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Höjd avgift för
oäkta föreningar
I Sverige bor flera tusen personer i en
oäkta bostadsrättsförening, eller oäkta bostadsföretag som det formellt heter. Det
handlar om föreningar som har en stor andel hyreslokaler. Konsekvensen för de boende av en sådan verksamhet är att de ofta
betalar en låg avgift till föreningen. Andra
mindre behagliga konsekvenser är att föreningen ses som ett företag och ska betala
skatt som ett sådant och att medlemmen får
skatta för en bostadsförmån. Vid försäljning utgår 30 procent på vinsten i skatt och
det finns inga möjligheter till uppskov såsom det gör i en äkta bostadsrättsförening.
Hittills har dessa medlemmar kunnat använda sig av tillfälliga lättnadsregler, det vill
säga göra avdrag från den beräknade förmånen av innehavet. Förhoppningen har varit
att regeringen skulle återkomma med en
permanent lösning, eller ännu hellre anta
Bostadsrätternas förslag om att likställa äkta
och oäkta föreningar. Så blir det nu inte.
För inkomstskatteåret 2015 försvinner
lättnadsreglerna och det kommer att ge
skattehöjningar för dessa medlemmar på
i genomsnitt nära nog 5 000 kronor per år,
men vissa får en ökad årlig boendekostnad
på uppemot 20 000 kronor. Samtidigt kommer kapitalskatten, som gäller vid utdelning eller försäljning, att sänkas från 30
procent till 25 procent, det vill säga något
högre än vad som gäller i en äkta förening.
Med dagens system har grannar kunnat ha
olika boendekostnader trots att de har lika
stora lägenheter.
De som haft den högsta bostadsförmånen
är de som får betala mest när lättnadsreglerna försvinner.
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De som bor i en oäkta bostadsrättsförening kommer framöver att möta
en ny verklighet. Lättnadsbeloppen
försvinner och de allra flesta medlemmar får höjd boendekostnad. En lösning är att se till att föreningen blir
äkta, vilket kan vara lättare sagt än
gjort.

Kan en oäkta bostadsrättsförening göra
något åt situationen? Ja, det kanske finns
flera åtgärder som dessa föreningar kan
överväga. En variant är att föreningen minskar sina uthyrningsbara ytor, där ju en stor
del av dessa föreningars inkomster kommer
från. Det finns exempel på hur föreningar
minskat ytorna såsom att en lokalhyresgäst
inte behöver hela ytan och att det då går att
bygga om denna till styrelserum eller annat
som medlemmarna kan få nytta av. En ytterligare variant är att göra en 3D-fastighetsbildning där lokalerna säljs av och föreningen till största del består av bostäder. Detta
gäller även föreningar som år efter år
varit nära att bli oäkta bostadsföretag och

som riskerat att gå miste om de skattemässiga fördelar som finns i att vara en äkta
förening.
Till frågan om oäkta bostadsrättsföreningar finns även ett konsumenträttsligt perspektiv, vilket Bostadsrätterna har uppmärksammat.
– Ibland vet många inte att de köper en
bostadsrätt i en oäkta förening, då kommer
det som en kalldusch nu när reglerna förändras, det var inget man hade räknat med
eller ens förstått att det såg ut på det här
sättet, sa Bostadsrätternas vd Ulrika Blomqvist när SVT Nyheter uppmärksammade
frågan.

Har ni problem i föreningen? Ring Styrelserådgivningen: 0775-200 100
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Alltför dyr
förvaltning?
Medlemmen hade synpunkter
på hur styrelsen i bostadsrättsföreningen skötte sina uppgifter och ville därför ta del av
olika handlingar, men styrelsen
vägrade att lämna ut dokument.
Ärendet blev ett fall för Bostadsrättsnämnden.
Det var bostadsrättshavaren som tog tre
frågor till Bostadsrättsnämnden för prövning. Två av dessa handlade om styrelsens
förvaltning av föreningen där han önskade
ytterligare information och krävde att få se
styrelsedokument. Den tredje frågan rörde
en vattenskada, men Bostadsrättsnämnden
kunde inte göra en bedömning i just det
ärendet då det saknades tillräckligt med
uppgifter.
I inlagan till Bostadsrättsnämnden skriver
medlemmen att han bett styrelsen om att
få mer information om föreningens lån.
Med hänvisning till uppgifterna i föreningens årsredovisning skriver medlemmen att ränteutgifterna borde
vara lägre och att han därför
vill få en kopia av lånehandlingarna. Bostadsrättshavaren skriver också att föreningens utgifter för renhållning, förvaltningskostnader
och trappstädning köps in
till ett överpris och vill
granska även dessa handlingar. Styrelsen hade i tidigare

