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Styrelsen har av stämman utsetts till
att förvalta föreningens hus och sköta
den löpande verksamheten. När det
kommer till ändringar av huset gäller
det att skilja ut vad som enligt lag är
”väsentlig förändring”, som kräver
beslut av föreningsstämma.
GRÄNSDRAGNINGARNA MELLAN VAD styrelsen kan besluta om och vad som kräver
stämmobeslut kan vara svåra att göra, och
det finns även fall där jurister är oeniga.
Grunden är dock vad som står i bostadsrättslagens 9 kap 15 §. Där står det: ”Beslut
som innebär väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark skall fattas på en
föreningsstämma, om inte annat har bestämts i stadgarna”. Men vad dessa väsenliga förändringar är för något är inte vidare
specificerat, vilket kan leda till osäkerhet.
För att komplicera det ytterligare finns det
därför fall som inte räknas som väsentlig
förändring, men där det ändå är lämpligt
att låta en stämma ta beslutet, särskilt gäller det beslut som rör stora kostnader. Som
väsentlig förändring räknas ny- till- eller
ombyggnad, men som huvudregel inte underhålls- och renoveringsåtgärder.
Klart är vilken roll styrelsen har, nämligen att sköta den löpande förvaltningen
samt underhållet av föreningens hus. Ett
exempel att utgå från är fasaderna. Om det
handlar om ett rent underhållsarbete såsom
målning med likadan färg som tidigare kan
styrelsen ta beslut i frågan. Skulle det handla om en fasadputsning kan det utifrån aktsamhetsplikten vara lämpligt att låta en
stämma besluta i och med att det är en stor
kostnad. Handlar det om att styrelsen vill
ändra färg på fasaden räknas det i lagens
mening inte som en väsentlig förändring,
men det går att anta att medlemmarna har
starka åsikter om vilken färg som är bäst.
Även här kan det vara lämpligt att låta
stämman besluta. Slutligen finns fallet när
det enligt lagens mening är en väsentlig förändring, exempelvis att bygga balkonger
som alltid kräver ett stämmobeslut.
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Väsentlig förändring
kräver stämmobeslut

Vad som bör beslutas
av föreningssstämma
respektive styrelse är
inte alltid glasklart.

DET FINNS ANDRA tydliga exempel, förut-

om balkonger, då det rör sig om väsentlig
förändring: flytt av medlemmarnas förråd,
nytillbyggnader, anläggande av lekplats,
ombyggnation av trapphus, hissinstallation,
eller där föreningen tar över en del av en
bostadsrätt i samband med ombyggnation.
Vad som inte kräver stämmobeslut och
som räknas som förvaltning är till exempel:
inköp av ny tvättstugeutrustning såsom
tvättmaskiner, renovering av befintlig lekplats eller renovering av gård som inte
innebär någon väsentlig förändring.
Ett stambyte i sig kräver inte stämmobeslut men det är en stor kostnad. Om stambytet inbegriper ändringar i medlemmarnas badrum eller kök är ett stämmobeslut

obligatoriskt.
Den sista komplikationen handlar om tillvägagångssättet vid själva stämman. Här gäller det att förstå om någon medlem anses
vara berörd av beslutet. Vid balkongbygge
går det att anta att någon granne får ökad insyn eller blir skuggad av en ny balkong. Om
berörda medlemmar inte accepterar beslutet
behöver stämman besluta med tvåtredjedels
majoritet samt att beslutet godkänns i Hyresnämnden. Skulle ingen vara berörd, såsom
ändring av fasadens färgsättning, räcker det
med enkel majoritet, det vill säga mer än
hälften av rösterna på stämman.
Mer information finns i faktabladet Föreningsstämma, under Allt om bostadsrätt på
bostadsratterna.se. Styrelsen kan givetvis
även i oklara fall vända sig till Bostadsrätternas styrelserådgivning.

