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Det goda boendet
Bostadsrätten har tidvis oförtjänt
dåligt rykte och samtidigt blir
bostadsrätten allt vanligare. Ulrika
Blomqvist, vd på Bostadsrätterna,
sammanfattar 2016 och konstaterar
att organisationen nu passerat
7 000 medlemsföreningar.
ÄNNU ETT ÅR närmar sig sitt slut och då
blickar jag ofta tillbaka, bland annat i den
här tidningen. I mina årskrönikor har jag flera gånger beskrivit bostadsbristen och dess
konsekvenser men även Bostadsrätternas
verksamhet. Så blir det även denna gång.
Men jag vill börja med att resonera kring
bilden av bostadsrätt. En del medier har under året fokuserat på att hävda att bostadsrättsföreningar är i kris, att vi lever i en bubbla som brister vilken sekund som helst och
att köpare blir lurade när de köper lägenhet.
Jag hårdrar det hela, men alla dessa larmrapporter pekar ofta på extremerna som inte
gäller för de allra flesta bostadsrättsföreningar. Senast läste jag en rapport som menade att bostadsrättsföreningar inte sätter av
tillräckligt med pengar till underhållet och
därför måste chockhöja avgifterna. Samtidigt kan vi bara titta runt om oss och konstatera att fastigheterna är välskötta och att det
inte saknas pengar när det väl gäller. Planeringen för renoveringar är genrellt god i de
flesta fall. Att bostadskraschen är nära har
jag läst i snart 20 år och ändå kommer den
inte. Bostadspriser går upp och ner, det är
helt naturligt men chocken att priserna skulle tappa 50 procent av sitt marknadsvärde
har under denna tid inte hänt.
DEN STORA SKANDALEN , enligt min me-

ning, är den bostadsbrist som vi ser i landet
och jag önskar att ett större fokus låg där.
Hur ska de som ska etablera sig på bostadsmarknaden kunna göra det? Hur får vi rörligheten att öka så att bostadsbeståndet utnyttjas på bästa sätt? Hur får vi fler bostäder som
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”Bostadsrätten är en demokratiskola”
”Bostadsrätten är en
utmärkt boendeform
som passar många
och som fler borde få
möjlighet att bo i.”

lärare, sjuksköterskor och unga har råd att
efterfråga? Det är ett antal frågor som behöver lösas och dessa blir mer och mer angelägna.
Bostadsrätten är en utmärkt boendeform
som passar många och som fler borde få
möjlighet att bo i. Jag brukar säga att det är
en demokratiskola i det lilla där grannarna
tar hand om huset och tillsammans skapar
det goda boendet. Alla föreningar är inte
perfekta men på det hela mår Bostadsrättssverige mycket bra.
Allt fler bostadsrättsföreningar väljer att
bli medlemmar hos Bostadsrätterna. Förra
året ökade vi med 200 föreningar och i år
med hela 300. Det gör att vi 2016 sprängt
7 000-gränsen vad gäller antalet anslutna

föreningar, vilket så klart är mycket glädjande. Vi är Sveriges största medlemsorganisation för bostadsrättsföreningar. Som organisation är Bostadsrätterna är också unik så till
vida att vi enbart fokuserar på bostadsrätten.
Med så många som är anslutna till oss blir vi
också en starkare röst när vi tar upp och talar
om våra frågor.
STYRELSERÅDGIVNINGEN är en av de mest
uppskattade förmånerna. Föreningarna vet
att de får svar av mina kollegor som är jurister, bostadsrättsexperter, tekniker och ekonomer. Har du en fråga du behöver reda ut?
Tveka inte att höra av dig, eftersom vi ofta
kan lösa era svåra frågor direkt. Du hittar
vårt telefonnummer nedan.

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

Hur mäter man
En träningslokal öppnade i källaren under bostadsrättshavarens
lägenhet. Tidigare hade utrymmet använts som mangelrum.
Medlemmen blev störd och upplevde att styrelsen inte tog hans
klagomål på allvar och tog därför
ärendet till Bostadsrättsnämnden
för bedömning.
LOKALEN LIGGER EXAKT under medlemmens vardagsrum. När lokalen användes
som mangelrum kom det inga störningar
därifrån, men det ändrades när föreningen
inhyste en ny hyresgäst. Mannen var inte
införstådd med att lokalen hade hyrts ut och
inte heller vem som skulle bli hyresgäst.
Men det uppdagades snabbt att det hade
blivit en träningslokal för bland annat fysisk
träning och kampsport med störningar som
följd. På både dag- och kvällstid hördes det i
vardagsrummet tydligt röster, musik och
slag från lokalen vilket var störande för bostadsrättshavaren.
SOM SIG BÖR kontaktade bostadsrättshavaren sin styrelse och påpekade bristen. Enligt
handlingarna till Bostadrättsnämnden sattes det upp viss ljudisolering i lokalen men
detta var enligt mannen inte tillräckligt. Juloch nyårshelgen blev inte så lugn
som det var tänkt då det tränades i lokalen nästan samtliga
dagar. Av störningslistan
framgår det att julafton
visserligen var undantagen men kampsporterna pågick under bland
annat juldagen, nyårsafton och nyårsdagen.
Efter att det inte blivit någon förbättring
vad gäller störningarna
beslutade mannen sig
för att skriva en motion till
årsstämman. Det är oklart
exakt vad motionen hade för
innehåll mer än att motionären ansåg att
störningarna inte var acceptabla. Stämman
behandlade frågan men versionerna går
något isär om vad som beslutades. I stort
kan sägas att samtliga medlemmar skulle
få uttrycka sin åsikt om hur lokalen skulle