brevväxling med medlemmen nekat att
lämna ut styrelsedokument.
När ett ärende prövas av Bostadsrätts-

nämnden får alltid motparten möjlighet att
komma in med ett yttrande. Det gör också
föreningen i detta fall. I svaret pekar styrelsen på att delar av deras lån består av ränteswapar* som fortfarande inte har förfallit. Att
lösa dessa skulle innebära att föreningen får
betala en ränteskillnadsersättning till banken och därför har de valt att behålla ränteswaparna tills de förfaller. Styrelsen förklarar
också bakgrunden till de avtal de har idag
vad gäller städning, renhållning och administration, och att den finner dessa rimliga.
I svaret skriver styrelsen att de arbetar heltid
med sina olika yrken och sysslor, och av den
anledningen bevakar de inte alla kostnader
och ber om offerter men att de trots detta
anser att kostnaderna är rimliga. Deras inställning är fortsatt att dessa dokument är
sådana som ska hållas internt i styrelsen och
inget som varje medlem har rätt att ta del av.
Bostadsrättshavaren fick till Bostadsrättsnämnden möjlighet att svara på föreningens
inlaga. Av svaret framgår att han inte instämmer i vad styrelsen skriver eller
att de är eniga om olika händelser
som varit i föreningen.
Frågan som Bostadsrättsnämnden tog ställning till
handlade alltså om vilka
handlingar en medlem har
rätt att få ta del av. Hur skulle
du döma?
* Läs mer om ränteswap på sv.wikipedia.org/wiki/Swap_(ekonomi)

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 baseras
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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Bostadsrättsnämndens
bedömning
Enligt 6 kap. 6 § lagen om ekonomiska
föreningar svarar styrelsen för förvaltningen av föreningen angelägenheter.
Bestämmelsen gäller även för bostadsrättsföreningar. I den löpande
förvaltningen ingår bland annat att
hantera föreningens lån liksom till exempel upphandling av trappstädning.
Då styrelsen behandlar denna typ av
frågor gäller sekretess för dess hantering. Medlemmar har således inte rätt
att ta del av styrelsens protokoll eller
handlingar som ingått i styrelsens beslutsunderlag.
De uppgifter och handlingar som
sökanden i detta ärende begärt att
få tillgång till faller under den nyss
nämnda sekretessen. Därmed har
sökanden inte rätt att få ta del av
handlingarna. Bostadsrättnämnden
vill dock erinra om att uppgifter om
en förenings ekonomi regelmässigt
ges i dess årsredovisning.

Rådgivning

– bara för styrelsen

En alldeles speciell förmån som medlemsförening
är tillgången till Bostadsrätternas styrelserådgivning.
För att inte hamna på dubbla stolar är det enbart
styrelsen som har tillgång till tjänsten.
Ibland händer det att styrelsen uppmanar enskilda medlemmar att kontakta Bostadsrätternas styrelserådgivning med
sin fråga. Men när medlemmar
ringer eller mailar blir svaret att
rådgivningen endast är till för
styrelsen. Varför är det så? En
erfarenhet är att det lätt blir konflikter om vem som sagt vad och
plötsligt används styrelserådgivarnas argument som slagträ
i en förening. Därför är det bättre att styrelsen har kontakt med
Bostadsrätternas rådgivare
kring frågor som de är osäkra
över.
Styrelserådgivningen är en
mycket populär tjänst och för
många föreningar den största
anledningen till varför de blir
medlemmar hos Bostadsrätter-

na. Förra året besvarade rådgivarna 13 000 telefonsamtal och
svarade på 7 000 mail. Många
frågor kan lösas direkt och är det
så att en förening behöver anlita
en jurist eller tekniker berättar
styrelserådgivarna detta.
Vad händer om en medlem
inte är nöjd med styrelsens svar?
Ja, då har denne flera möjligheter. En är att vända sig till kommunens konsumentvägledare,
andra att vända sig till Hyresnämnden för medling eller att
anlita en egen jurist, och en fjärde att vända sig till Bostadsrättsnämnden. Medlemmen kan
också lära sig mer om sitt boende genom att gå Bostadsrätternas kurs ”Livet i en bostadsrättsförening” som alla medlemmar
är välkomna att delta i.

