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Råd och rätt om att
hyra ut i andrahand
EN FÖRENING KAN själv besluta om den
ska vara mer generös med att bevilja andrahandsuthyrning än vad lagen medger, men
den kan inte vara mer strikt än det som framgår i bostadsrättslagen. Där har det visserligen blivit lättare att hyra ut i andra hand
men det gör inte att det är fritt fram.
Lagen innehåller ingen lista på godtagbara skäl utan det finns en viss flexibilitet på
detta område. Om en medlem får nej av
styrelsen går det att ta ärendet för prövning
i Hyresnämnden, där det också med tiden
utformats en praxis om vad som är godtagbart och vilka tider som gäller.
För att få hyra ut i andra hand krävs det
någon form av skäl, till exempel arbete eller
studier på annan ort vilket i praxis kan innebära upp till fyra eller fem år. En bostadsrättshavare kan ange att denne ska provbo
som sambo och då visar beslut i hyresnämnderna att upp till ett år är godtagbart. Uthyrning kan ske till anhörig och här finns ingen
bestämd tid i praxis. Hyresnämnderna godtar även om en bostadsrättshavare under en
tid vill bo på annan ort, då utomlands eller
för att vårda anhörig.
Vidare är ett giltigt skäl ett års uthyrning
i avvaktan på försäljning, när det är svårt att
sälja bostaden. Köp av lägenhet inför pension och uthyrning accepteras också.
Enligt ett avgörande i Hyresnämnden godtogs detta i två år, men det finns ingen fast
praxis. Det finns ytterligare några situationer
som gör uthyrning tillåten. Vad som inte
godtas är att någon köper en bostadsrätt
endast med sikte på att hyra ut för att få
intäkter. Styrelsen behöver alltså inte acceptera en sådan uthyrning.
En förening kan inte ta in strängare regler
i stadgarna. I lagens förarbeten sägs dock att
i små föreningar kan möjligheten att hyra ut
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Sedan lagarna ändrades rörande andrahandsuthyrning råder viss osäkerhet i många bostadsrättsföreningar
om vad som gäller. Grunden är att en
bostadsrättshavare alltid måste få
tillstånd av styrelsen.

vara mindre men det anges inte vad som
är en liten förening men gissningsvis rör det
sig om cirka tio lägenheter.
NÄR STYRELSEN BEHANDLAR ett ärende om
andrahandsuthyrning ska tiden för uthyrning bestämmas. Bostadsrättshavaren ska
ange namnet på den tänkta hyresgästen och
med det följer att styrelsen inte behöver godta att lägenheten används som hotell med
olika boende efter varandra.
Styrelsen har inte rätt att begära att få se
hyresavtalet och hur hyran bestäms är en sak
mellan bostadsrättshavaren och den tilltänk-

ta hyresgästen Det krävs nytt tillstånd varje
gång hyresgästen skiftar.
Om föreningen säger ja och har en bestämmelse om det i sina stadgar kan styrelsen ta ut
en viss avgift. Då handlar det om en årlig avgift
om upp till tio procent av ett prisbasbelopp,
vilket för närvarande är 4 430 kronor, som styrelsen debiterar den uthyrande medlemmen.
Skulle det vara så att andrahandshyresgästen missköter sig ska styrelsen sända en rättelseanmaning till den medlem som hyr ut.
I särskilt allvarliga fall av misskötsamhet kan
medlemmen sägas upp och då upphör även
uthyrningen.

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

Så blir sommarlivet
Råd till styrelsen om säsongens uteliv
Sommar. Det är då många är lediga och tillbringar mycket tid utomhus.
Skönt väder gör också att aktiviteten i en bostadsrättsförening ökar när
balkongerna eller uteplatserna äntligen kommer till sin rätt. Grannarna
märker av varandra mer under sommaren jämfört med vinterhalvåret.
Men är allt därmed frid och fröjd?
Ingen vill vara en glädjedödare men en konsekvens av att fler är utomhus innebär också
att grannar kommer varandra närmare men
också att störningar i boendet märks mer.
Sommaren är också säsongen när styrelsen
får fundera på hur dessa situationer behöver
hanteras, till exempel när studsmattorna
åker fram, grannen grillar på balkongen eller när festandet utomhus blir för skränigt.
Så vad gäller egentligen och hur kan styrelsen och andra medlemmar se till att trivseln
är på topp? Bostadsrätterna Direkt har tittat
närmare på ett antal frågor för att ge styrelsen en vägledning.

