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Låst politiskt läge
om bostäderna
DET VAR UNDER VINTERN som regeringen
bjöd in Allianspartierna till en bred förhandling om bostadspolitiken och målet var att en
uppgörelse skulle vara klar före midsommar.
Men så blev inte fallet, efter att låsningarna
blev för många och Alliansen till sist lämnade samtalen. Båda parter beskyller varandra
för att inte vilja tillräckligt mycket och för att
inte släppa sina käpphästar.
– Oavsett vems ”fel” det nu skulle vara så
står det klart att de stora förlorarna är de
som står utanför bostadsmarknaden och behöver en bostad, säger Bostadsrätternas
Ulrika Blomqvist i en kommentar.
Frågan är vad som händer nu. Regeringen
gick snabbt ut med 22 steg för fler bostäder.
Dessa rör bland annat mer byggklar mark
och en rad andra åtgärder som ska göra det
snabbare att få fram bostäder. Staten ska i
större utsträckning använda sin mark till bostadsbyggande, högre krav ska ställas på
kommunerna och strandskyddet och bullerregler ändras. Länsstyrelsen ska få ta ett
större ansvar med kortare handläggningstider och prioritera bostadsbyggande. Dessutom föreslår regeringen ändrade uppskovsregler vid försäljning av en bostad. Taket för
uppskovsbeloppet slopas under fyra år, vilket
innebär att dagens tak på 1 450 000 kronor
förvinner under denna tid. Dock kvarstår
uppskovsräntan, vilken i nuläget ligger på
närmare 3,5 procent.
– Det är positivt att regeringen lägger
dessa förslag, då det behövs snabbare byggprocesser, mer byggbar mark och bostäder i
olika prisklasser. Vi ser det även som angeläget att ändra reavinstbeskattningen på bo-
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Riksdagspartierna lyckades inte komma med en gemensam uppgörelse
om bostadspolitiken, men regeringen
och oppositionen ska lägga sina egna
förslag.
– Vi efterlyser en nystart för bostadspolitiken och förväntar oss mer
än det här, säger Bostadsrätternas vd
Ulrika Blomqvist.

städer och därför är det bra att regeringen
justerar uppskovet, vilket innebär att de förstår att rörligheten på bostadsmarknaden i
nuläget är för liten. Men jag är orolig för att
ändringen vad gäller uppskovet är en alldeles för liten åtgärd, säger Ulrika Blomqvist.
ALLIANSPARTIERNA HAR INTE varit sena
med att lägga sina egna förslag, som kan
sammanfattas i sju punkter. Där de säger sig
vilja gå betydligt längre än vad regeringen
gör.
Många av punkterna känns igen från regeringens förslag, även det som gäller reavinstskatten på bostäder. Där är det oklart
hur Alliansen ser på uppskovsräntan.
Få punkter berör bostadsrätten specifikt.

Regeringen har sedan tidigare tillsatt en utredning om andrahandsuthyrning av bostadsrätt men utredningen fokuserar i huvudsak på den som hyr. Alliansen föreslår i
sina sju punkter att det ska bli lättare att hyra
ut bostadsrätter, detta trots att reglerna ändrades under Alliansens regeringstid.
– Även om bostadsfrågan nu får ett större
fokus så är de samlade förslagen från respektive sida inte tillräckliga. Ingen svarar på hur
hushållen ska ha råd att efterfråga alla de bostäder som behöver byggas. Kön till en hyresrätt är på många håll årslånga och att kunna köpa en bostad är en möjlighet som allt
färre människor har idag på grund av de kreditrestriktioner som införts under senare år,
avslutar Ulrika Blomqvist.

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

Webbkurs i brandskydd
I samarbete med Brandskyddsföreningen presenterar
Bostadsrätterna en ny medlemförmån. Till kraftigt rabatterat
pris kan medlemsföreningar köpa ett utbildningsprogram
i form av en webbkurs som reder ut brandskyddsansvaret.
MÅNGA GÅNGER ÄR DET oklart vilket brandskyddsansvar en styrelse i en bostadsrättsförening har. Det gäller allt från ordförandens ansvar, till hur uppställning av
barnvagnar i allmänna utrymmen får se ut
och problem med boende som inte respekterar uppsatta regler. Kursen fångar upp allt
styrelsen behöver veta i en bostadsrättförening vad gäller brandskydd: lagstiftningen på
området och de vanligt förekommande
brandriskerna. Utbildningen går också ige-

nom det systematiska brandskyddsarbetet
samt de vanligaste kontrollåtgärderna som
styrelsen bör ha koll på.
Längden på utbildningen är cirka 30 minuter och licensen gäller i tre år. Styrelsen
kan se webbkursen fritt under denna tid, och
det gäller så klart även när styrelsesammansättningen ändras. Priset för Bostadsrätternas medlemsföreningar är 1 495 kronor
ex moms (ordinarie pris 1 995 kronor ex
moms).

