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TA DET KALLT

Se över värmesystemen innan vinterkylan slår till
Hösten är här och med den får styrelser ofta synpunkter
på värmen i husen. Är det för kallt behöver också styrelsen agera. Men den första tanken, att höja temperaturen, är sällan den bästa – men säkert den dyraste.
Börja i stället med att se över värmesystemet.
värmeväxlaren ganska
bra i utgångsläget. Har
föreningen fjärrvärme
i huset kan styrelsen
få god hjälp att avgöra
funktionen med hjälp
av statistik från fjärrvärmeleverantören.
Nästa steg är att justera distributionen av
värmen ut till elementen
i lägenheterna. Första
kollen handlar då om
att alla verkligen har
luftade element. Trots
att det kan verka självklart för styrelsen är det
många boende som inte har en aning om
att man ska lufta radiatorerna, eller varför. Ansvaret för elementluftningen är
normalt respektive medlems, men många
behöver hjälp av goda grannar med detta.
Därefter krävs en bättre bild av läget
genom gå runt och mäta innetemperaturerna i respektive lägenheter. I dag finns det
inte alltför dyra IR-termometrar som snabbt
och enkelt mäter temperaturen 5–10 meter
bort. Är vissa lägenheter kallare eller varmare än andra? Kanske finns de kring en
stamledning med en gemensam kran som
kan vridas upp. Kanske måste värmen justeras i varje enskild lägenhet.
Förutom den tämligen värdelösa termostatventilen, som alltid är ställd på maximal öppning, så har de flesta radiatorer
ventiler inne i elementen som styr flö-
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Eftersom uppvärmningen åtminstone så här års är föreningens största kostnad, och dessutom indirekt källa till luftföroreningar och klimatpåverkan, så bör
föreningen vara försiktig med att dra upp
värmen och energiförbrukningen.
Den första åtgärden när någon tycker att det är för kallt är att besöka den
klagande grannen, mäta temperaturen, kontrollera om elementen behöver
bli justerade och se om det till exempel
står möbler framför elementen som därigenom minskar värmecirkulationen.
Genom att prata med personen kan styrelsen bilda sig en uppfattning om det är
ett individuellt problem eller ett generellt som behöver vidare åtgärder. Är det
en generellt problem bör första åtgärden
vara att justera värmesystemet. Att oreflekterat vrida upp värmen så att den som
har det kallast blir nöjd kan bli väldigt
dyrt. En tumregel brukar vara att varje
extra grad kostar 5 procent högre energikostnad, och en sänkt grad ger motsvarande besparing.
Ofta klarar styrelsen värmekraven från
medlemmar utan ökad förbrukning. I bästa fall går det att med lite omsorg och justering spara ordentligt på värmenotan.
Det handlar om att ta hand om energin
från fjärrvärmen, oljan, pelletterna eller
värmepumparna på bästa sätt och sprida
den rättvist i huset.
Troligen behöver föreningen anlita
proffs för att göra denna injustering av
värmesystemet, men grundprincipen är
ganska enkel. Börja översynen vid värmekällan. Kanske fungerar pannan eller

det. Ett stort element kan alltså vara
strypt så att vattengenomströmningen,
och därmed värmeavgivningen, endast
kommer från en begränsad del. Kanske
är detta orsaken till att vissa tycker att
det är så kallt. Här krävs dock specialverktyg och hantverkare för att ändra
elementens grundinställning.
Ytterligare ett steg för att förbättra värmedistributionen är att eliminera all luft i värmesystemet. Slutligen
handlar det dock om hur vi som boende
uppfattar värme och behovet av värme
– och här skiljer det sig en hel del mellan olika individer. Men första steget är
alltid att se till så att värmen sprids
jämnt och att ingen enskild ska behöva
tas som utgångspunkt för värmen i hela
huset.

