INNEHÅLL
Konflikter i föreningen
Hur skulle du döma?
Inbjudan till Bostadsrättsmässan!
Frågor och svar
Nyheter i korthet

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

Nummer 9 • Oktober 2014

Stadgarna visar vägen
Är det skillnad mellan stadgarna i
olika bostadsrättsföreningar? Svaret
är ja. Att vara medveten om vad som
står i stadgarna i sin egen förening är
grundläggande för styrelsen. Stadgarna svarar ofta på många frågor.
Stadgarna är grunden för vad som ska gälla
för alla som bor i föreningen. Även om de
kan se olika ut har alla stadgar det gemensamt att de måste följa lagarna. En av dessa
är lagen om ekonomiska föreningar som
reglerar bland annat vad en ekonomisk förening är, vad styrelsens ledamöter har för
ansvar liksom revisorernas ansvar.
Bostadsrättslagen reglerar medlemskap
i föreningen, rättigheter och skyldigheter
för bostadsrättshavare, andrahandsuthyrning och mycket annat.

Styrelsen kan i stadgarna hitta svaret på vilka kallelsetider som gäller för en föreningsstämma och hur många som ska ingå i styrelsen. I stadgarna finns också oftast specifikationer om vem som ansvarar för vad när
det kommer till lägenhetsdörrar och fönster.
För att ändra stadgarna måste antingen
samtliga medlemmar vara överens på en föreningsstämma eller så fattas beslutet på två
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Att bli medlem i en bostadsrättsförening
innebär att den boende också accepterar
stadgarna. För att om möjligt göra boendet
i en bostadsrättsförening något lättare står det
i stadgarna vad medlemmarna har för rättigheter och skyldigheter, liksom vad bostadsrättsföreningen som fastighetsägare har ansvar för. Och det är ofta kring ansvarsdelen
som det uppstår tvister. Lagen säger att bostadsrättshavaren ska hålla lägenheten i gott
skick ”om inte något annat bestämts i stadgarna”. Därför specificerar bostadsrättsföreningen stadgarna och vem som ansvarar för vad.
Till exempel får bostadsrättshavaren göra
förändringar inne i bostaden men det innebär inte att medlemmen kan ta bort rör eller
lägga nya, ta bort vattenburna element, ta
ner eller utföra andra ingrepp i bärande väggar, det vill säga sådant som bostadsrättsföreningen enligt stadgarna bär ansvar för.
I stadgarna och lagen står det att sådana
förändringar får genomföras om styrelsen
har lämnat sitt godkännande.

stämmor (som måste ligga i följd) med
2/3 majoritet på den andra stämman.
Om stadgarna ändras avseende hur
avgifterna till föreningen beräknas krävs
3/4 majoritet på den andra stämman. För att
de nya stadgarna ska gälla måste de först
skickas till Bolagsverket för registrering.

Stämmoprotokollen ska också följa med.
Ett specialfall som är viktigt att påpeka,
är den gamla form av bostadsrättsförening
som kort och gott heter bostadsförening.
Dessa föreningar lever under andra lagar
och regler än de som bostadsrättsföreningar måste ta hänsyn till.

MISSA INTE!

Mönsterstadgar är den stadgemall som Bostadsrätterna har tagit fram och som många föreningar
väljer att anta. Dessa har reviderats under hösten och nästa nummer av Bostadsrätterna Direkt
kommer att behandla vad mönsterstadgarna innehåller.