Säkerhetsdörrar

Nya förmåner tillkommer fortlöpande, men det finns många
andra som föreningen kan ta del av. Genom att utnyttja
dessa sparas pengar och därmed kan medlemsavgiften till
Bostadsrätterna betala sig flera gånger om.
STYRELSERÅDGIVNING

Den mest populära medlemsförmånen är
styrelserådgivningen. Ett flertal medarbetare med kompetens inom juridik, ekonomi
och teknik finns till hands för att kort svara
på frågor från styrelseledamöter eller suppleanter i en bostadsrättsförening. Även revisorer och ledamöter ur valberedningen är
välkomna att ringa.

BOSTADSRÄTTSSKOLAN

Utbildningarna är avgiftsfria för de föreningar som är medlemmar hos Bostadsrätterna. Hösten 2016 erbjuder Bostadsrättsskolan 12 kurser och tre seminarier på 12 orter i
Sverige. Kurserna är anpassade för de som
är nya i styrelsen eller för ledamöter som
funnits med ett tag. Dessutom erbjuder Bostadsrättsskolan pop-up-kurser som innebär
att lärare kan komma till en ort där flera föreningar går samman och önskar en kurs.

FÖRENINGENS EGEN WEBBPLATS

Med Bostadsrätternas verktyg kan en före
ning enkelt skapa en webbplats. Även denna
tjänst är kostnadsfri. Styrelsen kan i denna
plattform och genom en redaktörsinloggning
lägga upp styrelsedokument såsom protokoll
och annat för det interna arbetet. Dessutom
kan man lägga upp alla handlingar som medlemmarna kan behöva ta del av, till exempel
stadgar, ordningsregler, medlemsförteckning, stämmoprotokoll och kallelser. För allmänheten kan här även finnas årsredovisning
och kanske en bra presentation av föreningen.
Med denna förmån blir det enkelt för före
ningen att skapa sin egen webbplats. Dessutom sparar tjänsten både tid och pengar då kopierings- och distributionsarbetet minskar.

FASTIGHETSFÖRSÄKRING

Fastighetsförsäkringen för Bostadsrätternas
medlemmar har ett mer omfattande skydd

än andra försäkringar på marknaden och
dessutom till ett mycket förmånligt pris.
Många föreningar får hela medlemsavgiften
”betald” genom att byta sin fastighetsförsäkring. Genom samarbetet med Allians/Söderberg & Partners Försäkringsmäklare erbjuds
fastighetsförsäkringar speciellt anpassade till
bostadsrättsföreningar.

TVÄTTSTUGEUTRUSTNING
FRÅN MIELE

Genom samarbetsavtal med Miele Professional kan Bostadsrätterna erbjuda våra medlemsföreningar 15 procents rabatt på tvättoch torkmaskiner till föreningens tvättstuga.
Miele har lång erfarenhet av att bygga robusta
och kompakta maskiner för tuff användning.
På den svenska marknaden har Mieles maskiner sedan flera årtionden gjort sig kända
för bra tvättresultat, lång livslängd och få tekniska problem.

MALL FÖR UNDERHÅLLSPLAN

Bostadsrätterna har som medlemsförmån
tagit fram en enkel mall för upprättandet av
en underhållsplan som föreningar kan ladda
ner från webben. Den är i första hand avsedd
för mindre föreningar där byggtekniskt
kunnande finns till hands och ska, om
fastigheten inte är nybyggd, alltid föregås av
en statusbesiktning. En underhållsplan ska
på bästa sätt återge det förväntade framtida
underhållsbehovet för en fastighet. Det är en
kvalificerad bedömning och är vid upprättandet en nulägesbeskrivning. Den ska
regelbundet uppdateras för att sett över tid
på ett relevant sätt återspegla fastighetens
kommande underhållsbehov.