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

Kan styrelsen

Bostadsrättsägaren inredde vinden –
Får föreningen börja ta ut en hyra från bostadsrättshavare som med
föreningens tillstånd har nyttjat en del av vinden i sin lägenhet? Det tyckte
inte mannen som vände sig till Bostadsrättsnämnden med sin fråga.
Hur skulle du döma?
Bostadsrättsföreningen i norra
Sverige består av ett stort antal huskroppar av olika karaktär: enplans-, tvåplans-,
loftgångs- och flerfamiljshus. I
flera av husen finns utrymme
på vinden som en del medlemmar har tagit i anspråk. Föreningen har
lämnat sitt

tillstånd för detta men utrymmet är
inte en del av bostadsrätten utan tillhör
fortfarande de gemensamma ytorna.
Även kommunen beviljade bygglov för
förråd/hobbyrum och endast en liten
del av själva utrymmet har en takhöjd
som överstiger 190 centimeter.
Men bostadsrättshavaren som anmälde sitt ärende till Bostadsrättsnämnden
var inte nöjd med föreningens hantering, åtminstone inte när föreningen
ville ta ut en hyra för ytan. Han
skriver till nämnden att han
några år tidigare köpt lägenheten och att den tidigare ägaren hade inrett vinden. Priset
var ”avsevärt högre” än de
lägenheter i föreningen som saknade
det inredda vindsutrymmet, men
månadsav-

giften var densamma. Efter att köpet
blivit genomfört fick den nye ägaren
skriva på ett avtal om att underhållsansvaret föll på honom. I sin inlaga till
Bostadsrättsnämnden beskriver han att
det finns tre takfönster och ett väggfönster i utrymmet. Uppvärmningen sker
med ett elelement och han själv står för
den kostnaden.
Efter några år ville föreningen ta ut
en hyra för ytan om 290 kronor i månaden. Bostadsrättshavaren skriver att
föreningen bryter den tidigare överenskommelsen genom att ta ut en hyra, där
föreningen motiverar ökad ekonomisk
belastning men utan att konkret kunna
påvisa vad detta är.
Hans fråga till Bostadsrättsnämnden
var om föreningen plötsligt kan bryta en
överenskommelse och ta ut en hyra som
innebär en värdeminskning vid en försäljning av lägenheten.
Så långt bostadsrättshavarens beskrivning. Föreningen skriver i sitt svar till
Bostadsrättsnämnden att de
absolut kan ta ut en hyra och
hänvisar till att de har
ansvar för yttre fasad
och tak. Det blir dyrt
för dem om det uppstår
en skada. Föreningen
upplyser om att det

bestämma?

– föreningen vill införa hyra
har funnits två olika avtal: först ett som
gav medlemmen möjlighet att installera fönster och vattenledning. I ett senare avtal togs dessa två installationer
bort men likväl kan en medlem få tillstånd att använda sig av utrymmet.
Överenskommelsen innebär att medlemmen har allt ansvar för vindbyggnationen. Och bostadsrättshavaren är
ansvarig för brandsäkerhet, isolering,
uppvärmning och ventilation av utrymmet med mera.
I samband med ett takläckage fick
föreningen extra kostnader och det

handlade om en av vindarna där bostadsrättshavaren gjort ingrepp. Kostnaderna
som föreningen täckte handlade om de
delar som de ansvarar för, det vill säga
från yttertaket och in till lägenhetens
innertak. Med hjälp av jurister tog de
fram ett förslag om lokalhyra för vindsytan. Det hela presenterades för de boende på ett medlemsmöte. Föreningen
menar att den kan ta ut den nya hyran
och att gällande överenskommelser inte
hindrar detta. Lokalhyran ska täcka
utgifter som kan uppstå vid skador på
byggnadskonstruktionen.