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

Arrangeras av Bostadsrätterna

Välkommen till Bo
Den 8-11 oktober arrangeras Nordens största boendemässa Hem, villa & bostadsrätt,
på Stockholms-mässan i Älvsjö.
På lördagen 10 oktober kl 10.00-18.00 arrangerar Bostadsrätterna, tillsammans med Hem,
villa & bostadsrätt, Bostadsrättens dag. Arrangemanget är ett resultat av att allt fler mässbesökare
utgörs av bostadsrättshavare och/eller styrelsen i bostadsrättsföreningar.

VI HAR SATSAT på ett stort utbud av bostadsrättsfrågor
för att ge möjlighet till att öka kunskapen hos ordföranden, styrelseledamöter, suppleanter, valberedning,
revisorer och föreningens medlemmar.
• Kostnadsfri utbildning för styrelsen i din förening
– fyra kurser att välja bland.
• Flertal kortseminarier för styrelsen och medlemmar.
• Rådgivning från jurister, ekonomer och tekniker
i Bostadsrätternas monter (A09:31).
• Mässans hela utbud av utställare.

Kostnadsfri utbildning för styrelsen –
välj vad du vill gå på!
12:00–13:30 Att vara styrelseledamot, konferensrum K2

Roll, uppgifter och ansvar. Tove Lindau, Bostadsrätterna.

12:00–13:30
13:30–14:30
14:30–16:00
14:30–16:00

Bli en bra ordförande, konferensrum K16
Hur man får ett effektivare, roligare och mer utvecklande
styrelsearbete? Peder Halling, Bostadsrätterna.
Lunchsmörgås och mineralvatten.
För de som deltar i utbildningen.
Foajén till konferensavdelningen.
Ekonomin i fokus, konferensrum K2
Hur förbättrar man föreningens och medlemmarnas
ekonomi? Thomas Lagerqvist, Bostadsrätterna.
Effektiv skötsel och drift av föreningens fastighet,
konferensrum K16
Anders Österlund, Bostadsrätterna.

Anmäl deltagande
För att delta i dessa utbildningar behöver du anmäla dig på:
www.bostadsratterna.se/bostadsrattsskolan. Vi har ett begränsat antal platser.

Missa inte Bostadsrättens dag! Den arrangeras den
10 oktober av Bostadsrätterna tillsammans med
Hem, villa och bostadsrätt på Stockholmsmässan i
Älvsjö. Här finns ett späckat program med intressanta
seminarier och utbildningar för såväl bostadsrättshavare som styrelser i bostadsrättsföreningar.

Ställ dina frågor till bostadsminister Mehmet Kaplan.
Se programpunkt kl 11:00.

stadsrättens dag!
•

Kortseminarier för bostadsrättshavare och styrelsen i din förening
(cirka 30 min på Kunskapsscenen vid A-hallens västra kortsida).
11:00
11:00

Kort invigning av Bostadsrättens dag
Programpresentation, några ord från Bostadsrätternas vd,
Ulrika Blomqvist.
Hur formas bostadsrättens villkor i bostadsbristens Sverige?
Paneldiskussion med bostadsminister Mehmet Kaplan, Björn
Wellhagen, näringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier,
Nina Lundström, (FP) Michael Skytt, vd Nordea Hypotek,
Ulrika Blomqvist, vd Bostadsrätterna.
Moderator: Anna Bellman.
Frågor som panelen kommer att diskutera:
Är amorteringskrav bara av godo? Måste lånetaket finnas kvar?
Varför minska ROT-avdraget? Dags att sänka reavinstskatten?
Får vi behålla ränteavdragen?
Underlätta andrahandsuthyrning? Subventionerat boende?

12:00
12:45

Köpa bostadsrätt - nyproduktion eller på andrahandsmarknaden?
Törs man köpa på ritning? Vad säger årsredovisningen om
föreningen? Bostadsrätterna fd vd Göran Olsson.
Moderator: Ulrika Blomqvist.
Finansiering vid köp av bostadsrätt
Vad skall jag tänka på?
Michael Skytt vd, Nordea Hypotek,
Annika Persson prod ansv, Nordea Bolån.
Moderator: Thomas Lagerqvist.