DATORER OCH SKRIVARE

Bostadsrätterna har ett exklusivt samarbete
med världens största IT-leverantör, HewlettPackard, HP. Här kan styrelsen och förening-
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För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna

ens medlemmar handla IT-produkter till förmånliga priser och få professionell rådgivning
inför köp. Handla förbrukningsvaror, papper,
bläck, datorer, skrivare, högtalare, plattor eller andra IT-produkter. Rabatten uppgår till
30 procent på fler än 5 000 produkter. Dessutom är det fri frakt på köp över 100 kronor.
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SBC BOENDEINDIKATOR

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum har ofta en
stor efterfrågan bland bostadsrättsföreningar,
mäklare, köpare och säljare samt andra intressenter. De vill enkelt kunna analysera hur välskött en bostadsrättsförening är. SBC har därför lanserat SBC Boendeindikator, en modell
som ger såväl styrelse som andra intressegrupper en indikation på just hur välskött en förening är. Pris för medlemsföreningar i Bostadsrätterna är 2 000 kronor ex moms (ordinarie
pris är 3 000 kronor ex moms).
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SÄKERHETSDÖRRAR

Genom Secor, dotterbolag i Daloc-koncernen,
erbjuds medlemsföreningar ett kvalitetssäkrat
koncept för dörrbyte inklusive montage. Varje
projekt offereras. Anpassning till tidstypiska
dörrlösningar är möjligt. Som extra förmån kan
den boende kostnadsfritt välja mellan montering av extralås eller dörrspärr med bygel.

FÖRE DETTA INBROTTSTJUVENS BÄSTA TIPS
LEDAREN: "Vem ska betala alla de nya bostäder som så väl behövs i Sverige?"
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DIN BOSTADSRÄTT

Tidningen distribueras fyra gånger per år till
samtliga hushåll i medlemsföreningarna. Din
Bostadsrätt tar upp relevanta ämnen som berör alla som bor i en förening. Ett syfte är att
medlemmar ska kunna inhämta kunskap om
vad deras boende innebär och är därmed indirekt en hjälp till styrelsen.

BOSTADSRÄTTERNA DIREKT
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Returneras vid obeställbarhet till:
Bostadsrätterna, Luntmakargatan 46, 111 37 Stockholm
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Svar: Beslut om insatshöjning
måste fattas av en stämma. Om
insatsen höjs proportionellt lika
för alla, till exempel 10 procent,
blir beslutet giltigt om samtliga
medlemmar är där och röstar ja.
Blir det inte sådan enighet krävs
2/3 majoritet samt godkännande
av Hyresnämnden.
Om insatsen inte ska höjas lika
för alla och alltså innebär rubbning av det inbördes förhållandet
mellan insatserna ska alla som
berörs gå med på saken. Annars
blir det 2/3 majoritet av samtliga
medlemmar samt godkännande av
Hyresnämnden.
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Fråga: Har vi som bostadsrättsförening någon skyldighet att tillhandahålla
container för grovsopor
och grovavfall till våra medlemmar?

Fråga: Vid en insatshöjning, kan föreningen besluta att alla lägenheter
utom en ska öka insatsen?
Eller måste alla medlemmar vid
insatshöjning gå in med kapital?

3 seminarier

örebro

Vem ansvarar
för grovsopor?

Fråga: Vi har problem med
att det luktar kattkiss i en
av trappuppgångarna. Kan
vi debitera städkostnaden
av den boende som har katt för
sanering av trapphuset?

Måste alla öka
insatsen?

12

kurser

hösten 2016
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Kan vi debitera
städkostnaden?

Svar: Nej, inte utan vidare. Men
om detta sker vid flera tillfällen
bör ni sända en rättelseanmaning,
alltså en uppmaning om rättelse,
till medlemmen. Sker ingen ändring kan det faktiskt tänkas vara
skäl för uppsägning och i den processen kan ni yrka ersättning för
sådana kostnader.

Bostadsrätts-

l

ANMÄLAN SKER PÅ bostadsratterna.se/bostadsrattsskolan. Ange
e-postadress för att få bekräftelse
och den automatiska påminnelsen.

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

Fråga: En av de boende i
vår förening blev änka förra året och nu är hon ensam ägare till bostadsrätten som hon och maken ägde till
hälften var. Vad behöver föreningen för dokument för att visa denna förändring?
Svar: Om hon var ensam dödsbodelägare ska hon lämna in en registrerad bouppteckning till föreningen som visar detta. Med den
som stöd kan makens del av bostadsrätten noteras på änkan. Om
det fanns flera dödsbodelägare får
hon lämna in handlingar om ett
arvskifte som visar att hon tilldelats makens del av bostadsrätten.

Grannens katt kissar i trappuppgången. Ska ägaren betala för sanering av trapphuset?

Vad krävs för att
bli ombud?
Fråga: Kan en medlem utse
sig själv som ombud för en
annan medlem i samma
bostadsrättsförening utan
att den som har ombud själv kontaktat styrelsen, varken muntligt
eller skriftligt? Vi har en medlem
som lämnar den ena skrivelsen
efter den andra som rör en helt
annan boende. Behöver styrelsen
någon typ av intyg från den som
tydligen har ett ombud?
Svar: Enligt avtalslagen kan en
person låta någon annan företräda
personen efter att ha lämnat en
skriftlig fullmakt. Det kan gälla att
köpa ett hus eller sälja en bil eller
en helt allmän fullmakt. Säger en
medlem i er förening att denne är
ombud för en annan ska medlemmen alltså visa föreningen en fullmakt underskriven av den person
som medlemmen säger sig företräda. Kan medlemmen inte vissa
detta behöver ni inte bry er om
vad denne säger eller skriver i sin
påstådda egenskap av ombud.