Studsmattor
Under senare år har
studsmattor blivit allt
vanligare, vilket inte
minst märks på Bostadsrätternas styrelserådgivning där frågor om detta alltid kommer som ett vårtecken. Varje
förening får själva avgöra huruvida de godtar studsmattor eller inte men det finns någ-

ra saker att ta hänsyn till, nämligen om marken där studsmattan ska stå är upplåten med
bostadsrätt eller inte. Att en lägenhet är upplåten med bostadsrätt innebär enkelt förklarat att marken ingår, vilket ska framgå av ursprungliga avtalet när lägenheten blev
bostadsrätt. Ibland råder osäkerhet om mark
är upplåten med bostadsrätt eller inte, och
det kan finnas uppgifter om detta i föreningens lägenhetsregister eller i ursprungliga
upplåtelseavtalet.
Det är föreningen som äger marken eller
betalar för tomträtten som husen står på.
Om någon medlem vill ställa upp en studsmatta på mark som inte är upplåten med bostadsrätt kan styrelsen fritt avgöra om den
accepterar det eller inte. Då förhåller det sig
som så att föreningen bär visst ansvar för
denna lekanläggning, precis som för vanliga
lekplatser. Ansvaret gäller oavsett om det är
föreningen eller en medlem som bekostar
mattan. Det måste finnas ett mjukt underlag
i form av gräs eller sand. Föreningen ska löpande kontrollera att mattan inte har några
fel som kan leda till risker, till exempel att
krokar som håller mattan inte är defekta.

Men föreningen kan sannolikt inte bli ansvarig för om barn som hoppar på mattan och
krockar och skadar sig, där har föräldrarna
ett ansvar att se till sina barn.
Om studsmattan står på mark som är upplåten med bostadsrätt, alltså som används
av en viss lägenhet, är ansvaret delvis annorlunda. Medlemmen är ansvarig för studsmattan, men även föreningen kan anses
som medansvarig om skador skulle uppstå
på grund av defekter på mattan.
Som nämnts beslutar föreningen om sin
egen mark som inte är upplåten. Vanligtvis
bestämmer enskilda medlemmar om vad de
vill göra på sin uteplats. Om en förening vill
reglera användningen går det att ta fram
trivselregler, där rekommendationen är att
en föreningsstämma får besluta om dessa.
En del grannar har säkert synpunkter på
att barn låter. Att barn låter är något som vi
måste acceptera och barnskrik och jubel räknas inte som en störning i juridisk mening.

Rökning
Synen på rökning har ändrats under åren. Det blir
en styrelse varse om
som får synpunkter från
boende som klagar över
att en granne röker. Föreningen kan i trivselreglerna förbjuda rökning i trappuppgångar,
tvättstugor, andra gemensamma utrym-

trevligt – för alla
men och möjligen på en gård. Men generellt sett går det inte att förbjuda någon att
röka i sin lägenhet eller på balkongen. Om
det skulle vara fel på ventilationen behöver
styrelsen se till att den fungerar. Eftersom
tobakslagen endast reglerar utrymmen dit
allmänheten har tillträde, det vill säga offentliga platser, berörs inte rökning i bostäder över huvud taget. En del medlemmar
trycker på för att rökförbud ska införas i
stadgarna, men ett förbud av den arten kräver att samtliga medlemmar är eniga om
detta, inklusive rökarna. Det är med andra
ord en svår fråga då det kan orsaka ordentliga konflikter mellan grannar.

Grillning
Oset från grillning
kan vara besvärande
och sprider sig lätt
bland kringboende.
Grillning i en bostadsrättsförening är därför i
första hand en ordningsfråga
men kan också vara en säkerhetsfråga på
grund av gnistbildning vid torr och blåsig
väderlek. Det är möjligt att ta upp frågan i
trivselreglerna, som allra helst bör beslutas
av en föreningsstämma. En del föreningar
menar att det är i sin ordning att använda
en elgrill på balkongen, medan andra inte
vill ha någon grillning alls.