13:30
14:15

15:00
15:45

Prisutveckling på bostadsrätter
Hur har den varit? – vad kan vi förvänta oss av framtiden? Hans Flink,
Svensk Mäklarstatistik, Pontus Kopparberg, vd Bjurfors.
Moderator: Oscar Liljencrantz.
Fråga juristerna
Rättigheter och skyldigheter som bostadsrättshavare.
Vad får jag göra i min bostadsrätt? Har du störande grannar?
Tove Lindau, jur kand och Peder Halling jur kand, Bostadsrätterna.
Moderator: Elisabeth Kalderén.
Andrahandsuthyrning – vad är det som gäller?
Christer Högbeck, Bostadsrätterna.
Moderator: Kerstin Frykberg Andersson.
Ombyggnad av våtutrymmen
Vad ska jag tänka på som bostadsrättshavare?
Thomas Helmerson, Säker vatten.
Moderator: Peder Halling.

Ingen anmälan behövs för kortseminarierna
Läs om programmet:			
www.bostadsratterna.se/bostadsrattens-dag

Övriga dagar under Hem, villa & bostadsrätt:
Den 8, 9 samt 11 oktober
Kunskapsscenen (Stockholmsmässans A-hall, västra kortsidan)
Tors 8 okt					
12.00 Hur välja rätt erbjudande för bredband, TV och telefoni?		
Camilla Brogren, Telekområdgivarna.

12.30
13.00
14.00
14.30

Stopp för onödiga energikostnader
Birgitta Govén, Ordf i EnergiRådgivarna.
Solenergi – en olönsam investering, eller?
Niclas Gross Martinsson, Systemprojektör,
Rexel/Rexel Energy Solutions.
Renoveringschecklistan med Isabelle McAllister
Rätt golv på rätt plats
Magnus Rönnmark, Golvkonsult.

15.00

Att bygga nytt hus idag: Kunskap och inspiration.
Helena Sundström, Villa Varm.
		
Finansiering vid köp av bostad
Tor Borg, chefsekonom SBAB.

15.30

14.30
15.00
15.30
16.00

11.30

16.30

13.00
13.30

Kerstin Frykberg Andersson, Elisabeth Kalderén
båda Bostadsrätterna.

11.30
12.00
12.30
13.00
14.00

Stopp för onödiga energikostnader
Birgitta Govén, Ordf i EnergiRådgivarna.

Prisutveckling på bostäder
Hans Flink, Mäklarstatistik, Pontus Kopparberg vd Bjurfors.
Välj rätt belysning för trivsel och funktion
Svante Pettersson, Philips.

Göran Olsson, vd Mr Bostadsrätt.

12.00

Fre 9 okt
11.00 Konflikthantering i bostadsrättsföreningar

Att bygga nytt hus idag: Kunskap och inspiration.
Helena Sundström,Villa Varm.

Sön 11 okt
11.00 Att köpa bostad

16.00

Husbyggarskola – husdrömmar
Pär Gustavsson, försäljningschef, Gar-bo.
		
Livet som bostadsrättshavare
Kerstin Frykberg Andersson, Elisabeth Kalderén
båda Bostadsrätterna.

Trygga köp av hantverkstjänster
Josephine Slotte, Konsumentverket.

14.00
14.30
15.00

Vattenskador och försäkring
Peder Halling, jur kand Bostadsrätterna,
Åke Arén Söderberg & Partners.
Solenergi – en olönsam investering, eller?
Niclas Gross Martinsson, Systemprojektör,
Rexel/Rexel Energy Solutions.
Renoveringschecklistan med Isabelle McAllister
Kan en bostadsrättsförening sälja vinden?
Göran Olsson, vd Mr Bostadsrätt.
Lär dig planera och bygga ditt kök
Arga snickaren Anders Öfvergård.
Fråga juristerna om ditt boende
Pär Wikingsson, Villaägarna, Ulrika Blomqvist,
Bostadsrätterna.
Att bygga nytt hus idag: Kunskap och inspiration
Helena Sundström,Villa Varm.

