En vanlig sammanblandning av begreppen är
den mellan avgift och
hyra. Medlemmarna i en
bostadsrättsförening betalar en månadsavgift, eller
årsavgift som det formellt
heter i lagen. Den som hyr
en bostadshyresrätt eller
lokalhyresrätt är hyresgäster och deras betalning
kallas rätteligen för hyra.
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