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Koll på underhållet
Ny mall ger ekonomisk överblick

ERFARENHETEN VISAR att underhållsplaner
kan se väldigt olika ut. Några väljer att föra
anteckningar i en bok, medan andra tar hjälp
från ett företag för att upprätta en ambitiös
och omfattande underhållsplan. De senare
kanske väljer detta för att de helt enkelt inte
har tillräcklig kunskap för ett så specifikt arbete. En hel del föreningar skulle kunna använda sig av Bostadsrätternas nya mall, även
om rådet är att skaffa hjälp om det blir för
omfattande och svårt.
Syftet med en underhållsplan är bland
annat att koppla ihop renoveringsbehovet
med ekonomin, att få en överblick över vilka kostnader som kommer i framtiden. Den
kan ses som en checklista för styrelsens årliga genomgång av huset. Då ger den en
uppfattning om huset åldras i den takt som
antagits och är ett underlag för diskussioner
vid planering av styrelseåret. Planen är också ett hjälpmedel vad gäller dokumentation
och kontinuitet. Styrelseledamöter byts ut,
i synnerhet över de 20 eller till och med
30 år som en underhållsplan spänner över,
och då är det viktigt med kunskap om vad
som gjorts och ska göras. Därutöver är det
värdefullt för både medlemmar och presumtiva köpare att få veta vad som händer
i föreningen över tid.
HUR GÅR DET TILL att upprätta en underhållsplan? Grunden är att mäta, inventera
och dokumentera. Frågorna som ska besvaras är hur lång tid det är kvar innan maskiner, stammar, fönster, fasader med mera
måste underhållas eller bytas ut. Planen anger när, vilken ordning och till vilken uppskattad kostnad som underhållet sker. En del föreningar väljer att upprätta planen så fort
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En underhållsplan ger bland annat en
uppfattning om kommande kostnader
och finns kvar även om styrelsen efter
hand byts ut. Bostadsrätterna har
som medlemsförmån tagit fram en
enkel mall som föreningar kan ladda
ner från webben.

bostadsrättsföreningen tillträder det nybyggda huset, medan andra väntar några
år. Här finns olika uppfattningar om vad
som är att rekommendera. När väl planen
finns kan styrelsen göra en årlig översyn
för att se vad som är gjort och vad som behöver läggas till.
Det kan vara svårt att skatta livslängden
i husets olika delar, för att inte tala om
uppskattningen av planerade kostnader.
Den som någon gång upphandlat ett mer
omfattande arbete vet att offertpriserna
kan se väldigt olika ut och att då uttala sig
om kommande kostnader 10-20 år fram
i tiden är mycket osäkert.
Bostadsrätternas mall är framtagen för
de föreningar som väljer att själva upprätta en underhållsplan. Den är i Excelfor-

mat. Mot bakgrund av att kostnaderna
kan vara svåra att uppskatta är det dock
viktigt att ta hjälp om styrelsen är osäker,
i synnerhet i en större förening. I mallen
fyller användaren i åtgärderna. De punkter som redan finns är bara en början och
det gäller att försöka identifiera kommande renoveringar och det underhåll som
ska göras. För att underhållsplanen ska
vara av värde i framtiden måste den uppdateras löpande. En underhållsplan är en
färskvara att sköta regelbundet.
På bostadsratterna.se/medlemsformaner finns mallen att ladda ner. Om
styrelsen saknar inloggningsuppgifter går
det att få dessa genom att e-posta info@
bostadsratterna.se med uppgift om föreningens namn.

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

Borde en stämma ta
beslut om renovering?
Sprickor hade uppstått i husets
väggar och föreningen såg sig
nödgad att åtgärda detta. I lägenheterna innebar åtgärderna
minskad golvyta och paret i en
av dessa valde att ta ärendet till
Bostadsrättsnämnden för att få
kompensation för bortfallet.
PARET HADE BOTT i lägenheten under en tid
och fick brev från föreningens förvaltare om
tillträde till lägenheten för nödvändiga reparationer. I brevet beskriver förvaltaren att
glipor och sprickor uppstått i tak och golv
och dessa skulle lagas genom att bland annat ta bort lister, reparera fogar samt ”byggnation av nytt upplag”. I parets fall visade
det sig vara två berörda rum. Förvaltaren