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

Konflikter i
föreningen
Bostadsrätt är en boendeform där grannarna kommer närmare inpå varandra än vad
de kanske skulle göra om de hade bott i hyresrätt eller i villa. I en förening behöver
medlemmarna samverka. Samtidigt kan det vara en grogrund för konflikter och ibland
hamnar dessa på styrelsens bord.
Åtminstone tre potentiella konflikter kan
uppstå i bostadsrättsföreningen och det är
lätt att glömma eller faktiskt inte se dessa:
konflikt i styrelsen, konflikt mellan styrelse
och medlem samt konflikt mellan medlemmar.
En utmärkande faktor för konflikt
i bostadsrätt är där privatekonomin och personlig vinning står mot helheten
och detta går att applicera på de tre ovanstående potentiella konflikterna.
Bostadsrätter
kostar i dag
stora summor
pengar på
många platser i landet
och det

skapar en förväntan från många boende att
de i större utsträckning ska kunna göra mer
med sin bostadsrätt. Detta står mot den kollektiva boendeform som bostadsrätt är, där
vi måste samverka och inte bara tänka på att allt ska gagna det egna
intresset. Medlemmen på bottenvåningen kan ifrågasätta
varför den dyra takrenoveringen måste ske. Den
som har en egen tvättmaskin tycker inte det är
nödvändigt att renovera
den gemensamma
tvättstugan. Inställningar som väcker
irritation hos andra medlemmar.

Konflikter kan också bygga på att det
finns en okunskap om vad bostadsrätt är
och att vissa saker måste bestämmas i viss
ordning. Det gäller även i styrelserummet
där arbetet förutsätter att det har
sin tågordning,
att ledamöterna
närvarar på
möten, är pålästa och att
alla får prata
till punkt.
Lagar
och stadgar kan
vara
svåra
att

Så hanterar ni
problemen
förstå. Språket är inte alltid enkelt för var
och en att förstå och det kan finnas otydlighet i skrivningarna.
Det går att se en rad olika konflikttyper
som berör styrelse och/eller medlemmar:
SAKKONFLIKT: En medlem låter till
exempel ta upp ett nytt fönster i fasaden.
Då är det en ren juridisk konflikt och
styrelsen kan agera utifrån det.
PSEUDOKONFLIKT: Det uppstår rykten
i föreningen om någonting som inte stämmer. Styrelsen kan då lämpligast avfärda
detta, och om det behövs gå ut med allmän information om det.
ROLLKONFLIKT: Styrelsen är ett lag som
ska se till föreningens bästa, inte den enskilde. Det kan handla om oklar rollfördelning i styrelsen där en ledamot pratar i
egen sak och är jävig. En ledamot behöver
ta på sig ”styrelsekavajen” när denne går
in i styrelserummet, och sedan ta av sig
den och bli vanlig medlem utanför.
INTRESSE- OCH BEHOVSKONFLIKT:

AUKTORITETSKONFLIKT:

En del personer kan inte acceptera att andra bestämmer och
vägrar följa detta. Det kan vara
en grogrund för konflikter mellan styrelse och medlemmar.
STRATEGIKONFLIKT: Då
handlar det om att styrelsen
är enig om åtgärder men det
finns en oenighet om hur
dessa ska genomföras.

– Vad handlar konflikten egentligen om?
Där har vi frågan som många borde ställa sig,
säger Kerstin Frykberg Andersson. Den missnöjda medlemmen är kanske missnöjd överlag och då är det inte just den aktuella frågan
som är anledningen till missnöjesyttringen.
Frågeställningen är en bra inledning för
att kunna hitta en lösning. Det är inte
alltid en befintlig styrelse, eller
medlemmarna som bråkar med varandra, kan se konfliktens kärna.
Då kanske en nyvald ledamot, som
kommer in med nya ögon, har lättare
att se bakgrunden till problemet.
– Vanliga konfliktkällor i en bostadsrättsförening är ekonomi, då det handlar om stora ekonomiska värden, kommunikationsproblem eftersom alla inte är på samma
våglängd och en allmän informationsbrist
i föreningen. Här kan styrelsen på ett allmänt plan undvika missförstånd och ryktesspridning genom att generellt se över hur
de arbetar med kommunikationen inom och
utanför styrelsen, säger Kerstin Frykberg
Andersson.
Hon fortsätter att berätta att många vill
lösa en konflikt men vet inte hur och säger
att det är viktigt att hitta svaret själv.
– Även om föreningar anlitar mig vid konflikter är det inte jag som ska lösa proble-