Markiser
Husets fasad tillhör föreningens ansvar och
om en medlem vill sätta upp någonting där
måste denne ha tillstånd
från styrelsen. Därför är det
upp till styrelsen att besluta om den ska godta markiser eller inte, och får försäkra sig om
att håltagningen inte skadar huset. Under
varma somrar får styrelser förfrågan från
medlemmar om att sätta upp aggregat för
luftkonditionering på fasaden, vilket ofta
innebär ett hål genom väggen. Då får styrelsen överväga, utöver håltagningen och dess
effekter, om även ljudet från aggregatet kan
vara störande för andra grannar.

Festande
I rimlig omfattning
måste grannar kunna
ha fester hemma och
vi får acceptera att det
låter mer att bo i ett flerbostadshus jämfört med att
bo i villa. Skulle festandet gå överstyr, om
grannen har fest upprepade gånger med hög
musik och öppen balkongdörr till klockan
fyra på morgonen och efter tillsägelse inte
ändrar på sig. Ja, då kan det bli tal om ett
mer formellt tillvägagångssätt och då är Bostadsrätternas rekommendation att alltid

anlita en jurist för detta. Men grundregeln
när någon stör sig är att alltid se till att prata
med varandra, på så sätt löser föreningen
många konflikter.

Pool
I mångt och mycket
gäller samma sak för
pooler som för studsmattor, det vill säga att
föreningen har ansvar
för vad som görs. Faktorn
med om marken är upplåten med bostadsrätt eller inte spelar också in. Men pooler
i en förening ställer ytterligare krav på säkerheten. Beroende på hur poolen ser ut
kan det till exempel behövas staket runt
poolen och lock ovanpå för att minimera
olycksrisken. Var vattnet kommer från, det
vill säga om det är föreningen som ska betala vattnet eller den enskilde medlemmen,
är också en fråga som grannar kan ha
synpunkter på.
En medlem kan vilja installera en pool
eller jacuzzi på sin balkong alternativt terrass. Om styrelsen inte accepterar det kan
föreningen hänvisa till att den råder över
balkongen eller terrassen mot bakgrund av
ett avgörande i Högsta domstolen som
handlade om just detta. En sådan installation kan med sin tyngd skada fastigheten.

ÄR BILPARKERINGEN
EN STÖRNING?
Bostadsrättshavaren stördes
över att bilar parkerade utanför
hennes lägenhet och menade att
styrelsen inte tog synpunkterna
på allvar. Då fick Bostadsrättsnämnden ärendet på sitt bord och
bedömde om störningen var tillräckligt allvarlig och om styrelsen
gjort vad de förväntas göra.
FÖRENINGEN I MELLANSVERIGE är relativt stor och har en del garage som ligger i markplan under lägenheterna.
Med andra ord en inte helt ovanlig lösning för hus som byggdes under
1950-talet. Även om garage finns händer det att innehavare väljer att ställa
bilen utanför det individuella garaget
och det var detta som bostadsrättshavaren bland annat störde sig på.
”Hemmet ska vara en plats där man
kan koppla av och återhämta sig” skriver kvinnan i sin anmälan till Bostadsrättsnämnden. Hon redogör för hur
grannen felaktigt använder sin garageplats. Hans garage ligger nedanför kvinnans lägenhet och nära entrén till huset.
Enligt kvinnans uppgifter ska grannen
ofta parkera sin bil på marken och i stället använda garaget som förråd, vilket
är störande. Hon menar att tillgängligheten till sopnedkast och grovsoprum
försämras och att det blir svårare att
tömma soprummet. Allt detta ska ha
pågått sedan kvinnan flyttade in i lägenheten några år tidigare.
Som bevis för sina påståenden har
bostadsrättshavaren bifogat en störningsjournal till Bostadsrättsnämnden.
Hon kartlade samtliga bilar som parkerat utanför porten under den tid som
hon var hemma och detta hade under
några månader kommit upp i 102 tillfällen. Då handlade det dock inte enbart
om grannen med garageplatsen.

även upp olika lappar där
grannen utrycker att han
inte tycker att parkeringen
är ett problem. Alternativet,
skriver mannen på en lapp,
är att han tömmer garaget på
prylar och i stället kör bilen ut
och in vilket torde störa mer.
Kvinnan var flera gånger i kontakt
med styrelsen och luftade sina problem. Styrelsen menar att den som har
en garageplats också får parkera sitt fordon framför garageportarna så länge
det inte hindrar sophämtningen och
utryckningsfordon. I sin inlaga till Bostadsrättsnämnden vidhåller styrelsen
detta och konstaterar att det är parkeringsbrist i området. Mot bakgrund av
detta måste det vara accepterat att bostadsrättshavare ställer bilar utanför
portar för att lasta i eller av. Styrelsen