Hur meddelar vi
avgiftshöjningen?
Fråga: Vi har i styrelsen beslutat om en avgiftshöjning
på tre procent och undrar
om det finns några regler
kring hur vi förmedlar detta till
övriga bostadsrättsinnehavare?
Ska det ske skriftligt? En viss tid i
förväg?
Svar: Om det inte står något i era
stadgar om detta så gör styrelsen
vad den finner lämpligt. Men det
är självklart bra om ni så tidigt
som möjligt delar ut lappar eller
sätter upp information i porten så
medlemmar kan planera för avgiftshöjningen.

Svar: Det finns olika uppfattningar om vem som har ansvar för
grovsopor. I vissa kommuner
läggs ansvaret på fastighetsägaren. Därmed skulle alltså en bostadsrättsförening vara skyldig
att hantera grovsopor. Men det
finns ingen vägledande dom i saken. Vi menar att en förening i
sina ordningsregler kan bestämma att varje medlem själv måste
ta ansvar för sådant avfall. Ni bör
alltså ha viss valfrihet här.
I era trivselregler kan ni ange
att ansvaret är medlemmarnas
men detta hindrar inte att ni en
eller två gånger per år hyr in en
container. Men det senare är då
inte en skyldighet utan en möjlighet.

Inget krav
på individuell
mätning
Frågan om krav på individuell mätning och debitering i befintliga bostadshus är avgjord. Bostadsrätterna Direkt har tidigare rapporterat
om att Boverket kom fram till att
effekterna med ett sådant krav
skulle bli alltför låg jämfört med
kostnaderna. Regeringen har nu
beslutat att följa Boverkets linje
och därför blir det inget obligatoriskt krav. Att frågan var uppe beror
på EU:s energieffektiviseringsdirektiv och hur det skulle implementeras i Sverige. Ett tvingande krav
skulle innebära stora kostnader för
fastighetsägare och därmed de boende, som skulle behöva mäta individuell förbrukning av varmvatten,
värme och el. Bostadsrätterna har
tillsammans med andra organisationer framfört att besparingarna
inte blir speciellt stora och att det
finns effektivare sätt att spara energi på.

Kan vi köpa in träd
och växter?
Fråga: Vi har startat en
trädgårdsgrupp och vill att
föreningen köper in träd,
växter, bord och stolar.
Kan vi köpa in sådant med föreningens pengar eller är det förhindrat av stadgarna där det står att
föreningens ändamål är att främja
medlemmarnas ekonomiska intressen?
Träd och sådant främjar ju inte
ekonomin, eller hur?
Svar: Formuleringen i era stadgar
är hämtad ur lagen om ekonomiska föreningar. En bostadsrättsförening är en form av
sådan förening. Men det
anses att en förening har
visst svängrum då
det gäller vad
den får göra.
Det finns ingen tvekan
om att anordnande
av trädgård,
lekpark och
p-platser
faller inom
det tillåtna
området. Ni
kan gå vidare
med trädgårdsprojektet.

De styr i nya
bostadspolitiken
Peter Eriksson (MP) blir ny bostadsminister i den rödgröna regeringen och han efterträder därmed
Mehmet Kaplan som avgick i maj.
Regeringen har därefter utsett Alf
Karlsson till bostads- och digitaliseringsministerns statssekreterare.
Alf Karlsson kommer senast från
Statsrådsberedningen och han
har under många
år arbetat politiskt. Värt att
nämna är att han
tidigare var ledamot i Bostadsrätternas fullmäktige.
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Välkommen
till Sveriges
Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens
styrelse.BostadsrättsCentrum:
www.bostadsratterna.se
Tillsammans ökar vi värdet på hela fastigheten!