skriver att ytskiktet på dessa väggar skulle
tapetseras på föreningens bekostnad men de
medlemmar som ville ha hela rummet tapetserat fick själva stå för det. Åtgärderna skulle
enligt uppgift ta två till tre veckor.
EFTER EN TID KALLAR föreningen till informationsmöten där de informerar mer exakt
om hur reparationen ska gå till. En stålbalk
ska sättas upp på ena väggen i respektive
rum kompletterat med reglar och en utanpåliggande gipsskiva. Det blev som nya tio centimeter tjocka väggar utanpå de gamla.
Paret fick intrycket på dessa informationsmöten att en föreningsstämma redan hade
beslutat om ändringarna på ett lagenligt och
stadgeenligt sätt. De hade inte bott i föreningen särskilt länge och förutsatte helt enkelt att dessa beslut tagits innan de flyttade
in. Det visade sig senare att ingen stämma
fått säga sitt i frågan.

Då det var flera lägenheter i föreningen
som behövde genomgå reparationer blev
också byggstarten försenad i parets lägenhet. De två rummen gick inte att använda
under tiden då i princip det mesta av möblerna behövde flyttas ut. Enligt planen bilades en stålbalk in i befintlig vägg och sedan
monterades träskivor och gipsplattor. Därefter tapetserades de väggar där arbetet skett,
vilket i dessa medlemmars fall blev tre väggar med befintlig tapet och en vägg med ny
tapet i respektive rum. Paret var inte nöjt
med denna lösning.
I EN BREVVÄXLING till föreningen ifrågasätter paret hela förfarandet, bland annat hur
det hela beslutats, att golvytan minskats
samt att tapetseringen bara skett på ena
väggen i rummen. Föreningen svarar via sitt
juridiska ombud att de genomförda åtgärderna var nödvändiga reparationsarbeten
i fastigheten. Ombudet skriver också att åtgärderna inte inneburit någon förändring
i lägenheten så till vida att en föreningsstämma skulle behöva besluta i saken. Dock
går föreningen med på att mäta upp lägenheten för att se vilken areaavvikelse det blivit och om den i så fall är av betydelse.
Paret valde därefter att begära medling
hos Hyresnämnden men efter att inte fått
något svar från föreningen tog de även ärendet till Bostadsrättnämnden. Föreningen ville inte lämna ett skriftligt yttrande till Bostadsrättsnämnden utan
hänvisade till ett kommande medlingssammanträde i Hyresnämnden.
Till Bostadsrättsnämnden hade
paret flera frågor som de ville att ledamöterna skulle ta ställning till.
Först och främst menade de att tillvägagångssättet varit lagstridigt och
skriver i sin inlaga att föreningen
skulle ha begärt samtycke från
medlemmarna eftersom reparationerna inneburit minskade lägenhetsytor. Enligt den ekonomiska
planen var lägenheten på 89 kvadratmeter men i och med de nya
väggarna hade ytan minskat
med 0,7 kvadratmeter. Paret begär därför att den
ekonomiska planen ska
justeras så att korrekta
ytor tas upp. Detta resulterar i två krav: att
föreningen ekonomiskt
kompenserar för den
minskade ytan och att
föreningen också be-

Golvytan minskade då
föreningen behövde
bygga nya väggar utanpå de gamla. Bilden
har inget att göra med
de aktuella medlemmarnas lägenhet.

kostar tapetsering av samtliga väggar i de
båda rummen. Paret vill också att medlemmarna i föreningen ska likabehandlas när
det gäller boende som fått minskad yta och
andra som inte fått det.
I SKRIVELSEN TILL Bostadsrättsnämnden
skriver paret att föreningen undvikit att ge
de boende inflytande över byggnationen genom att inte ta in medlemmarnas samtycke
till ändringarna.
Vad har föreningen för skyldighet i sådana
här fall? Behöver föreningen kalla till en
stämma när det måste till nödvändiga reparationsåtgärder i lägenheterna? Hur skulle
du döma?