kommenterar även kvinnans störningsjournal där
de konstaterar att de flesta
ställt bilen på den aktuella
platsen under en kort tid,
vilket tyder på att det handlar om just i- och urlastning
av bilar. Av de 102 noterade tillfällena kan endast 12 knytas till grannen. Då har styrelsen bedömt det hela
som att det är ett ärende som de inte
ska driva.
Föreningen har också ett avtal med
ett parkeringsbolag som ska lappa felparkerade bilar i området och de skriver
att detta förbättrat situationen.
Vad har egentligen styrelsen för ansvar för att utreda störningar och vidta
åtgärder? Har de gjort för lite i detta
fall? Eller har kvinnan rätt? Hur skulle
du döma?

BOSTADSRÄTTSNÄMNDENS
BEDÖMNING
Det förefaller stå klart att
medlemmen i viss omfattning störs dels genom att
bilar kommer för att lämna skräp etc i soputrymmet, dels genom att den
som innehar garaget ställer sin bil utanför det.
Men då sådan verksamhet
i viss omfattning måste
anses tillåten i en förening kan det, mot bakgrund
av föreningens uppgifter,
inte anses att medlemmen
visat att störningarna är
så påtagliga att föreningen är skyldig att vidta
några åtgärder.

GRANNSÄMJAN VAR INTE den bästa.
Bostadsrättshavaren skriver att hon tagit
upp frågan med grannen men att han
inte tog detta på allvar. I porten sattes det

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 som
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,
tel 0775-200 100.
Läs mer på bostadsrattsnamnden.se

Politiskt tryck för
ägarlägenheter
Regeringen bör återkomma med
ett förslag om ägarlägenheter i
befintliga hyresfastigheter, uppmanar en majoritet av riksdagspartierna. Sedan ägarlägenheter
infördes 2009 har 1 056 bostäder
av detta slag bildats.
FÖREKOMSTEN AV ägarlägenheter har
varit en ideologisk skiljelinje mellan de
politiska blocken. Alliansregeringen
drev igenom en lag som medger att
ägarlägenhet kan bildas i nybyggda hus
och i fastigheter som inte varit bostäder
på minst åtta år. Dåvarande regeringen
lät därefter utreda bildandet av ägarlägenheter i befintliga hyreshus men den
nya rödgröna regeringen beslutade att
inte gå vidare med förslaget.
Ägarlägenheter är enkelt beskrivet
radhus på höjden och varje lägenhet är
därför en egen fastighet. I bostadsrätt
är det föreningen som äger fastigheten.
I ägarlägenheter behöver de boende
bilda en samfällighet som ansvarar för

det gemensamma, såsom yttertak, hiss,
fasader och utomhusmiljöer. Ägarlägenheter är vanligt i många länder,
även om ansvarsfördelningen ser olika
ut. På sina håll finns det både ägarlägenheter och bostadsrätter. Ett exempel
är New York där de båda upplåtelseformerna är ungefär lika stora och betingar
samma försäljningspriser. Även i våra
nordiska grannländer förekommer
båda upplåtelseformerna medan vi
i Sverige tidigare enbart haft bostadsrätten. Å andra sidan går det att se bostadsrätten som Sveriges svar på ägarlägenheter, då det i slutändan i mångt
och mycket handlar om hur driften av
en flerfamiljsfastighet ska organiseras.
EN SKILLNAD MELLAN upplåtelseformerna är att innehavaren av en ägarlägenhet inte behöver styrelsens medgivande för att hyra ut i andra hand. När
det handlar om enskilda fastigheter blir
gången också annorlunda när det uppstår störningar, då ägaren får gå genom

kommunens miljöförvaltning samt
stämma störande grannen i tingsrätten.
NU HAR ALLTSÅ Allianspartierna samt
Sverigedemokraterna via ett tillkännagivande uppmanat regeringen att återkomma med förslag om ägarlägenheter
i befintliga hyreshus. Bakom motionerna i saken står bland annat civilutskottets ordförande Caroline Szyber (KD)
och gruppledaren Ewa Thalén Finné
(M). Den tidigare utredningen föreslog
att det skulle vara möjligt att bilda enskilda ägarlägenheter, det vill säga att
vissa lägenheter blir egna fastigheter
men att hyresrätter kan kvarstå med
den upplåtelseformen och med samma
hyresvärd som tidigare. Tillkännagivande av detta slag har inte varit ovanliga under innevarande mandatperiod.
Regeringen uppmanas också att utreda
ett hyrköpsystem för bostäder. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverade sig mot förslagen.