met åt dem, utan för mig handlar det om
att visa på olika möjliga vägar. Samtidigt
poängterar jag alltid att det bästa är om
parterna som bråkar också själva är med och
ansvarar för processen och resultatet. Då är
de mer benägna att följa det som de kommer överens om.
Ett exempel på en ganska vanlig situation är medlemmar som vill lägga
sig i allt och sätta styrelsen på plats.
– I sådana fall är min rekommendation att prata med personen. När
det inte hjälper får styrelsen försöka hantera detta på annat sätt. Om en
medlem skickar mängder av e-post, tacka
för dessa och hänvisa till motionsrätten, då
det inte ska finnas någon gräddfil in till
styrelsen, råder Kerstin Frykberg Andersson.
Ibland kan störningar
gå så långt att det
handlar om att en medStörande grann
lem behöver sägas upp
ar
från bostadsrätten och
då är rekommendationen att alltid anlita
jurist. Förra numret
av Bostadsrätterna
Direkt, nummer 8,
behandlade ämnet.
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Styrelsen är skyldig
ningar i föreningen. att utreda störMånga gånger
handlar det dock
bara om att boende
i huset behöver
bli
med varandra, och bättre på att prata
bidra till en dialog. där kan styrelsen
Men störningarna
kan vara av en sådan
allvarlig art att
det till sist bara
återstår ett alternativ, nämligen uppsägning.

STYRELSEN HAR
DET

övergripande ansvaret
för boendemiljön
och är skyldig att
se till
att medlemmarna
inte utsätts för störningar som de ”skäligen
inte ska behöva tåla”,
enligt 7 kap 9 § bostadsrättslagen.
Denna
skälighetsbedömn
ing är ofta svår att
göra
i praktiken och vad
som är acceptabelt
kan
slutligen bli avgjort
i domstol.
Att bo i ett flerfamiljshus
innebär att grannarna måste acceptera
en hel del. Att ha fest
måste vara tillåtet,
om det inte går överstyr
eller äger rum återkommande
och på tider då
det är rejält störande.
Gråtande barn kan
vara
jobbigt men blir aldrig
skäl för uppsägning.
Samtidigt finns störningar
som kan vara
skäl till att en bostadsrättshavare
sägs upp
från föreningen. Det
är störningar som
är
skadliga för hälsan
eller störningar som
försämrar bostadsmiljön.
Bedömningen grundar sig på vad den
allmänna
säger om vilka störningar uppfattningen
som den som bor
i ett flerfamiljshus
ska behöva tåla. Störningar får aldrig medföra
att en boende i den
jön inte kan fungera
milpå ett vanligt sätt.
Hur sker då ett uppsägningsförfa
rande?
1. Styrelsen måste
dokumentera störningarna noga, gärna med
underskrifter och
vittnen. Utan bra
och fullständig dokumentation över störningarna
riskerar föreningen att inte nå
ningar som förekommit.
framgång vid en
Underrättelsen är
eventuell uppsägning.
en förutsättning
arna innan uppsägning
för att uppsägning
sker. Styrelsen
2. Uppsägning får
ska få
ske.
behöver inte heller
ske bara
underrätta kommunens
havaren utan dröjsmål om bostadsrättssocialnämnd före
uppsägningen utan
rättelse efter tillsägelselåter bli att vidta
EFTERSOM UPPSÄGNING
det
räcker då med att
är noggrant reglerat
föreningen
3. Underrätta kommunensfrån styrelsen.
i bostadsrättslagen
kopia dit av uppsägningen. skickar en
socialnämnd om
är det inte tillåtet
att föreningen kan
att göra
något formellt fel
lar om två omständigheter: Dessa fall handkomma att säga upp
i förfarandet. Om
bostadsrättshavare
Den ena är alldet blir
fel är det stor risk
varlig brottslighet
n på grund av störför att uppsägningen
som har samband
ningar. Föreningen
blir
ogiltig. Därför är
med
boendet, till exempel
ska skicka ett rekomBostadsrätternas
mordbrand eller våld
menderat brev med
råd att
alltid anlita sakkunnig
eller hot om våld
uppgifter
hjälp.
mot boende i fastigheten.
svariga bostadsrättshavare om den anDet finns särskilt
Den andra är störningar
allvarliga störningar
ns namn, den
som kan betecknas
lägenhet det är fråga
då styrelsen inte behöver
som outhärdliga för
om samt vilka störge bostadsrättshavare
de närboende och
sägelse att omedelbart
n tillsärskilt omfattande,
upphöra med störningtill exempel kvalificerat
drogmissbruk.
Har ni problem i