BOSTADSRÄTTSNÄMNDENS BEDÖMNING
Enligt 9 kap. 16 § bostadsrättslagen gäller att om en förening vill genomföra en
om- eller tillbyggnad i en lägenhet ska
bostadsrättshavaren ha gått med på beslutet. Ger inte bostadsrättshavaren sitt
samtycke krävs beslut av föreningsstämma med två tredjedels majoritet samt godkännande av hyresnämnden.
I detta fall har det varit fråga om en ombyggnad inne i lägenheten. Även om ingreppet tycks ha varit av mindre omfattning bör
det anses falla under den nämnda lagbestämmelsen.
De berörda bostadsrättshavarna har motsatt sig ändringen men den har ändå genomförts. Enligt sökandena har något stämmobeslut inte tagits i saken. Enligt uppgift från
föreningen utgick den från att det inte behövdes beslut som kräver särskilda majoritetskrav. Bostadsrättsnämnden tolkar sammantaget detta så att det förfarande som krävs
enligt den nyss nämnda bestämmelsen
i bostadsrättslagen inte har genomförts.
Mot den bakgrunden har den ändring föreningen gjort i lägenheten saknat lagligt
stöd. Det ankommer då på föreningen att
i efterhand genomföra vad som anges i lagbestämmelsen – det vill säga föra saken till

f-öreningsstämma och hyresnämnd. Sker inte
det åligger det föreningen att återställa lägenheten till det skick den hade innan ändringarna gjordes.
Bostadsrättsnämnden tar inte ställning till
sökandenas krav om ändrade andelstal. Det är
en fråga som ankommer på föreningen att
hantera.
Då det gäller frågan om föreningen kan begränsa sig till att återställa endast den skadade väggen i ett rum har Bostadsrättsnämnden
följande principiella inställning.
Har en förening allmänt sett orsakat skada
i en medlems lägenhet åligger det föreningen
att reparera skadan. Syftet ska vara att återställa lägenheten till det skick den hade innan
skadan inträffade. Har exempelvis en vägg
i ett rum skadats är utgångspunkten att endast denna vägg ska åtgärdas. Men inte sällan
kan det förhålla sig så att om enbart en vägg
åtgärdas kommer denna att utseendemässigt
avvika från övriga väggar. Detta måste normalt sett ses som en försämring som en medlem inte ska behöva finna sig i men kräver naturligtvis en särskild bedömning i varje enskilt
fall. Visar det sig finnas skäl för det kan en
förening anses vara skyldig att renovera samtliga väggar i ett skadat rum.

Det här är Bostadsrättsnämnden
Bostadsrättsnämnden är bildad av Bostadsrätterna och
agerar oberoende.
Nämnden består av mycket
erfarna bostadsrättsjurister.
Föreningar eller bostads-

rättshavare kan vända sig till
nämnden.
Nämnden lämnar utlåtande
som baseras på skriftliga
underlag.
Den som begär yttrandet be-

talar en avgift: 3 000 kronor
som förening och 800 kronor
som bostadsrättshavare.
Bostadsrättsnämnden har
ingen muntlig rådgivning.
Föreningar som är medlem-

mar i Bostadsrätterna kan
vända sig till styrelserådgivningen, 0775-200 100.
Läs mer på
bostadsrattsnamnden.se

FEL FASAD GAV MÖGEL

Högsta domstolen dömer ut byggmetod
Högsta domstolen kommer
fram till att Myresjöhus agerat
vårdslöst trots att de använt sig
av en typgodkänd byggmetod,
nämligen putsade enstegsfasader. Men fortfarande kvarstår
frågan om skadestånd till de
som drabbats.
PROBLEMATIKEN MED enstegsfasader
är känd sedan cirka tio år. Putsade enstegstätade fasader innebär en konstruktion med ett tunt lager puts på isolering och en trästomme utan luftspalt
mellan yttre skikt och innanför liggande konstruktion. Det gör att vatten som
tränger in inte torkar ut och konsekvensen blir att mögel växer. Den typgodkända metoden var vanlig under
1990-talet och fram till 2007 då SP,
Sveriges tekniska forskningsinstitut,
gick ut med en varning. Enligt uppgift
ska det finnas mellan 110 000 och
160 000 bostäder som byggts med
enstegsfasader, varav den stora majoriteten är i flerfamiljshus.
Frågan om enstegsfasader har vandrat genom domstolsväsendet, och Högsta domstolen har tagit upp två fall
i detta ärende. I det första fallet gällde
frågan huruvida systemet med enstegsfasader kunde betraktas som en fullgod produkt en konsument kan förvänta sig. Utslaget blev att så är inte fallet,
men det gjordes ingen bedömning