AKTUELLT: DAGS ATT BYTA FÖRVALTARE?
Det är enkelt att byta till SBC – och fördelaktigt.
Vi är specialister på ekonomisk- och teknisk
förvaltning, och juridik. Och med all kompetens
du behöver om bostadsrättsföreningar under
ett och samma tak blir samordningsfördelarna
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många. Kontakta
oss för mer information!
Kontrakt för hyreslokaler
Livet som nyvald ordförande
Bostadspolitik i Almedalen
Fullmäktigemötet 2016
Nya kurser i bostadsrättsskolan
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Säg upp avtalet
för att ta ut rätt hyra
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Lokalhyreskontrakt löper oftast på
tre år. För varje hyresperiod kan föreningen ta ut en marknadshyra som
gäller när avtalstiden löper ut men
då krävs att hyresavtalet sägs upp.
Om det råder minsta tvekan behöver
styrelsen ta hjälp.
EN FÖRENING MED hyreslokaler vet att dessa
inkomster betyder mycket för bostadsrättsföreningens ekonomi. Bostadshyresgäster
betalar sin hyra utifrån en reglerad hyressättning. En lokalhyresgäst går under helt
andra regler och här gäller marknadsprissättning. För att kunna få ut rätt hyra för
hyreslokalerna gäller dock att styrelsen är
medveten om vilka uppsägningstider som
gäller. Ifall styrelsen vill få ut en högre lokalhyra måste nämligen avtalet normalt sägas
upp nio månader före hyrestidens utgång,
vilket i de flesta fall sker senast 31 december.
Vid uppsägning behövs tillräcklig kunskap
för att bedöma vad som är rätt hyra. Det
ställs mycket stränga krav på vad en uppsägning ska innehålla om föreningen vill justera
hyran. En felaktig hantering innebär att uppsägningen är ogiltig och att lokalhyresavtalet
blir förlängt utan möjlighet att ta ut en ny
hyra. Dessutom: föreningen kan bli skadeståndsskyldig om den säger upp hyresgästen
och begär en för hög hyra som överstiger vad
som är marknadshyra. Hyresgästen måste
visserligen flytta om man inte kommer överens, men föreningen riskerar hamnar i ett
läge där den är utan lokalhyresgäst och dessutom kan få betala skadestånd.
REDAN VID UPPSÄGNINGEN måste det framgå vad föreningen begär i ny hyra och därför
kräver förfarandet ett stort mått av planering. Ibland råder det tvekan om vem som är
den egentliga hyresgästen och det kan ta tid
att reda ut till vem uppsägningen ska riktas.
För om det är ett gammalt hyreskontrakt kan
hyresgästen ha bytts ut utan att detta rättats i

Logga in för att få
tillgång till förmånerna
Illustration: ROBERT HILMERSSON

Posttidning B
Stockholm Klara

Vad betyder ”välskött bostadsrättsförening”? Vissa uttryck används så ofta att man lätt
glömmer att kika bakom fasaden. SBC Boendeindikator rätar ut frågetecknen – och leder
till nya möjligheter.
SBC Boendeindikator är ett verktyg för kvalitetsanalys av bostadsrättsföreningar. Samtliga
delar som ingår i ”välskött” är med: fastighet, förvaltning och boendemiljö. De föreningar
som uppfyller de uppsatta kraven kan använda sig av ”SBC Godkänd” som kvalitetsmärkning.
Och alla som genomgår analysen får informationen de behöver för att kunna fortsätta att öka
värdet på föreningens fastighet, effektivisera förvaltningen och öka boendenyttan.
Hur välskött är din förening? Få lönsamma svar med SBC Boendeindikator som är tillgänglig
för alla föreningar, även de som inte är redan kunder hos SBC. Läs mer på www.sbc.se eller
ring oss på 0771-722 722 så hjälper vi dig vidare.

Och så ingår givetvis detta styrelseblad som
en medlemsförmån. Bostadsrätterna Direkt
skickas tolv gånger per år till den adress som
styrelsen valt. Det går att få det antal exemplar som motsvarar antalet personer i styrelsen och bladet finns även som ett elektroniskt
nyhetsbrev. Kontakta Bostadsrätterna för att
ändra uppgifterna.

kontraktet. En uppsägning till fel hyresgäst
är ogiltig.
Under tiden som ett lokalhyresavtal löper
ska styrelsen också vara medveten om vad
som står i det vad gäller klausuler som gör att
hyran automatiskt justeras på grund av inflation eller fastighetsskatt. För att ett hyresavtal ska kunna innehålla sådana bestämmelser måste första hyresperioden och även
förlängningsperioden löpa på minst tre år.
Ett lokalhyresförhållande kan vara momsregistrerat under förutsättning att föreningen har momsregistrerat sig som företag och

att momsregistrerad verksamhet bedrivs i
lokalen. Vid en sådan momsregistrering kan
föreningen göra avdrag för ingående moms
vilket kan vara värdefullt vid större arbeten i
huset. Men vanligtvis betyder avdraget inte
så mycket och dessutom är det ett visst arbete och kostnad med att redovisa momsen.
Sammantaget finns det så många fallgropar att det därför är Bostadsrätternas starka
rekommendation att föreningen inhämtar
hjälp om det skulle råda minsta lilla tvekan,
vilket det ofta gör.