föreningen? Ring
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Någon eller några medlemmar vill göra
något som andra medlemmar inte vill,
till exempel bygga balkonger.
VÄRDERINGSKONFLIKT: Vi alla har
med oss värderingar, antingen sedan vi var unga eller värderingar
som kommer allt eftersom. Lämna
dessa hemma då styrelserollen är
annorlunda.

Kerstin Frykberg Andersson är styrelserådgivare på Bostadsrätterna
och får ofta frågor som handlar om konflikter i bostadsrättsföreningar.
Hon är även kursledare i Bostadsrätternas konflikthanteringskurs och
åker ibland ut till föreningar för att hjälpa dem att hitta en lösning.

Styrelserådgivningen

: 0775-200 100

Kerstins bästa tips till styrelsen:
✔ Strukturera informationen och kommunikationen från styrelsen.
✔ Fråga er själva vad konflikten egentligen handlar om.
✔ Ta fram trivselregler.
✔ Tydliga stadgar gör att det blir lättare i vardagen.
✔ Ta tag i problem snabbt och lös det. Se till att sortera bort och avfärda det
som är konstaterat som pseudokonflikter.
✔ Försök att se saken utifrån.
✔ Om det kommer till samtal: Hitta en lösning som ni tar fram tillsammans.

Kurs om konflikthantering
Bostadsrättsskolans kurs ”Hantering av konflikter i en bostadsrättsförening” ges i november i
Stockholm, Göteborg, Malmö och Gävle. Anmälan sker på bostadsratterna.se/bostadsrattsskolan.
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Generellt sett är det föreningens ansvar att lägenheterna håller en normal inomhustemperatur.

KALLT I BADRUMMET

– hur ska styrelsen agera?
Om temperaturen konstant avviker i ett badrum, hur långt ska i så fall
föreningens ansvar sträcka sig för att åtgärda bristen? Bostadsrättsnämnden
har bedömt ett fall och frågan är: Hur skulle du döma?
Medlemmen i föreningen anmälde sitt
ärende till Bostadsrättsnämnden och
önskade en objektiv bedömning av
ett styrelsebeslut. Bakgrunden var att
kvinnan upplevde en låg temperatur
i sitt badrum. Enligt henne hade föreningens fastighetsskötare samt en VVStekniker uppmätt en temperatur på
16 grader, men några mätintyg var inte
bifogade i anmälan till nämnden. Hon
påpekade att värme och varmvatten är
inkluderat i månadsavgiften till föreningen och hon hänvisade till problemen
som det svala badrummet medför.
Till anmälan bifogade medlemmen
ett brev från styrelsen, som var daterat

2010. Av detta framgår att medlemmen
på föreningens bekostnad blivit erbjuden installation av ett elektroniskt element men att hon sedan själv skulle få
stå för elkostnaden. Det står också att
hon inte accepterat denna lösning och
styrelsen fastslår att de inte kommer
att ändra sitt beslut och hänvisar också
till att en årsstämma beslutat detta.
Därmed skulle frågan vara färdigutredd från styrelsens sida, enligt brevet.
När Bostadsrättsnämnden får in ett
ärende från en part får alltid motparten
möjlighet att svara. Det hela är ett
skriftligt förfarande. I det här fallet

BOSTADSRÄTTSNÄMNDENS BEDÖMNING
Initialt konstaterar nämnden att föreningen bekräftar att badrummet är kallt. I bostadsrätt gäller allmänt att det är föreningens ansvar att lägenheterna håller
normal temperatur. Om det inte är så behöver föreningen, utan kostnad för bostadsrättshavaren, vidta de åtgärder som
krävs för att en godtagbar temperatur ska
uppnås. Det ska med andra ord inte vara
medlemmen som betalar själva värmen,
då den ingår i avgiften.