i vad gäller ansvaret. Det andra fallet
rörde småhusentreprenader när en
enskild konsument är beställare, det
vill säga inte en bostadsrättsförening.
Dels handlade det om frågan om överlåtelseförbudet i entreprenöravtalet,
det vill säga om villkoren i avtalet även
gäller för annan part än för den som
ursprungligen ingick avtalet. Dels
handlade det om ifall entreprenören
ansetts ha agerat vårdslöst och därmed
blir ansvarig för de problem som uppstått. Högsta domstolen skriver att ansvarstiden för entreprenören är tio år
efter godkänd slutbesiktning. Det bör
innebära att brister måste påtalas inom
denna tid. Både dessa frågor ställdes
mot bakgrund av ABS 95, Allmänna
bestämmelser.
HÖGSTA DOMSTOLEN HAR alltså fastslagit att systemet med enstegsfasader
inte är en fullgod konstruktion för fasader och att när det gäller relationen
mellan entreprenörer och konsument
finns ett ansvar hos entreprenören för
de problem som uppstått. Men om ansvaret även skulle gälla mellan entreprenör och juridisk person, till exempel
en bostadsrättsförening, är inte prövat
av domstolen.
Frågan om eventuellt skadestånd
kvarstår. Högsta domstolen öppnar för
att det kan bli tal om skadestånd och
återförvisar denna del till Göta hovrätt
där saken ska prövas.

Putsade enstegsfasader är inte en
fullgod konstruktion, enligt Högsta
domstolen. Risken
för mögel är stor.

Ytlager

Invändig skiva
Plastfolie
Isolering
Träregel
Utvändig skiva
Cellplast

Fler väljer långa bindningstider
Motiven för att binda föreningens lån eller inte kan se olika ut
och en förening gör det utifrån
sina förutsättningar. Statistik
från SBAB visar att det är allt
vanligare med de längsta räntebindningstiderna.
DE DRYGT 24 000 aktiva bostadsrättsföreningar som finns i Sverige har totalt
lån som uppgår till 384 miljarder kronor. Siffrorna exkluderar de bolån som
enskilda bostadsrättshavare tagit.
Många föreningar väljer att blanda
bindningstider på lånen för att få en
jämnare räntekostnad över åren. En

undersökning från statliga banken
SBAB visar att det är vanligare med
långa bindningstider på bostadsrättsföreningars nytagna lån. Andelen lån
som löper med minst fem års bindningstid har ökat från 22 procent 2014
till 30 procent under 2015. De korta

bindningstiderna, ett år eller mindre,
har minskat från 52 till 42 procent.
Men vid en jämförelse när det gäller
samtliga lån, inte enbart nytagna, som
SBAB har till bostadsrättsföreningar
ser det lite annorlunda ut. Här blir det
vanligare med långa och korta bindningstider, medan lån som löper på ett
till fyra år minskar.
– I genomsnitt verkar bostadsrättsföreningarna följa en vettig strategi
med spridning av lånen på olika räntebindningstider. Med tanke på ränteutsikterna så verkar det också klokt att
minska ned andelen medellång räntebindning lite grann, säger Torg Borg,
chefsekonom på SBAB.

Boka stämmoordförande
Under våren har de flesta
föreningar sin ordinarie föreningsstämma. Bostadsrätterna
erbjuder medlemsföreningar i
Stockholm, Göteborg och Malmö
att anlita en ordförande.

ordförande är att föreningens ordförande kan fokusera på att svara på de
frågor som kommer. Dessutom kan föreningens medlemmar förvissa sig om
att en extern ordförande inte företräder
styrelsen och därmed är neutral.

DET ÄR GANSKA VANLIGT att föreningens ordförande också är stämmoordförande. Men det är inte alls säkert att
föreningens ordförande är bäst skickad
att leda stämmoförhandlingarna. Fördelen med att anlita en extern mötes-

EN EXTERN ORDFÖRANDE brukar också i hög grad innebära att stämmorna
blir lugnare, speciellt om det finns någon fråga som är av mer kontroversiell
karaktär. Det finns föreningar som lånar in en ordförande från grannfören-

ingen, andra anlitar en jurist eller en
person som är van att leda möten.
På Bostadsrätterna anlitas de erfarna
styrelserådgivarna som stämmoordförande. För närvarande erbjuds tjänsten
i Stockholm, Göteborg och Malmö och
det är först till kvarn som gäller. Är din
förening intresserad? E-posta till info@
bostadsratterna.se för bokning.
Kostnaden varierar efter stämmans
längd. Är stämman lång eller kräver tid
i form av inläsning eller lång resväg kan
kostnaden bli högre.