Har ni problem i föreningen? Ring Styrelserådgivningen: 0775-200 100
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Se samtliga medlemsförmåner på bostadsratterna.se/medlemsformaner. För att få
tillgång till rabatter behövs i flera fall en
kod som användaren får efter att ha loggat
in med styrelsens inloggningsuppgifter på
bostadsratterna.se.
Saknar styrelsen sina inloggningsuppgifter? E-posta till info@bostadsratterna.se
eller ring 0775-200 100.

Alla register är inte offentliga
Bostadsrättsföreningen är skyldig enligt lag att föra vissa register. En del av dessa uppgifter är
tillgängliga för alla, andra enbart
för lägenhetsinnehavaren.
TVÅ REGISTER ÄR obligatoriska i en bostadsrättsförening: lägenhetsförteckning och medlemsförteckning. I en del
föreningar skiljs kanske inte dessa register åt men fortfarande är det olika
offentlighet för uppgifterna.
Lägenhetsförteckningen anger bland
annat vem som bor i respektive lägenhet, hur stor lägenheten är, beteckning
och vilka utrymmen som ingår.
UPPGIFTERNA UPPDATERAS fortlöpande när någon säljer sin bostadsrätt eller
överlåter den som gåva eller vid arv. Då
bifogas överlåtelsehandlingen samt
uppgifter om vilka panter som finns, vilket främst sker hos bankerna. I en lägenhetsförteckning kan det även finnas
uppgifter om andrahandsuthyrning och

vem som då är hyresgäst. När det gäller
föreningens egna hyresbostäder och
hyreslokaler så kan uppgifter om dessa
också finnas i registret.
De uppgifter som räknats upp och
därmed är det som hör till lägenhetsförteckningen, är inte offentliga för
varken andra medlemmar eller för personer utanför föreningen. Den som får
ta del av dessa är medlemmen som
äger lägenheten och mäklare som efter
fullmakt från medlemmen önskar ett
utdrag, vilket ofta kallas för mäklarbild.
DET ANDRA REGISTERET är medlemsförteckningen. Där finns medlemmarnas namn, adress och bostadsrätt.
Främsta användningen för medlemsförteckningen är som underlag på före
ningsstämman för vilka som får rösta.
Uppgifterna är offentliga för andra
medlemmar men även för utomstående
som önskar ta del av dessa, vilket är reglerat i lag.

Från vänster. Rasmus Törnblom, MUF, Magnus Ek, CUF, Christian Carlsson, KDU, Henrik Edin, LUF, Philip Botström, SSU, Mårten Roslund,
Grön ungdom och Hanna Cederin, Ung vänster.

Spännande debatt om ungas boende

På en välbesökt programpunkt
lät Bostadsrätterna partiernas
ungdomsförbund debattera bostadspolitik. Många argument var
kända men debatten bjöd ändå på
en hel del överraskningar.
FÖR ANDRA ÅRET I RAD arrangerade
Bostadsrätterna en bostadspolitisk debatt i Almedalen med ungdomsförbundens ledare. Under debatten fick publiken rösta och ställa sina egna frågor. En

skiljelinje mellan blocken är om det ska
vara mer eller mindre marknad vad gäller bostäder och detta blev tydligt även
denna gång. Allianspartiernas ungdomsförbund vill se någon typ av marknadshyra vad gäller hyresrätter, medan
de rödgröna är emot detta. Henrik Edin
från Liberalernas ungdomsförbund menade att hyresrätten borde vara ett relativt kortsiktigt boende med lätt åtkomst.
Men debatten kom även att handla
om det ägda boendet. Magnus Ek, Cen-

terns ungdomsförbund konstaterade
att ungas problem är att kunna efterfråga bostäder och fick medhåll av
KDU som föreslår ett skattegynnat bosparande för att hjälpa hushåll med
lägre inkomster. Grön ungdoms Mårten Roslund hade en delvis annorlunda
syn på detta, nämligen att det behövs
fler hyresrätter så att unga har råd att
spara till en bostad.
Moderator för debatten var Anna
Bellman.