Solenergi – en olönsam investering, eller?
Niclas Gross Martinsson, Systemprojektör,
Rexel/Rexel Energy Solutions.

15.30

Hur välja rätt erbjudande för bredband, TV och telefoni?		
Camilla Brogren, Telecområdgivarna.

Ingen anmälan behövs. Reservation för programändringar

Björn ”Snickar-Björn” Christiernsson

Se aktuellt program på:
www.bostadsratterna.se/kunskapsscenen

Husbyggarskola – husdrömmar
Pär Gustavsson, försäljningschef, Gar-bo.

Renoveringschecklistan med Isabelle McAllister

Välkommen till Hem, villa & bostadsrätt
Sveriges största boendemässa med inspiration och expertrådgivning för hela hemmet.

8–11 oktober 2015
Stockholmsmässan, Älvsjö

Denna kupong ger dig 40 kr rabatt, ord. pris 160 kr i kassan eller 140 kr
på nätet. Kan ej utnyttjas tillsammans med andra rabattkuponger.
Du registrerar din kod på: stockholm.hemochvilla.se
Klicka på Biljettregistrering och följ anvisningarna.

HVPR1510S
Samarbetspartner:

Spar tid &
pengar
– köp din biljett
på nätet!

ÖPPETTIDER
Torsdag kl 11.00-19.00
Fredag kl 10.00-18.00
Lördag kl 10.00-18.00
Söndag kl 10.00-17.00

Får föreningen reglera
ombyggnad i lägenhet?
På ena sidan står bostadsrättshavarens intresse om att bygga om
i lägenheten, vilket denne många
gånger enligt bostadsrättslagen
har rätt till. På andra sidan står
föreningen som ska värna om
fastigheten långsiktigt. Om det
går att reglera dessa ombyggnationer via avtal var en fråga som
Bostadsrättsnämnden tagit ställning till.
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I SAMBAND MED köpet av bostadsrätten fick de blivande medlemmarna
skriva under ett avtal framtaget av föreningen med föreskrifter och regler vid
ombyggnad och renovering. Avtalet
löper över två sidor och innehåller till
exempel regler om att styrelsens tillstånd krävs i de flesta fall, generella
regler när det rör vatten och avlopp
samt hantering av byggsopor.

Efter övertagandet av bostadsrätten
inkommer köparna med en ansökan till
styrelsen om ändringar som de önskade genomföra i lägenheten. Styrelsen
lämnade sitt tillstånd på de flesta punkter men med undantag. Medlemmarna
ville nämligen utöka toaletten med två
kvadratmeter, vilket innebar flytt av
ickebärande väggar, installation av avlopp och kakel och klinker. Styrelsen
var med på de första åtgärderna
men ville inte ge tillstånd
för klinkergolvet, eftersom klinker enligt avtalet inte får ”läggas i
utrymmen vilka inte
har den golvytan enligt ursprungsplan”.
Anledningen till denna skrivning är enligt
föreningen att det är
lyhört i fastigheten och

att det med klinker skulle uppstå stegljud vilket andra grannar skulle kunna
klaga på.
DE NYA MEDLEMMARNA var inte nöjda
med beskedet. Visserligen hade de accepterat föreningens föreskrifter men
såg inte att denna ombyggnation skulle
leda till en påtaglig skada för föreningen, vilket är grunden i bostadsrättslagen för en förening som inte lämnar sitt sitt tillstånd.
Är det rimligt att föreningen säger nej till två
kvadratmeter klinker?
Kan en förening upprätta ett avtal i samband
med köp som sedan är
bindande för medlemmarna? Detta var två
frågor som Bostadsrättsnämnden tog ställning till.