Skapa webbplats enkelt
Webbplatsen är främst ett sätt
att informera medlemmar och
marknadsföra föreningen. Bostadsrätternas medlemsförmån
”Föreningens egen webbplats”
ingår utan extra kostnad.
PUBLICERINGSVERKTYGET som Bostadsrätterna tillhandahåller är ett enkelt sätt att hantera föreningens webbplats. Redaktören skapar en sida som
ska läggas upp, skriver sedan text och
laddar upp bilder och dokument efter
behov i detta webbaserade verktyg. Det
krävs inga stora förkunskaper för att
komma igång.
FÖRUTOM ATT DET är lätt att skapa sidor går det att bestämma vilka som ska
ha åtkomst till dessa. Medlemmar kan
efter inloggning få tillgång till innehåll
som enbart riktar sig till dem. Styrelsen
kan ha sina egna lösenordsskyddade
sidor för till exempel arbetsdokument.
Redaktören kan välja om webbplatsen
ska ha kontaktformulär och det är även
valfritt om möjligheten för webbplatsbesökarna att kommentera innehållet.
Är föreningen intresserad? Läs mer
om tjänsten på bostadsratterna.se/
foreningens-egen-webbplats där det
också finns länk till en demowebbplats.

Har föreningen redan tjänsten?
Publiceringsverktyget utvecklas hela tiden. Just nu arbetar Bostadsrätterna
med att förbättra designen, till exempel hur bilder visas. Har du som
använder tjänsten i dag några idéer eller tankar kring detta område?
E-posta oscar.liljencrantz@bostadsratterna.se och berätta.

Posttidning B
Stockholm Klara

FRÅGOR & SVAR

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

Vad ska vi tänka på
vid gåvobrev?

Offentlig medlemsförteckning?

Fråga: Två av våra medlemmar äger tillsammans
en bostadsrätt i vår förening. De skänker den till
sina barn och gåvobrevet är underskrivet av både givarna och
mottagarna. Samtidigt har gåvotagarna ansökt om medlemskap
i föreningen. Är det något särskilt
vi ska tänka på innan vi beviljar
medlemskapet? Vi har inga invändningar mot att anta barnen
som medlemmar.

Fråga: Har vi rätt att skicka
ut medlemsförteckningen
till alla medlemmar i föreningen? Det har gjorts
tidigare men sedan några år tillbaka har vi stoppat det med hänvisning till PUL. Har vi gjort rätt?

Svar: Nej, ni ska då bara på vanligt
sätt godkänna medlemskap för
gåvotagarna och notera detta i
medlems- och lägenhetsförteckningarna. Gåvobrevet ska, i likhet
med köpebrev, bifogas till lägenhetsförteckningen.

När kan en styrelseledamot avgå?
Fråga: Vi har en styrelsemedlem som kommer
att flytta från föreningen
snart. Jag vill bara kontrollera med er att denne kan
avgå innan vi håller vår årsstämma i maj? Mandatet för ledamoten löper till 2017.
Svar: En styrelseledamot kan
avgå precis när som helst, det
finns alltså inget hinder i ert fall.

Hur kan vi skriva
om hyresavtalen?
Fråga: Vi har några bostadshyresrätter i vår
förening. På deras avtal
står den förra ägaren som
hyresvärd, men vi har fått påpekande från en av hyresgästerna
att han vill ha ett nytt hyresavtal
där föreningen står som hyresvärd eftersom han annars inte
blir beviljad bostadsbidrag för i år.
Min fråga är ifall vi kan skriva
om och förnya hyresavtalen?
Svar: Det bör egentligen räcka
med att ni gör ett tillägg till befintligt hyresavtal där ni alltså
anger att numera är det föreningen som är hyresvärd. Föreningen
och hyresgästen ska underteckna
detta. Annars går det förstås att
skriva ett nytt avtal med samma
villkor men med annan värd. Mall
för hyresavtal finns att köpa på
nätet.
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Returneras vid obeställbarhet till:
Bostadsrätterna, Luntmakargatan 46, 111 37 Stockholm

Svar: Varje förening ska föra
medlemsförteckning enligt bostadsrättslagen och denna förteckning ska vara offentlig. Det
finns därmed inget som hindrar
att ni sänder den till era medlemmar. Men observera att den bara
får innehålla de uppgifter som
anges i lagen, det vill säga namn,
postadress och lägenhetsbeteckning. Har ni även uppgift om till
exempel telefonnummer och epostadress ska detta strykas alternativt måste ni få tillstånd av
varje berörd medlem om att lämna ut detta. Däremot är lägenhetetsförteckningen inte offentlig.