Straffavgift för de som
smiter från städning?
Hösten närmar sig och det gör även städdagen i många
bostadsrättsföreningar. Gårdarna ska sopas och utemöblerna ställas in. Men så kommer inte alla till
städdagen och det väcker kanske en del irritation.
Då väcks förslaget om att ta ut en
avgift från de skolkande
medlemmarna. Kan
föreningen göra så?
Går det att kräva att alla medlemmar som inte har något godtagbart
skäl måste delta på städdagen?
Nej, det finns inga lagparagrafer eller
giltiga skrivningar i stadgarna som
föreningen kan hänvisa till.
Kan föreningen ta ut en avgift
från de som inte medverkar?
En förening får endast ta ut de
avgifter som lagen medger och som
sedan finns nämnda i föreningens
stadgar. Enligt lag kan föreningen
debitera årsavgift, eller månadsavgift som det oftast heter samt
upplåtelse-, pantsättnings- och
överlåtelseavgift. Sedan kan
föreningen också ta betalt
för till exempel bastu, gym
och parkering och det
grundar sig på att före
ningen inte är skyldig att
tillhandahålla sådant. Det
finns därmed inget utrymme
för att ta ut en ”straffavgift”
för de medlemmar som inte
medverkar på städdagen.
Vad händer om en förening felaktigt
tagit ut en avgift från medlemmar
som inte varit med på städdagen?
Om föreningen tagit ut en felaktig
avgift kan medlemmen teoretiskt sett
kräva tillbaka pengarna.
Kan föreningen betala ersättning
till medlemmar som städat?
En bostadsrättsförening kan låta några
av dess medlemmar utföra enklare
uppgifter mot nedsatt månadsavgift.
Exempel på sådana sysslor är enklare
trädgårdsskötsel, trappstädning, enklare reparationer, byte av glödlampor
och annan förbrukningsmateriel och
tillsyn av utrymmen. Nedsättningen av
månadsavgiften är till viss del skattefri.
För skattefrihet krävs att nedsättningen
inte överstiger den egna lägenhetens
andel av den totala kostnaden för

motsvarande förvaltningskostnader.
Samtliga medlemmar som deltar i
självförvaltningen ska få nedsättning med samma belopp oavsett den
mängd arbete som var och en av dem
faktiskt utför. Mer om detta går att
läsa i Skatteverkets broschyr SKV 378,
i avsnittet Självförvaltning. Tänk på att
om föreningen överstiger det skattefria beloppet måste den betala sociala
avgifter och lämna kontrolluppgift om
skattepliktig förmån.
Är det tillåtet att bjuda på mat
och dryck till de som städar?
Ja, det är tillåtet och dessutom ett bra
sätt för föreningen att visa sin uppskattning till deltagarna. Beslutet om sådan
servering kan styrelsen själv fatta.

Det är trist när grannar inte ställer
upp på städdagen. Vad kan styrelsen
göra åt detta?
Sammantaget är det bättre med morötter än piskor. Föreningen kan locka med
nedsatt månadsavgift i form av självförvaltning och samkväm, men till syvende
och sist krävs ändå att medlemmarna
deltar efter sin egen fria vilja. Alternativet är att höja avgifterna och istället
köpa in städtjänsten. Men det gäller
också att förstå att alla inte kommer att
vara intresserade och avstår från städdagar av olika anledningar. Kanske är livet
stressigt, någon ogillar sociala sammanhang, andra har fullt upp med familjen.
Det kan också finnas olika tider i livet då
det inte fungerar, men det blir enklare
när barnen är utflugna.
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Vad svarar vi om
vattenskadan?

kanske ett halvår eller ett år, innan
denne får sälja sin lägenhet efter
köp? Vi har haft flera fall där köpare renoverar lägenheter utan
att flytta in och sedan säljer efter
kort tid och vi vill nu undvika detta i framtiden.

Fråga: Vi har en vattenskada i vår förening och en
medlem är väldigt påstridig om olika saker. Nu undrar medlemmen vilken paragraf vi
lutar oss mot när vi säger nej till
att betala dennes månadsavgift
under tiden lägenheten renoveras.
Det handlar om en vattenledningsskada. Vad ska vi svara?

Svar: Tyvärr, ni kan inte införa någon sådan regel i stadgarna.
Många föreningar har i sina stadgar ett bosättningskrav, det vill
säga att en köpare förutsätts bosätta sig i föreningen. Om ni i
samband med medlemskapsprövningen vet att någon inte tänker
bosätta sig i lägenheten, skulle ni
kunna neka medlemskap. Men det
är så klart svårt att veta vad en
köpare har för intentioner.

Svar: Det är medlemmen som ska
visa och styrka att föreningen är
skyldig att medge nedsatt avgift
med mera. Föreningen behöver
inte göra något alls eftersom bevisbördan ligger på medlemmen.
Enligt bostadsrättslagens
7 kap. 2 och 4 §§, har en medlem
rätt till nedsatt avgift om denne
kan bevisa att skadan i lägenheten
berodde på att föreningen varit
vårdslös.