Nominera till fullmäktige
Mandatperioden för ledamöterna i Bostadsrätternas
fullmäktige löper ut och under våren kommer ett nytt
fullmäktige att väljas av medlemmarna. Bostadsrättsföreningar och bosparare får nominera personer som
kan ingå i detta organ.
Bostadsrätterna är en demokratiskt uppbyggd organisation.
Medlemsföreningarna väljer vilka som ska ingå i fullmäktige,
och fullmäktige utser i sin tur en
styrelse. Valet till fullmäktige

sker vart tredje år och ledamöterna möts minst en gång per år,
och håller ett möte som kan liknas vid en vanlig bostadsrättsförenings stämma.
Under november har nomine-

ringsbrev gått ut till föreningarna
och bospararna med en uppmaning om att nominera lämpliga
kandidater. Det kan vara personer som redan sitter i fullmäktige
eller helt nya. Kravet är att personen bor i en medlemsförening eller bosparar hos Bostadsrätterna.
Nomineringen sker denna
gång på nätet: fullmaktigeval.nu
Det går endast att nominera
i sin egen region och informa-

tion om detta och annat finns
på webbplatsen. Efter att nomineringarna kommit in får de
nominerade ett brev med
en uppmaning om att skriva
en presentation om sig själv,
som sedan ligger till grund
för valkommitténs arbete
och slutligen för själva röstningen. Första gången som
det nyvalda fullmäktige möts
blir i maj 2015.

Viktiga datum:

15 15 1

Decemb

er 2015

Sista dag
att nominera

Januari 2016

Sista dag för kandidater att
skriva nomineringstext

Februari 2016
Rösthandlingar
skickas ut

1 15

Mars 201

6

Röstning avslutas

016

Mars 2

Resultat tillkännages
på webben

Svar på heta
bostadsfrågor
Som en medlems- och intresseorganisation är Bostadsrätterna med och påverkar beslut som berör bostadsrätten. Bara
under hösten har Bostadsrätterna svarat på flera remisser till
regeringen som bland annat handlar om amorteringskrav,
investeringsstöd och energi- och klimatrågivning.
Bostadsrätterna är en expertorganisation och det märker alla de föreningar
som hör av sig till styrelserådgivningen
där de får svar på sina frågor och funderingar. Som expertorganisation blir
Bostadsrätterna också lyssnade till när
det handlar om nya regler och stiftande
av lagar. Här följer ett axplock av de
remissvar som lämnats under hösten
2015.

Promemorian
Amorteringskrav
(Fi2015/4235)
Förslag: Efter att lagligheten i Finansinspektionens krav om amortering
på nya bolån ifrågasatts har Finansdepartementet istället tagit fram en promemoria med liknande innehåll. Genom en lagändring ska Finansinspektionen kunna kräva att bankerna ser till
att bolånekunderna amorterar på sina
bolån. Regeringen måste godkänna
kravet.
Bostadsrätternas
svar: Det är positivt

om amorteringarna
ökar då det förbättrar hushållens långsiktiga
ekonomiska
möjligheter. För
att inte skada
bostadsmarknaden och åstadkomma olyckliga inlåsningseffekter
förordar Bostadsrätterna åtgärder
som på frivillighet gör att fler att amor-

terar och sparar inom både bostadssektorn och på annat sätt. Ett generellt och
tvingande amorteringskrav riskerar
dock att orsaka allvarliga återverkningar på bostadsmarknaden genom minskad rörlighet, höjda trösklar för att
komma in på marknaden och avstannat bostadsbyggande.