Bostadsrättsnämndens bedömning
Nämnden gav möjligen ett annat svar än
det de båda parterna väntat sig men föreningen blev den som hamnade i det starkare läget.
Ingen av de båda parterna hävdar att
vindsytan är en del av bostadsrätten
och då bedömer Bostadsrättsnämnden utifrån detta faktum.
Båda är överens om att
utrymmet blivit inrett
med föreningens tillstånd och att någon avgift tidigare inte utgått.

Mot den bakgrunden konstaterar Bostadsrättsnämnden att det handlar om en benefik nyttjanderätt, det vill säga en gratis
nyttjanderätt. En sådan kan sägas upp
med en skälig uppsägningstid, som i detta
fall skulle kunna röra sig om sex
månader. Efter att en uppsägning skett står det parterna fritt att träffa en
ny överenskommelse
om nyttjandet av
vinden, till exempel
i form av ett
hyresavtal.

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

Här är reglerna vid förseningar
Vilka avgifter kan föreningen
ta ut vid försenade betalningar? Egentligen behöver
inte föreningen ta ut dessa
avgifter – det finns en bättre
metod.
Bostadsrätternas styrelserådgivning möter ibland påståendet
om att föreningen numera kan ta ut
450 kronor i förseningsavgift från en
bostadsrättshavare som är sen med
avgiften. Men det stämmer inte. Den
nya avgiften gäller endast näringsidkare emellan, och inget som föreningen kan debitera sina medlemmar.
En bostadsrättsförening behöver
inte använda sig av inkasso när en
medlem är sen med avgifter. Istället

kan föreningen använda sig av bostadsrättslagens regler, som är betydligt mer effektiva och dessutom i
princip kostnadsfria. Om det är så
att en medlem inte har betalat kan
föreningen säga upp denne för avflyttning efter en vecka, Det är en
mycket effektiv metod med möjlighet för medlem att bo kvar om
denne betalar avgiften inom en viss
kortare tid. Det finns närmare beskrivet i ett faktablad Betalningsförsening under Allt om bostadsrätt
på bostadsratterna.se.
MEN OM FÖRENINGEN vill använda mer traditionella metoder för att
driva in fordringar kan man – om
det finns stöd för detta i förening-

ens stadgar (det måste kollas!) –
också ta betalt för.
✓ En betalningspåminnelse, högst
60 kronor.
✓ Ett inkassokrav; om det är utformat enligt inkassolagens regler,
högst 180 kronor.
✓ Amorteringsplan; om planen är
skriftlig och omfattar hela den
återstående skulden. Planen ska
vara upprättad i samråd med den
skuldsatte, högst 170 kronor.
När det kommer till dröjsmålsränta kan föreningen ta ut denna
även när det inte framgår av stadgarna. Detta baserar sig på räntelagen.
✓ Dröjsmålsränta, med åtta procent
över referensräntan.
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VAR NOGA MED
PROTOKOLLET
Allt som styrelsen skriver
i protokoll är inte offentligt
Bostadsrätterna har samlat de
vanligaste frågorna om styrelseprotokoll som kommer till
styrelserådgivningen.
Är styrelseprotokollen offentliga för
medlemmarna?
Nej, de är inte offentliga och det är
olämpligt att dela med sig av dessa.
Visst kan det låta bra att föreningen
delar med sig av protokollen och därmed inte uppfattas som sluten. Men
den dagen protokollet tar upp en känslig fråga, det kan ju handla om en
medlem som inte betalat avgiften eller
andra personliga problem, blir öppenheten inte längre något positivt för
dem som berörs. Protokollet kan även
innehålla känsliga uppgifter om till
exempel upphandlingar. Själva syftet
med att ha en styrelse är att medlemmarna väljer denna för att den ska ta
hand om föreningens verksamhet
under året. Då är det inte medlemmarna som under löpande år ska bedöma
om styrelsen via protokollen gör ett
bra jobb, utan detta faller i så fall på
revisorn. Styrelsen kan få frågan om
var i lagen det står att styrelseprotokollen inte är offentliga. Svaret är att
det inte står uttryckt, men andemeningen i hela lagstiftningen är att styrelsen antas ha medlemmarnas förtroende och handla i deras intresse, det
vill säga inte har en dold agenda. Om
protokollet skulle vara öppet hade lagstiftningen reglerat