Gå en nätkurs – när du vill
Har du inte tid att gå på Bostadsrättsskolans kurser? Eller bor
du långt från en av kursorterna?
I så fall finns flera utbildningar
som filmer på Bostadsrätternas
webbplats.
TRE AV BOSTADSRÄTTERNAS kurser
finns att se på webben. Dessa är Ekonomin i fokus, Effektiv skötsel och drift av
fastigheter samt Vattenskador och försäkring. Precis som vanliga kurser är
det Bostadsrätternas styrelserådgivare
eller personer som är knutna till organisationen som är kursledare. Varje kurs
är uppdelad i tematiska avsnitt och
kursdeltagaren kan med andra ord välja fritt vad denne tycker är intressant.

Innehållet motsvarar i stort det som
också förekommer på de vanliga kurserna, även om det på webben är något
kortare.
NÅGRA AVSNITT UR filmerna går att
se utan inloggning men för att se resten behöver användaren de inloggningsuppgifter som styrelsen har hos
Bostadsrätterna.
Den som saknar dessa kan e-posta
info@bostadsratterna.se alternativt
ringa på 0775-200 100.
Höstens kurskatalog skickas ut till
samtliga medlemsföreningar i slutet
av juni och nästa nummer av Bostadsrätterna Direkt presenterar innehållet
närmare.

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

FRÅGOR & SVAR
Hur länge ska vi
spara uppgifterna?
Är det okej att slänga uppgifter såsom lägenhetsöverlåtelser och papper
från mäklare på medlemmar som ägt lägenheterna kanske
20-30 år tillbaka? Personerna
finns inte kvar i huset och alla
papper tar så stor plats i pärmarna. Hur är det med protokoll? Hur
lång tid tillbaka bör vi spara dem?
Svar: Styrelse- och stämmoprotokoll ska sparas för evigt och detsamma gäller upplåtelseavtal,
medlemsförteckning och lägenhetsförteckning. Till den sistnämnda ska överlåtelseavtal bifogas, så dem kan ni alltså inte
slänga. Men meddelanden från
mäklare, underrättelse om pantsättning som är så här pass gamla,
bör normalt sett kunna slängas.

Ska styrelsen arbeta
med beloppsgräns?

En av våra medlemmar har
skrivit en motion där hen
föreslår att stämman inför
en beloppsgräns för vilka
beslut styrelsen får ta. Är det rimligt?
Svar: Styrelsen bör föreslå stämman att avslå motionen, då en
styrelse inte ska vara bunden på
det viset. En styrelse väljs för att
förvalta föreningen och i det ingår
att ta ekonomiska beslut, även om
höga belopp. Litar stämman inte
på en styrelse ska den inte sätta
beloppsgränser utan byta ut den.

Måste vi förlänga
andrahandskontrakt?
En medlem har under ett
år haft ett godkännande
från styrelsen om att hyra
ut sin lägenhet i andra
hand. Skälet var då att medlemmen avsåg att gifta sig ett år senare. Nu vill hen hyra ut en tid till
på grund av att andrahandshyresgästen har svårt att hitta annat
boende. Måste vi verkligen gå
med på det? Medlemmen har själv
aldrig flyttat in i lägenheten.
Svar: En medlem anses ha rätt att
hyra ut för att hen en tid vill bo på
annan plats. Men särskilt i ert fall
är det så att medlemmen aldrig
tydligen själv bott i lägenheten
och då torde den tid ni medgett
vara tillräcklig, det vill säga ni be-

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

höver inte förlänga tillståndet att
hyra ut. Att andrahandshyresgästen har svårt att hitta annat boende är inget skäl för er medlem att
få förlängt.

Ska valberedningens
förslag skickas ut?
De frågor som medlemmarna ska ta ställning till
på årsstämman ska gå ut
tillsammans med kallelsen.
Anser ni att detta även gäller valberedningens förslag till val av
styrelse och suppleanter?
Svar: Det finns inga lagregler om
valberedning. Säger era stadgar
inget om detta kan ni göra som ni
vill och tycker är lämpligt.