Översyn av den kommunala
energi- och klimatrådgivningen (ER 2015:14)
Förslag: Energimyndigheten
har på uppdrag av regeringen gjort en
översyn av klimat- och energirådgivningen
som kommuner tillhandahåller med
hjälp av statliga bidrag. I sitt
förslag till ändringar vill Energimyndigheten bland annat
ändra utformningen av stödet
och göra det mer flexibelt.
Bostadsrätternas
svar: I de dagliga kontak-

ter som styrelserådgivarna
har med medlemsföreningarna är det inte många
som kan referera eller hänvisa till de råd de fått från
kommunen. Samtidigt vet Bostadsrätterna att kommunala rådgivningen gjort många utomordentliga
insatser. För en utvecklad rådgivning

vore det bättre att dels påbörja ett nationellt informationscentrum för energieffektivisering och renovering och
dels ge verksamheteten en mer fri och
organisatorisk placering, kanske på regionalnivå.

Investeringsstöd för
nya bostäder m m
(Ds 2015:35)
Förslag: Regeringen
vill stödja bygget
av hyresrätter
genom att införa ett investeringsstöd
för lägenheter upp till
70 kvadratmeter. Bidragets storlek
varierar,
där
storstäderna
får den högsta bidragsnivån.
Motkravet är att hyrorna i
dessa lägenheter begränsas
och att de fastställs som
presumtionshyror, det vill
säga inte kan påverka hyressättningen i det vanliga beståndet under lång tid.
Bostadsrätternas svar: Ungdomar och grupper med begränsade
resurser ska i första hand få stöd som
riktas mot de individer som har reella
behov, och Bostadsrätterna avstyrker
därför detta generella stöd mot en särskild upplåtelseform. Däremot säger
Bostadsrätterna ja till förslaget om att
ge studentbostäder särskilda subventioner. Bostadsrätterna påpekar i sitt
remissvar att bostädsrätten är en kostnadseffektiv upplåtelseform. Den kännetecknas av självkostnadsprincipen
och medlemmars direktfinansiering
vilket resulterar i långsiktigt goda boendekostnader för alla.

Bostadsrätternas VD:

Sänk trösklarna på
bostadsmarknaden!
Känner du någon som är på väg in på bostadsmarknaden och
ska kanske köpa din första bostad? Då har du en hel del hinder att passera innan det blir möjligt, i synnerhet att få ihop
till kontantinsats och få lån på banken, konstaterar Bostadsrätternas VD i en krönika.
Jag tillhör den generation som är

etablerad på bostadsmarkanden. Visst
har även min generation fått anstränga oss och spara pengar för att
det skulle gå ihop och visst har det
funnits bostadsbrist tidigare, i synnerhet i storstads- och universitetsorter.
Men jag har inte behövt sova på vänners soffor eller flytta en gång i halvåret därför att mitt
andrahandskontrakt upphört.
Tillhör jag då
en gynnad
generation?

				
Egentligen inte, för i den bästa av världar ska det kunna gå att skaffa sig en
bostad.
Den unga generationen och förstagångsköparna idag upplever en annan
situation. Köerna för att få en hyresrätt
är på många håll oändliga och att köpa
en bostad kräver ett stort eget kapital i
form av en kontantinsats på 15 procent.
För att få ihop så mycket pengar krävs
ofta ekonomisk hjälp från föräldrar eller andra anhöriga som själva köpt sin
bostad och nu har ett låneutrymme att
ta till. Sedan gäller att du som förstagångsköpare har tillräcklig inkomst för
att få lån. I bolånekalkylen ingår också
krav på amorteringar under en period
i livet då du kanske inte tillhör de mest
välbetalda i samhället.
Äger föräldrar inte sin bostad, finns
det inga andra anhöriga som kan låna
till kontantinsatsen? Ja, då får den unge
bo kvar hemma, hyra i andra hand eller
bo på någons soffa. Under tiden
gäller det att försöka spara
rejält med pengar då en
kontantinsats på en etta
i en storstad lätt kan
hamna på 200 000300 000 kronor.
Eller ställa dig
i hyreskön.