saken på samma
sätt som när det gäller stämmoprotokoll, som enligt lag ska vara tillgängliga senast tre veckor efter stämman.
Det styrelsen kan göra för att förbättra informationen till medlemmarna är att via ett nyhetsbrev
sammanfatta vilka ärenden som tagits
upp, och då utesluta det som rör personer eller andra känsliga uppgifter.
Vem skriver under protokollet?
Ordföranden och ytterligare en ledamot
justerar protokollet. Därutöver skriver
även mötessekreteraren under, om ordföranden själv skriver protokollet.
En ledamot reserverar sig mot ett
beslut. Ska det stå i protokollet?
Ja, då ska det framgå i protokollet att
någon ledamot reserverar sig mot beslutet. Reservationen måste ske innan
styrelsemötet är avslutat. Att någon reserverar sig mot ett beslut kan få betydelse om styrelsebeslutet blir skadeståndsgrundande för de deltagande ledamöterna.
Behövs numrering av protokollen?
Ja, och det kan ske på två sätt.
Antingen att protokollen
blir numrerade
i löpande
följd

oavsett år eller så att en ny nummerföljd påbörjas varje år. Syftet är att
få en översiktlighet och skydda mot
manipulationer. Revisorer kräver att
protokollen blir numrerade.
Hur länge behöver föreningen spara
protokollen?
För evigt! Förr eller senare kommer föreningen till en punkt där de behöver gå
tillbaka i sina beslut och kanske längre
än vad någon anar. Dessutom kan det
finnas anledning att spara på protokollen av rent historiska skäl. Samma sak
gäller givetvis för stämmoprotokollen.
Var i lagen står det om protokoll?
Lagbestämmelserna om styrelseprotokoll och stämmoprotokoll i en bostadsrättsförening finns i 6 kap 8 § respektive 7 kap 10 § i lagen om ekonomiska
föreningar.
Måste styrelsen utse en sekreterare?
Det är bra för ordförande att ha en sekreterare, men det är inte krav. Annat
gäller om det står i styrelsens arbetsordning eller mot förmodan i föreningens stadgar. Föreningar arbetar
olika. Ibland är ordföranden mötessekreterare, ibland utses en sekreterare
för varje möte, och ibland för hela
styrelseåret.

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

beslut i styrelsen, eller
måste en stämma besluta?
Svar: Ett sådant beslut kan
fattas av styrelsen. Men en
kvalificerad gissning är att
många kan ha synpunkter på
frågan så möjligen är det
klokt av styrelsen att ändå låta
stämman avgöra frågan.
Medlemmar får inte förändra fasadens eller balkongens
utseende utan styrelsens tillstånd.

Markisen är utanför
lägenheten

?

En medlem i vår förening vill sätta upp en
markis. Han bor på bottenvåningen och har en
uteplats och ovanför den
finns en balkong. Planen
är att skruva fast markisen
endast i balkongen ovanför
hans uteplats och inte ha
några stolpar till backen. Vi
har inget i stadgarna som
motsätter detta, men finns
det några lagar eller hävd
om vad som är brukligt?
Svar: Om en medlem vill vidta
en åtgärd utanför sin lägenhet,
till exempel på husets fasad
eller en balkong, krävs tillstånd
av styrelsen. I vissa fall kan
även krävas beslut av stämma.
Om åtgärden kan försämra
för annan medlem och denne
säger nej krävs 2/3 majoritet
på stämma samt hyresnämndens tillstånd. I det aktuella
fallet lär väl någon annan medlem knappast påverkas och då
kan styrelsen om den vill ge
sitt godkännande.