BOSTADSRÄTTSNÄMNDENS
BEDÖMNING
Nämnden skriver en längre bedömning och
sammanfattningsvis konstaterar de att en
medlem behöver föreningens tillstånd för
åtgärder som bland annat innefattar ingrepp
i bärande konstruktion och ändringar av befintliga ledningar för avlopp och vatten, eller annan väsentlig förändring. Styrelsen
måste lämna tillstånd om ändringarna inte
är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

FÖRENINGENS STADGAR kan vara mer
generösa än vad lagen kräver, men inte
tvärtom. I avtalet som föreningen tagit fram
ställs det villkor och krav som är strängare
än vad som ryms inom lagen, däribland att
en medlem inte får lägga klinker där det inte
funnits tidigare. Detta krav står i strid mot
lagen och därför saknar punkten rättslig betydelse i avtalet. Av de åtgärder som medlemmen vill utföra i detta fall är det endast
installation av avlopp som kräver styrelsens
tillstånd och vid ett nej är det föreningen
som har bevisbördan för att det rör sig om
en påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

Kan en förening säga nej till två kvadratmeter
klinker när medlemmen renoverar sitt badrum?
Nej, säger Bostadsrättsnämnden,

Läs mer om Bostadsrättsnämnden på
www.bostadsrattsnamnden.se

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 basera 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

Posttidning B
Stockholm Klara

FRÅGOR & SVAR

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

Kan vi neka uthyrning
till juridisk person?

Bör vi anställa städare
utan egen firma?

Har medlemmen rätt
till alla handlingar?

Fråga: Vi har blivit ombedda att godkänna en andrahandsuthyrning på grund
av att föreningens medlem
har fått arbete på annan ort. Skälet i sig får anses skäligt. Andrahandsuthyrningen ska dock ske
till ett företag som kommer att ha
en av sina anställda boende i lägenheten. Våra stadgar förbjuder
inte uttryckligen andrahandsuthyrning till juridisk person.
Bör vi som styrelse vidta några
speciella åtgärder vid uthyrning
till en juridisk person?
Har vi rätt att neka uthyrning?

Fråga: Vi har fått förfrågan
från en boende i föreningen som kan tänka sig vara
timanställd för att utföra
städning i föreningen. Vad vi vet
så har inte denna person någon
firma. Vi undrar vilka villkor som
gäller. Blir styrelsen arbetsgivare
för denna person eller kan det
regleras på annat sätt? Vad gäller
vid sjukdom, ska föreningen betala sjukersättning under karensdag?

Fråga: En av våra medlemmar önskar önskar gå igenom vår årsredovisning för
2014 inklusive verifikationer. Har medlemmen laglig rätt
till detta?

Vad krävs för beslut
om medlemsskap?
Fråga: Måste beslut om
medlemskap i föreningen
fattas på ett styrelsemöte
eller räcker det med till
exempel två ordinarie ledamöter
i styrelsen som skriver under?

Svar: Är det fråga om att viss person regelbundet utför arbeten åt
föreningen lär ni komma att anses
som arbetsgivare med det ansvar
detta medför. Det finns ingen exakt tidpunkt för när detta kan ske
men det tar nog inte särskilt lång
tid. Bostadsrätternas råd brukar
vara att föreningar i stället anlitar
en självständig firma.

Hur blir vi av med
mopeden?
Fråga: Vi har sedan lång tid
tillbaka en moped stående
i ett av våra låsta utrymmen
dit endast medlemmar har
nyckel till. Mopeden är skriven på
en person som inte bor i föreningen och ingen av våra medlemmar
vill kännas vid vare sig mopeden
eller dess ägare. Ägaren saknar
telefon men vi har kontaktat honom brevledes utan att få svar. Jag
är tacksam om ni kan ge oss råd om
hur vi kan bli av med mopeden
utan att begå något formellt fel.
Svar: Då ägaren är känd får föreningen inte på egen hand göra er
av med mopeden. Ni måste ansöka om särskild handräckning hos
Kronofogden.