I detta ärende har föreningen uppenbarligen försummat att vidta nödvändiga
åtgärder under flera år. Här hänvisar
nämnden till bostadsrättslagens 7 kap.
2 och 4 §§ att till dess normal temperatur
råder i lägenheten har medlemmen rätt
till skälig nedsättning av avgiften till
föreningen. Avgiften bör därför sättas
ned från den tidpunkt då medlemmen
påtalade problemet till dess att föreningen åtgärdat bristen.

svarar föreningen kort att ”styrelsen
har för avsikt att utreda frågan, då det
råder kyla ute”.
Vad är rätt i det här fallet? Får medlemmen acceptera den låga temperaturen i och med att hon sagt nej till styrelsens lösning? Eller måste styrelsen lösa
det på något annat sätt?

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
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Kostnadsfritt seminarium i

GÖTEBORG
Vår Bostadsrättsskola inbjuder dig och ytterligare högst två styrelseledamöter i din förening att kostnadsfritt delta vid detta seminarium.

TRE VANLIGA PROBLEM I EN
BOSTADSRÄTTSFÖRENING
Om dåliga betalare, otillåten
andrahandsuthyrning och
störning.
• Vilka är reglerna i lag när en
medlem inte betalat avgiften
och hur hanterar styrelsen en
eventuell uppsägning av medlemmen för avflyttning?
• En uthyrning i andra hand
behöver tillstånd från föreningen. Hur ser de nya reglerna ut
och vad kan föreningen göra om
någon hyr ut olovligen?
• Störningar kan vara av många
skiftande slag och det gäller för

föreningen att veta hur man ska
hantera dessa.
Ställ även frågor till vår expertpanel.
Seminariet hålls lördagen den 22
november klockan 12.30–14.00.
Bostadsrättsmässan på Svenska
Mässan, lokal G4
(1 trappa upp).
Vi bjuder på en lunchmacka och mineralvatten från klockan 11.30 utanför konferenslokalen.
Bostadsrättsmässan har öppet
klockan 10.00–17.00 under
lördagen.

Svenska Mässan, Göteborg, 21-22 november 2014

BostadsrättsMässan

ANMÄLAN

Först till kvarn gäller.
Anmäl dig och högst
ytterligare två
styrelsekollegor på
www.bostadsratterna.se/bostadsrattsskolan.
Du behöver dessutom
fribiljett för att komma in. Den hittar du
för utskrift på www.
bostadsrattsmassan.
se eller här intill.
Besök oss gärna i
monter B01:26.

FRIBILJET
Värde 180:-

T

2014
Välkommen till Sveriges viktigaste
mötesplats för bostadsrätt!
Två dagar som förenklar och förstärker!
• Möjlighet att jämföra och utvärdera bland branschens största
leverantörer
• Direktkontakt med nyckelpersoner inom bostadsrätt
• Inspiration av intressanta case
• Träffa andra BRF:er och dra lärdom av varandra
• Juridisk rådgivning som gör att du blir stärkt och säkrare i din roll
• Uppdatering om aktuella lagar och regler

Registrera dig redan nu på goteborg.bostadsrattsmassan.se – så går det snabbare på plats!
Läs mer om mässan på www.bostadsrattsmassan.se
Medarrangörer:

Öppettider:
Fredag 21 november 10-18
Lördag 22 november 10-17

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 reglerar vi
vattenskadan?
Vi har en vattenskada som
har uppkommit genom att
det har läckt in vatten utifrån in i föreningens fastighet, vilket gör att en medlem är
berörd. Enligt försäkringsbolaget
är detta inget som de täcker, då
det troligtvis har kommit in på
grund av regn. Rivningsfirman
kommer nu att bryta upp väggar
och golv för att säkerställa att
allt torkar. Frågan är bara vem
som bekostar återställningen invändigt? Exempelvis går inte golvet att lägga tillbaka utan ett
nytt måste köpas in. Väggarna
måste målas om. Det står tydligt
i föreningens stadgar att bostadsrättshavaren ansvarar för det inre
underhållet.
Svar: Utgångspunkten är att
ansvaret fördelas enligt
stadgarna. Föreningen får riva
ytskikt för att reparera och torka
ut bjälklag och sedan återställa
fram till ytskikt. Detta liksom
målning av väggar ska medlemmen stå för. Kom ihåg att innan
något görs ska bostadsrättshavaren skriftligen åta sig att stå
för sina kostnader. På bostadsratterna.se finns en blankett
för reglering av vattenskada:
För medlemmar, Blanketter,
Reglering. Endast
om en medlem kan bevisa att
skadan uppkom på grund av
att föreningen varit vårdslös
ska föreningen stå även för
reparationer i själva lägenheten.
Sådan vårdslöshet kan till
exempel vara att föreningen inte
reparerat ett trasigt stuprör
under en tid och just detta
orsakar sedan skada.

Vilka kan samäga
lägenheten?
I ert senaste nummer av
Bostadsrätterna Direkt
står det kort om förälder
som ska äga 90 procent
och barn 10 procent. I texten står
det att det inte är möjligt om det
inte framgår av stadgarna. Jag
kan inte se att detta framgår i era
mönsterstadgar och jag kan inte
heller se att det står något om
detta i våra stadgar. Kan vi då endast ge möjlighet för sambo/gifta
att äga lägenhet tillsammans?
Vad gäller om denna typ av ägande redan förekommer?

Många styrelser är osäkra på vad
som gäller kring delat ägande. Stadgarna vägleder i just din förening.

Svar: Enligt lag har endast makar/
sambor rätt att äga bostadsrätt
tillsammans. Det betyder att en
förening kan neka medlemskap
till andra konstellationer, till exempel föräldrar–barn. Men det
betyder inte att föreningen måste
neka medlemskap, ni kan godta
detta om ni så vill. Har en förening dock i sina stadgar tagit in att
även föräldrar/barn får äga tillsammans, då kan ni inte säga nej.

Kan vi säga nej
till fler nycklar?
Vi i styrelsen har som policy att inte tillåta fler än
tre stycken nycklar per lägenhet. Har vi rätt att neka
flera kopior på nycklar till lägenheter respektive lokaler?
Svar: Enligt era stadgar svarar
medlemmen för dörrar. I detta
ligger även ansvar för lås och
nycklar och därmed är det varje
medlem som bestämmer hur
många nycklar denne vill ha.
Samtidigt gäller att om en medlem på ett vårdslöst sätt tappar
bort en nyckel till allmänt utrymme kan det finnas möjlighet
att kräva skadestånd för eventuella kostnader föreningen får.

Tillåtet med
persiennerna?
Vi har inglasade balkonger
till ett antal lägenheter. I
våra stadgar står det att
rullgardinerna ska vara
enhetliga på samtliga balkonger.
Nu har en medlem bytt till persienner. Vi har kopierat ett utdrag
från våra stadgar till denna medlem och muntligt krävt återställning av rullgardinerna, men så
har inte skett. Vad kan vi göra för
att medlemmen återställer balkongen till det utseende som är
bestämt i stadgarna?
Svar: Vi menar att sådana stadgebestämmelser inte är giltiga

och de skulle underkännas om
saken hamnade i domstol. Jämför med vad som gäller inne i lägenheten, där bestämmer givetvis varje medlem viken gardin
personen vill ha. Vill ni trots detta försöka få er vilja fram finns
bara två alternativ. Det ena är att
säga upp medlemmen och då lär
ju saken landa i domstol. Det andra är att stämma medlemmen i
domstol och yrka åläggande för
bostadsrättshavaren att anpassa
gardinerna efter era krav.