Samtidigt tror jag inte att någon generation vill se sig om ett offer för att
samhället inte klarar sin del av åtagandet. Många löser det på sitt sätt, accepterar faktum och försöker göra sitt bästa av situationen. Idag är det hushållen
som måste vara beredda att själva
finansiera sina bostäder via lån. Om
det då ställs orimliga krav på den som
behöver skaffa sig en bostad, om det
inte finns några bostäder att hyra eller
om bostäderna är för dyra, ja då brister
samhällskontraket.
Tyvärr har bostadsfrågan präglats av att det gjorts några små reformer, säkert viktiga, men som ändå inte
betytt speciellt mycket för helheten.
Det är en helhet jag skulle vilja se, att vi
diskuterar vad som är en ideal bostadsmarknad och hur vi gör för att nå dit.
Helt enkelt ett omtag av bostadspolitiken.
Det senaste året har det varit diskussion om amorteringskrav, som skulle
slå hårt mot bostadsbyggandet och
dem som behöver köpa eller byta bostad. Jag ser inget fel i att amortera
men att införa ett fyrkantigt krav som
detta kommer bara att slå fel. Vi kan
absolut diskutera hushållens skuldsättning men då får vi samtidigt diskutera
hur vi får fler bostäder, hur fler människor ska kunna flytta och hur fler kan
få råd att skaffa sig en bostad. Jag har
sett förslag om att ta hänsyn till bankernas bolånestockar, att de inte får ha
för stora risker vilket är ett bra sätt att
reglera skuldsättningen om den nu
skulle vara farlig för Sveriges ekonomi.
Vi behöver hjälpa de svagare hushållen att komma in på bostadsmarknaden. Ett skattegynnat bosparande och
startlån till förstagångsköpare är förslag som Bostadsrätterna har. Vi vill
också att det görs en översyn av reavinstbeskattningen på bostäder för
att få ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Med ett antal reformer får
fler möjlighet att flytta hemifrån, skaffa sig en bostad och på så sätt återupprättar vi samhällskontraket.

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

Kan styrelsen besluta
om fartgupp?
Fråga: Vi har en infart till
våra carportar och vi vill
placera ett par fartgupp på
gatan då flera bilförare håller ganska hög fart och det är
många småbarn som befinner sig
där. En medlem menar att styrelsen måste rådfråga alla medlemmar i denna sak. Fartguppen är av
gummi och köps till ringa kostnad.
Har inte styrelsen befogenhet att
besluta om detta?
Svar: Detta kan styrelsen besluta
om. Lagen anger att en föreningsstämma ska besluta om väsentliga
ändringar på hus och mark. Visserligen anses styrelsens beslutsområde begränsat men denna typ av
enkla farthinder måste en styrelse
kunna bestämma om.

Kan vi neka uthyrning
till juridisk person?
Fråga: Vi i styrelsen funderar över om och i så fall
vilka problem som kan finnas med att låta bostadsrättshavare hyra ut i andra hand
till juridisk person. Vi tänker att vi
inte har kontroll över vilka personer som bor i lägenheten.
Svar: Om en juridisk person får
hyra i andra hand är utgångspunkten att ingen vet vem som
faktiskt kommer att bo i lägenheten. Teoretiskt sett kan det bli en
ny person i veckan. Lagen bygger
på att en styrelse ska få veta vem
som avses att bli andrahandshyresgäst och ska kunna göra en
prövning. Lagen bygger alltså på
att det ska vara en fysisk person
som blir hyresgäst. Vi menar att
av detta skäl har en styrelse rätt
att säga nej till uthyrning om hyresgästen är en juridisk person.
En lösning kan vara att styrelsen
villkorar tillståndet med att viss
bestämd fysisk person, till exempel en anställd i företaget, ska
vara hyresgäst.

Vem ansvarar
för glas?
Fråga: Vi laddade ned era
mönsterstadgar från er
webb. Men vi ser inte att
det står något om ansvar
för fönsterglas eller dörrglas gällande lägenheterna. Finns säkert
någon anledning till det men bra
att få någon kommentar från er.

Sök uppsatsstipendium

Får styrelsen besluta om köp och installation av ett fartgupp?

Svar: Frågan regleras i 35 §. I
tredje punkten står att medlem
svarar för vädringsfilter, tätningslister och målning invändigt. Det
betyder att föreningen ansvarar
för glas och bågar samt målning
utvändigt. Detsamma gäller
dörrglas, det ansvaret ligger på
föreningen. Skulle det inte stå
i stadgar om vem som ansvarar
för vad när det gäller fönster,
då faller detta på föreningen.