Svar: Nej, en enskild medlem har
inte rätt att få tillgång till sådana
handlingar. De kan anses höra till
styrelsens löpande underlag för
beslut och förvaltning av föreningen och därmed är de inte offentliga. Anser medlemmen att
detta är fel och odemokratiskt så
har denne missförstått hur en
förening fungerar. Det är inte
enskilda medlemmar som på
egen hand ska kontrollera styrelsen genom att gå igenom handlingar. Kontrollfunktionen ligger
hos stämman som till exempel
kan vägra ansvarsfrihet. Till stöd
för stämmans kontroll utser just
föreningsstämman revisor. Denne har fri tillgång till alla handlingar och kan alltså i detalj granska vad styrelsen gör och vid
behov rapportera detta till stämman.

Kan vi kräva betalning
via autogiro?
Fråga: Vi har en bostadsrättshavare som inte vill
betala sin avgift via autogiro, trots att vi har ett beslut sedan flera år tillbaka att avgifternas betalas på det sättet.
Vad gör vi?
Svar: Tvingande lag säger att
en medlem alltid kan betala genom postanvisning, postgiro eller
bankgiro. Ni kan med andra ord
inte kräva att betalning sker via
autogiro.
Foto: SHUTTERSTOCK

Svar: Enligt lag gäller att en styrelse har rätt att få veta vem som
ska vara andrahandshyresgäst,
bland annat för att i alla fall teoretiskt sett kunna göra en lämplighetskontroll, det vill säga om
personen kan godtas som hyresgäst. I det ligger att det måste
röra sig om en fysisk person, vilket innebär att en styrelse bör
kunna neka uthyrning till en juridisk person då ju ingen sådan
kontroll kan göras. Typiskt sett är
det även så att den juridiska personen kan låta olika anställda
hyra, och i praktiken alternera
vem som bor i lägenheten. Det
behöver en förening inte acceptera. En lösning är att villkora uthyrningen med att i beslutet
ange att viss bestämd anställd
fysisk person hos företaget ska
bo i lägenheten. Då krävs nytt
tillstånd från styrelsen om företaget vill byta ut personen och
låta annan bo i lägenheten.

Foto: SHUTTERSTOCK

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

Svar: Lagen förutsätter att styrelsen beslutar i sin helhet. Det är
visserligen teoretiskt sett möjligt
att styrelsen delegerar vissa beslut till några ledamöter men de
juridiska konsekvenserna av detta
är oklara. Sker delegation måste
alltid övriga styrelsen löpande
underrättas om de beslut som
fattats av delegaterna. Vår rekommendation är att hela styrelsen ska ta besluten.

Utredning ser
över regler om
andrahandsuthyrning
En av nuvarande regeringens första utredningar
som berör bostadsområdet
handlar om stärkt ställning för hyresgäster och
innehåller bland annat en
översyn av vissa regler som
berör andrahandsuthyrning
av bostadsrätt.
Den förra regeringen genomförde
flera lagändringar kring andrahandsuthyrning av bostadsrätter
och villor. Bland annat är andrahandshyran numera kopplad till
ägarens kapitalkostnad, uppsägningsreglerna är förändrade och en
bostadsrättsförening kan efter
stadgeändring ta ut en avgift av
medlemmen när denne hyr ut. Syftet med ändringarna var att öka utbudet av antalet tillgängliga bostäder för uthyrning. Regeringen vill
att utredaren ska föreslå hur lagen
om uthyrning av egen bostad kan
införlivas i hyreslagen. Ett
ytterligare uppdrag är att stärka
hyresgästernas ställning vid denna
typ av uthyrning, vilket sannolikt
kommer att röra hyressättningen
och uppsägning av hyresavtalet.
Utredaren ska även bland annat
se över förfarandet vid uppsägning
av lokalhyresavtal, komma med
förslag om åtgärder mot oseriösa
hyresvärdar och utreda hyresgästers inflytande vid ombyggnationer.
Riksdagsledamoten Agneta Börjesson (MP) är utredare och resultatet av uppdraget ska redovisas senast 1 februari 2017.
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