Vill inte hjälpa till
– vad gör vi?
Vi har en medlem som inte
bott i sin lägenhet på ett
antal år. Vi har påtalat för
honom vid ett flertal tillfällen att vi tycker att det är tråkigt eftersom han inte deltar
i förvaltningen av huset, varken
i styrelsearbete eller på gemensamma städdagar. Vi är en liten
förening och vi behöver att alla
drar sitt strå till stacken. Hur kan
vi gå vidare?
Svar: Ni kan inte gå vidare då en
medlem inte är skyldig att bo
i sin bostadsrätt. Det är endast
i samband med köpet av bostadsrätten som föreningen kan
säga nej till medlemskapet om
det finns ett bosättningskrav
i stadgarna och om det framgår
att köparen inte tänker bosätta
sig i lägenheten.

Får vi servera
öl och vin?
Vi i styrelsen har beslutat
oss för att ha en kombinerad städ- och gårdsfest
för våra medlemmar för
att förhoppningsvis få fler att
närvara på städningen. Tanken
var att då också servera alkohol,
alltså cirka ett glas vin eller en öl
per person, absolut inga stora
mängder. Kan vi göra det?
Är det oskäligt mot de medlemmar som inte har möjlighet att
närvara?
Svar: Detta råder varje förening
själv över. Det är inte helt ovanligt att vissa kostnader som en
förening har inte kommer till
direkt nytta för varje medlem.
Ett exempel: Anlägger ni en
sandlåda och gungor har bara
barnfamiljer nytta av det men
det hindrar inte att ni faktiskt
tillhandahåller detta.

Andrahandsavgift
avdragsgill

Sedan 1 juli i år är det möjligt för
bostadsrättsföreningar att, efter
stadgeändring, debitera medlemmen som hyr ut sin lägenhet en
andrahandsuthyrningsavgift.
Medlemmen måste deklarera hyresinkomsten som kapitalinkomst och
sedan dra av 40 000 kronor. Skatteverket förtydligar nu att avgiften till
föreningen för andrahandsuthyrning
är avdragsgill.

Bättre projekt

en handbok för bostadsrättsföreningar
som planerar att bygga om, bygga till
eller renovera

Går ni i
projekttankar?

Skriften Bättre projekt är en handbok för föreningen som planerar att
bygga om. Med sina 40 sidor är den
en god start för att sätta sig in i
processen. Skriften kostar 80 kronor
styck och beställs genom att e-posta till info@bostadsratterna.se eller
ringa 0775-200 100. Ange
antal, föreningens namn samt
adress. Porto tillkommer.

Faktablad
på webben

På Bostadsrätternas webb finns ett
stort antal faktablad som behandlar
många av de frågor som en förening
kan ha. Många gånger kan det löna
sig att titta efter där före kontakt
med Bostadsrätternas styrelserådgivning, då de ger svar på vanliga
frågor. Faktabladen finns på
bostadsratterna.se:
Allt om bostadsrätt, Faktablad.

Bostadsrätterna Direkt ges ut av Bostadsrätterna som är en oberoende intresse- och serviceorganisation som arbetar för bostadsrättsföreningar i hela Sverige
ADRESS Bostadsrätterna, Luntmakargatan 46, 111 37 Stockholm TELEFON 08-58 00 10 00
FRÅGOR OM INNEHÅLLET? Vänd er till Bostadsrätterna. För insänt ej beställt material ansvaras ej. ANSVARIG UTGIVARE Ulrika Blomqvist REDAKTÖR Mats Lindbäck
REDAKTIONSRÅD Kenny Fredman, Peder Halling, Elisabeth Kalderén PRODUKTION OTW Communication REPRO Done TRYCK Åtta.45 Tryckeri, Solna