Måste alla boende
registreras?
Fråga: Har föreningens styrelse skyldighet att föra
register över samtliga som
är skrivna i fastigheten? En
medlem har sedan en tid en sambo som enligt vår efterforskning
är skriven på adressen. Personen
vill inte ha sitt namn på anslagstavla eller brevinkast. Vi känner
till att sedan några år är alla i flerbostadshus skrivna på en specifik
lägenhet. Men om inte namnet på
den boende framgår av brevinkastet kan det väl leda till tveksamheter för postutdelningen?

Kan ett stämmobeslut upphävas?

En vattenskada har uppstått och
bostadsrättsinnehavaren vill veta
varför inte föreningen betalar dennes
månadsavgift.

ut i andra hand och tillstånd från
styrelsen krävs inte. Kom ihåg att
ni kan debitera ägaren, i det här
fallet kommunen, en avgift i samband med andrahandsuthyrning.
Det förutsätter dock att ni har fört
in detta i era stadgar.

Hur gör vi med våra
ändrade stadgar?

Svar: En medlem har rätt att ha
inneboende och därmed även en
sambo utan att det behövs tillstånd för det från föreningen.
Medlemmar är inte skyldiga att
lämna namn på inneboende till
föreningen. Vill någon vara ”anonym” har personen rätt till det.

Fråga: Vi har ändrat våra
stadgar genom två på varandra följande stämmor.
Hur gör vi nu, innan stadgarna ska delas ut till våra medlemmar? Bolagsverket ska godkänna stadgarna, men är det
något annat vi ska göra innan vi
skickar dem dit?

Kan föreningen neka
kommunen ett köp?

Svar: Ni ska börja med att sända
dem till Bolagsverket. Först sedan
ni fått besked om att de registrerats gäller de och då kan ni dela ut
stadgarna till medlemmarna.

Fråga: Är det riktigt att enligt bostadsrättlagen kan
en bostadsrättsförening
inte neka kommunen att
köpa en lägenhet och hyra ut den
i andra hand?
Svar: Det stämmer att enligt lag
kan en förening inte hindra att en
kommun blir medlem i föreningen. Kommuner har då rätt att hyra

Kan föreningen hindra
snabba försäljningar?
Fråga: Vi undrar om det är
lagligt att skriva in i stadgarna att en medlem behöver bo i huset en viss period,

Fråga: Vi har en fråga om
stämmobeslut kontra vad
som är möjligt att genomföra. Säg att stämman beslutat att föreningens medlemmar
ska få tillgång till nuvarande outnyttjade vindsförråd i vår bostadsrättsförening och det sedan visar
sig kosta för mycket att genomföra. Kan då ett styrelsebeslut upphäva stämmobeslutet?
Svar: En styrelse är normalt sett
bunden av ett stämmobeslut. Skulle det visa sig att stämmobeslutet
medför oförutsedda ingripande
konsekvenser kan styrelsen kalla
till en ny stämma för att få den att
behandla saken en gång till. Men
en styrelse kan alltså i princip inte
ändra en stämmas beslut.

Skriv en uppsats
och få stipendium
Stiftelsen Sveriges BostadsrättsCentrum utlyser ett stipendium om
10 000 kronor som kan komma att
beviljas den som skriver en uppsats
om bostadsrätt. Mottagare är den
eller de som i examensarbetet belyst bostadsrätten från ett eller flera perspektiv och därigenom bidragit till att tillföra nya kunskaper om
bostadsrätten. Examensarbetet ska
vara på kandidat-, magister- eller
mastersnivå och motsvara lägst 15
eller högst 60 högskolepoäng och
det ska vara skrivet på svenska eller på engelska. Eventuellt kan arbetet bli aktuellt att presentera på
Bostadsrätternas fullmäktigemöte i
Stockholm i maj 2017. Läs mer på
bostadsratterna.se genom att söka
på ordet ”uppsats”.

Att bo i bostadsrätt

Kan ledamot sitta kvar
efter flytt?
Fråga: En ledamot i styrelsen ska flytta efter sommaren och är invald till årsmötet nästa år. Kan han ha
kvar sin plats? Han har en kompetens som vi annars måste köpa, så
för oss vore det en fördel. Men
hur ser det ut rent regelmässigt?
Svar: Styrelsen kan i enskilt fall
besluta att den som säljer sin bostadsrätt tills vidare får kvarstå
som medlem. Sådant förekommer
ibland om en styrelse övergångsvis till exempel vill ha kvar en
uppskattad ordförande som sålt
sin lägenhet. Om ni beslutar om
fortsatt medlemskap kan personen sitta i styrelsen.
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Nyttig skrift om
att bo i bostadsrätt
Skriften ”Att bo i bostadsrätt” inriktar sig på att lära medlemmar vad
bostadsrätt är. Den är en av Bostadsrätternas medlemsförmåner
och finns till försäljning. Priset är
35 kronor 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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