Kan vi sälja den
tomma lägenheten?

?

Ägarna till en av lägenheterna bor och jobbar
utomlands sedan ett antal
år. De senaste åren har lägenheten stått tom och

inte ens varit uthyrd i andra
hand. Antagligen är inte
ägaren skriven på adressen. Vad har styrelsen för
möjlighet att tvinga fram
en försäljning?
Svar: Ingen alls, eftersom det
inte finns någon skyldighet
att bo i lägenheten. Styrelsen
kan i samband med ett köp av
en bostadsrätt neka medlemskap om den nye ägaren inte
har för avsikt att bosätta sig
där. Men hur ska en förening
kunna veta det? En tomställd
lägenhet innebär att det finns
en mindre arbetade medlem i
föreningen men det kan styrelsen inte göra någonting åt.
Medlemmen är dock skyldig
att tillse lägenheten regelbundet.

Styrelsen beslutar
om p-platserna

?

I vår förening är det så
i dag att varje boende
som har en bil får ett parkeringstillstånd för att kunna
använda vår parkering.
Vissa hyr sin plats, om det
är med elstolpe, men nu
har vi börjat fundera på att
eventuellt förändra detta.
Vi skulle vilja numrera alla
parkeringsplatser och hyra
ut även dem utan elstolpe.
Kan man genomföra denna
förändring genom ett

Vem ska bestämma
om trädfällning?

?

Vi har ett förvuxet
träd med två stammar
på gården. Kan styrelsen
besluta om fällning?
Svar: Lagen säger att det
som omnämns som en
”väsentlig förändring” av hus
eller mark ska beslutas av en
stämma. Ordet väsentlig ska
dock tolkas mycket snävt.
Rekommendationen är att ni
låter en stämma, antingen
ordinarie eller en extrastämma,
besluta om detta. Trädfällning
är för övrigt en sådan fråga
som brukar väcka heta känslor,
vilket i sig talar för att stämma
tar beslut i frågan.

Ändra adressen hos
Bostadsrätterna
När en ny styrelse blivit vald så har
den mycket att tänka på. En av de
mer triviala detaljerna, men ändå
viktiga, är att ändra adressen hos
Bostadsrätterna. Detta om posten
går till en personlig adress i föreningen, alltså om föreningen inte har
en egen brevlåda. Får du den här
tidningen felaktigt?
Hör av dig till Bostadsrätterna
och meddela det. Antingen via
e-post info@bostadsratterna.se
eller via telefon 0775-200 100.

Propparna går hela
tiden – vem ansvarar?

Därför får föreningarna sämre ränta

Vi har en bostadsrättsinnehavare som har
problem med elen i lägenheten. Lampor går sönder
och huvudsäkringen går
ibland. Ingen av de andra
boende har problem. Hur
agerar styrelsen och på
vem ligger ansvaret?
Svar: Se efter vad som står i
föreningens stadgar om vem
som har underhållsansvaret för
elen i lägenheten. Det brukar
vara medlemmar och är det så
i denna förening får medlemmen själv anlita elektriker och
stå för kostnaderna. Men står
det inget i stadgarna faller
ansvaret på föreningen.

Att bostadsrättsföreningar får ibland
sämre räntevillkor på sina lån jämfört
med bostadsrättshavare är känt
sedan länge. Många skulle säga att
förklaringen ligger i att konkurrensen
mellan bankerna när det gäller föreningslån är ännu sämre än den för privatpersoner. Men det håller bankerna
inte med om. ”I de riskmodeller som
bankerna använder åsätts bostadsföreningar (sic!) högre risk än privatpersoner med bolån”, säger SEB till
Privata affärer och bankerna skyller
på Finansinspektionen. Det är även
känt sedan tidigare att bostadsrättsföreningar är bankernas bästa kund,
med stort värde i fastigheterna,
numera lågt belånade och suveräna
återbetalare.

?
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