Vem tar
lampkostnaden?
Fråga: Vid husets färdigställande för många år sedan gjorde medlemmarna
tillval. Över köksbänken
var det standard med lysrörsarmatur. Dimbara spotlights var ett tillval som många ville ha och betalade för. Dessa spotlights börjar
nu gå sönder. Vad gäller, är det
bostadsrättsföreningen eller den
enskilde medlemmen som ska stå
för kostnaden?
Svar: Det avgörande är vad det
står i era stadgar. Normalt sett
faller lampor under medlemmens
ansvar eftersom var och en ansvarar för att hålla det inre av
lägenheten i gott skick. Dit hör
även inredning och utrustning.

Vad kan tas upp på
extrastämman?
Fråga: Vi har fått in en
skriftlig begäran från mer
än tio procent av medlemmar om att hålla extrastämma för ett särskilt beslut. Kan
styrelsen lägga till fler punkter att
besluta om i dagordningen för
extrastämman än vad de boende
begär? Eller måste styrelsen utlysa en ny extrastämma för att be-

sluta i flera ärenden? Vad händer
om stämman inte godkänner dagordningen?
Svar: Styrelsen kan i kallelsen ta
upp även andra punkter än den
som begärs av minoriteten. Det
ska i kallelsen finnas en punkt
som heter Fastställande av dagordning och det är alltså stämman som beslutar vad som ska
tas upp eller inte. Skulle en
stämma fatta olagliga beslut, att
exempelvis inte alls behandla en
inkommen motion trots att detta
ska ske, kan beslutet klandras
och överklagas till domstol. Ett
alternativ är ju att kalla till ännu
en stämma i förhoppning om att
den ska fatta rätt beslut.

Ska namn anges i
känsliga protokoll?
Fråga: Vi har fått ett mail
till styrelsen med ett klagomål om störning. Jag
bad medlemmen att tala
direkt med grannen som störde
och därefter tog vi upp ärendet
i styrelsen, talade med den störande och skickade därefter ett
svar till den som blev störd. Ska
dessa mail läggas till protokollet
eller räcker det med att vi protokollför ärendet utan att ange
några namn?
Svar: Varje styrelse bestämmer
själva vad som ska stå i protokoll.
Enligt vår mening ska dock protokoll i störningsfall ange namn
på berörda. Det kan ha betydelse
om ytterligare störningar senare
förekommer och styrelsen kanske
fått ny sammansättning och alltså inte kan bakgrundshistorien.
Observera att protokoll inte ska
vara tillgängliga för andra än just
styrelsen och revisorer.

Stiftelsen Sveriges BostadsrättsCentrum utlyser två stipendier om
vardera 10 000 kronor till uppsatser som belyser bostadsrätten ur
ett eller flera perspektiv och därigenom bidrar till att tillföra eller
öka kunskapen om bostadsrätten.
Uppsatsen ska vara på kandidat-,
magister- eller mastersnivå och
motsvara lägst 15 högskolepoäng.
Läs mer på bostadsratterna.se

Ökad andrahandsuthyrning
Boverket har på regeringens uppdrag kartlagt effekterna av ändrade
regler vad gäller andrahandsuthyrning av bostadsrätt.
– Jag vill få reda på hur det har
påverkat prisbilden, om utbudet
blivit större eller mindre och framförallt ska Boverket se över frågan
om att kunna överpröva hyran i efterhand – vad det har betytt, sade
bostadsminister Mehmet Kaplan
(MP) till P4 Stockholm i samband
med att Boverket fick uppdraget.
När Boverket redovisade rapporten
i slutet av oktober kom de fram till
att det blivit fler andrahandsuthyrningar av bostadsrätter. Visserligen
har andrahandshyrorna gått upp,
men det gäller även för hyresrätter
som hyrs ut i andra hand. Samtidigt
konstaterar Boverket att hyrorna
i bostadsrätt är lägre än vad lagen
medger, då den reglererar att bostadsrätthavaren som hyr ut ska
få ersättning för bland annat sina
kapitalkostnader.

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
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