Kan styrelseledamot
skriva en motion?
Vi har fått in en motion från
en styrelseledamot. Det
blir ju lite konstigt att skriva ett svar från styrelsen
men den motionerande ledamoten har inte varit med på sammanträdet. Kan ledamöter också skriva motioner?
Svar: Javisst, styrelseledamöter är
ju som regel även medlemmar.
Därmed har de samma rätt som
alla andra medlemmar att skriva
motioner.

Vem ska åtgärda
brister efter köksflytt?
Styrelsen har anlitat en
byggkonsult för att inspektera en flytt av kök som vi
inte har gett tillstånd till.
Den boende blev arg och lade ut
lägenheten till försäljning. Nu har
vi haft besiktning och det finns ett

antal punkter som måste åtgärdas. Samtidigt har vi nu fått in
namn på de som köpt lägenheten
och ska fatta beslut om de kan bli
medlemmar. Kan vi säga till säljaren att vi inte godkänner köparna
förrän felen i köksflytten är åtgärdade?
Svar: Ni ska på inga villkor neka
medlemskap på grund av detta.
Det gjorde en styrelse för några
år sedan och det slutade kort och
gott med att styrelseledamöterna
personligen stämdes på miljonbelopp. Säljaren vann i rätten. Faller
brister under medlemmens ansvar
enligt stadgarna övertar köparna
ansvaret för att åtgärda dem. Sedan får ni kräva säljaren på skadestånd om vårdslöshet kan styrkas.
Är det brister i lägenheten som
faller under föreningens ansvar
måste föreningen åtgärda dessa.

Vem ansvarar för
stopp i avloppet?
Vi har en medlem vars avlopp inte fungerar som det
ska. Det blir översvämning
i hela badrummet så fort
duschen används. Medlemmen
har rensat golvbrunn och kontrollerat vattenlåset men det hjälper
inte. Är det medlemmens ansvar
att ta dit rörmokare att undersöka
felet? Eller är det nu föreningens
ansvar att kolla upp och åtgärda
felet? Våra stadgar nämner att
föreningen svarar för reparationer
bland annat av de avloppsledningar som tjänar fler än en lägenhet.
Svar: Om ett stopp sitter i rör under golvet får det anses vara utanför lägenheten. Därmed blir
det föreningens sak att åtgärda
stoppet.

Stopp i avloppsrör som sitter under golvet anses vara utanför lägenheten.
Därmed blir det föreningens ansvar att åtgärda felet.

Fel i protokollet?
Stämmoprotokoll ska vara skrivna,
justerade och tillgängliga senast
tre veckor från stämmodagen. Det
händer att såväl protokollföraren
som stämmoordförande och justerarna skriver under ett protokoll
som senare visar sig vara fel. Vad är
då fel? Ett stavfel spelar ingen roll
men det kan handla om rena sakfel,
det vill säga att det står ett beslut
i protokollet men stämman fattade
ett annat. I sådana fall borde det
gå att antingen direkt i protokollet
stryka och skriva rätt och att alla
som skrivit under signerar. Alternativt, om tid finns kvar innan protokollet ska vara tillgängligt, skriva
om, skriva rätt och skriva under
igen. Eller ta fram en förklaring
som samtliga skriver under och
som biläggs originalprotokollet.
Det kan handla om till exempel
en motion som stämman faktiskt
biföll men som i protokollet angetts avslag. Ja, då är det ju felskrivet och protokollet bör justeras
enligt ovan. Är inte samtliga som
ska skriva under eniga får de som
har avvikande mening notera direkt
i protokollet eller genom en bilaga
förklara varför man anser att stämman fattade ett annat beslut än det
skrivna.

Rätt adress för
tidningen?
Har det skett förändringar i styrelsen? Några har
avgått, andra är
nyvalda? Ibland
går Bostadsrätterna Direkt till
en personlig
adress och du
kanske får den
här tidningen
felaktigt? Ändra
i så fall adressen hos Bostadsrätterna. Antingen
via epost info@bostadsratterna.se
eller per telefon 0775-200 100.
Många föreningar väljer att låta Bostadsrätterna Direkt och annan post
gå till föreningens egen brevlåda.

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 Kenny Fredman
REDAKTIONSRÅD Mats Lindbäck, Peder Halling, Elisabeth Kalderén PRODUKTION OTW Communication REPRO Done TRYCK Åtta.45 Tryckeri, Solna