Vem ska skriva under
årsredovisningen?
Fråga: Vilka ska skriva under årsredovisningen? Vi
har två ledamöter som avgått under året, ska även
de skriva under? En del av oss säger att det är de som nu sitter i
styrelsen, andra säger att alla
som valdes på stämman ska skriva
under. Vad gäller?
Svar: De ledamöter som nu ingår
i styrelsen och som vid det styrelsesammanträde där årsredovisningen antas skriver under. De två
som har avgått skriver inte under.
Märk dock att det inte friskriver
dem från de beslut de var med
och fattade då de fortfarande satt
med i styrelsen.

Vem kan vara med
i valberedningen?
Fråga: Min fråga är om
jag kan vara med i valberedningen då min fru
är ordförande i styrelsen?
Svar: Det finns inga lagregler om
valberedning och därför finns
inte heller jävsregler i detta fall.
Om inte annat mot förmodan
sägs i era stadgar finns inget
som hindrar att du sitter i valberedningen.

Måste vi gå med
på ersättning?
Fråga: Vi har haft en vattenskada orsakad av att
en ballofixventil i ett kök
läckt. Vatten har gått ned
i två underliggande lägenheter
som måste saneras. Skadan på
huset regleras via föreningens
fastighetsförsäkring. En medlem
som drabbats och som inte kan
bo i lägenheten under reparationstiden kräver att få slippa
betala månadsavgiften under
saneringsarbetet. Medlemmen
kommer dock via sin hemförsäkring att få ersättning för att
täcka kostnader för annat boende. Måste vi gå med på kravet?
Svar: En förening kan vara skyldig att sätta ned månadsavgiften, som egentligen heter årsavgift, om en lägenhet skadats på
grund av vårdslöshet från föreningens sida. Men i ert fall var det
ju en olyckshändelse, det finns
inget vållande eller vårdslöshet
från föreningens sida. Självklart
ska då ingen nedsättning ske av
årsavgift, varken till den ena eller andra medlemmen. Ni ska
säga nej till detta krav.

Vid slarv som gett skador kan föreningen tvingas sänka månadsavgiften.

Breda politiska
samtal om bofrågor
Regeringen har bjudit in allianspartierna och Vänsterpartiet till politiska diskussioner med syftet att lösa
en hel del av de knutar som finns på
bostadsmarknaden. Knutarna är
många och förslagen mellan partierna skiljer sig delvis åt. Bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) hänvisar
till Boverkets siffror om att det behövs 700 000 nya bostäder till år
2025, vilket betyder att byggandet
måste öka markant. Regeringens
ingångsvinklar presenterades under
januari i en debattartikel i Dagens
Nyheter med förenklade regelverk,
ökad byggkapacitet med fokus på
finansiering och ökad rörlighet.
Att de breda diskussionerna
i riksdagen blir av är efterlängtat
och många branschorganisationer
har efterlyst detta, däribland Bostadsrätterna. Även allianspartierna
har varit beredda att förhandla och
nu kallar regeringen alltså till dessa
möten.
En ökad rörlighet på bostadsmarknaden med förändrad reavinstskatt vid försäljning skulle teoretiskt
sett kunna finansieras med hjälp av
sänkt ränteavdrag. Flera av partierna har ställt sig positiva till denna
finansering men Moderaterna och
Socialdemokraterna har åtminstone
tidigare varit skeptiska.

Att bo i bostadsrätt
Skriften ”Att bo i bostadsrätt” inriktar sig på
att lära medlemmar om
vad bostadsrätt är. Den
är en av Bostadsrätternas medlemsförmåner
och finns till försäljning. Priset är 35 kronor per styck och den blir
billigare ju fler föreningen köper.
Trycksaken beställs lättast genom
att e-posta till info@bostadsratterna.se och kom ihåg att ange antal,
adress dit den ska skickas samt fakturaadress. Porto tillkommer.
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