användas samt att störningslistor skulle distribueras till fler grannar.
Mannen skriver i sin inlaga till Bostadsrättsnämnden att träningslokalen hyrts
ut som förråd men att föreningen varit med och bekostat ombyggnationen. Han fortsatte att fylla i störningslistan
men uppfattade inte att styrelsen fortsatt
agerade för att störningen skulle upphöra.
Därefter tog han ärendet till Bostadsrättsnämnden.

Styrelsen framhåller i sin inlaga till nämnden att de anser sig ha agerat korrekt men
att processen tagit tid. På stämman var beslutet att samla in majoritetens önskemål
om lokalens användning och att skicka ut en
störningslista till närliggande lägenheter. De
skriver också att de överenskommit med den
klagande medlemmen att han skulle kontakta styrelsen när de störande ljuden förekom,
så att någon ur styrelsen kunde gå dit för att
lyssna och därmed bedöma ljudomfånget.
Men detta hade mannen inte gjort. Därutöver skriver de att det finns olika åtgärder att

störande ljud?
Bostadsrättsnämndens
bedömning
Allmänt gäller att en förening/styrelse är
skyldig att utreda saken om någon medlem klagar över ljudstörningar. I detta fall
har medlemmen klagat på sådana störningar sedan senare delen av 2014. Medlemmen har i ärendet ingett en störningslista som sträcker sig fram till början av
2016.
Föreningen har i denna situation varit
skyldig att utreda saken. Vad föreningen
har gjort är att fråga andra medlemmar
om de störs. Detta är dock otillräckligt.
Störningarna anges härröra från en lokal
under just den klagande medlemmens
lägenhet. Det ter sig rätt självklart att det
därmed i första hand är medlemmen som
kan bli störd.
Det ligger nu på föreningen att göra
vad den borde gjort redan strax efter det
att medlemmen klagade över ljudstörningar, nämligen att anlita en fackman
för att utreda i vilken omfattning som
medlemmens störs. Visar det sig att
ljudstörningarna överskrider gällande
normer är det föreningen som genast
måste vidta åtgärder för att dessa störningar ska upphöra. Medlemmen har i
denna situation rätt till skälig nedsättning
av sin avgift till föreningen, från tiden efter det att han påtalade problemet till
dess att det upphör.

vidta. En är att se om det behövs ytterligare isolering. En annan är, om
isoleringen inte hjälper, att säga upp
avtalet med lokalhyresgästen. De menar
att det kan bli en annan lokal ledig dit
gymmet möjligen kan flytta.
BOSTADSRÄTTSHAVAREN FICK möjlighet att

besvara styrelsens inlaga där han bland annat skriver att han fört noggranna anteckningar från årsmötet och inte helt instämmer
i styrelsens tolkning om vad som sagts eller
vad stämman beslutat. Han ska också ha

skickat ytterligare
störningslistor
samt tre ljudinspelningar från
störningarna till föreningens styrelse.
Därefter var det Bostadsrättsnämnden som fick göra
en bedömning i ärendet. Hur
skulle du döma? Är störningar av denna art
något som en bostadsrättshavare får tåla?
Skulle styrelsen ha agerat mer kraftfullt?
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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, 0775-200 100.
• Läs mer på bostadsrattsnamnden.se

Rätt nivå på avgifter?
Spara lagom för underhållet

I en undersökning menar Swedbank att många föreningar måste chockhöja
sina avgifter för att klara av det framtida underhållet. Det går inte att dra en
sådan generell slutsats, säger Bostadsrätternas Mats Lindbäck.
”SNÅLT SPARANDE HOTAR bostadsrät-

terna”. Braskande rubriker angav att
många föreningar ligger i riskzonen för
att inte kunna finansiera underhållet.
Swedbank påstod i sin undersökning att
mer än hälften av de undersökta föreningarna sparade för lite. Enligt banken
krävs det 150 till 200 kronor per kvadratmeter och år i sparande för att det
ska vara acceptabelt. Dessutom angavs
att föreningar som inte sparade skulle
behöva höja avgiften med mellan 900
och 1 200 kronor per månad för en trea.
– Några belägg för påståenden om vilken nivå som krävs för underhåll har
varken Swedbank eller någon annan,
säger Mats Lindbäck på Bostadsrätterna.
Det går inte att svara generellt på frågan om vilken nivå som krävs i avsättningar. Istället handlar det om att gå
in och granska varje enskild förening, se vilket underhåll som är avklarat och vilket som ligger framöver. Varje förening är unik och
behöver därför ta hänsyn till sina
egna förutsättningar när styrelsen
planerar underhållet.

Vilket egenkapital finns och hur ser
lånebilden ut?
– Min egen förening är i de flesta avseenden väldig typiskt. Jag kan konstatera
att under de dryga 15 år sedan vi boende
köpte fastigheten har föreningen haft en
ekonomi som går jämnt upp och ett hus i
toppskick. Inga större renoveringsarbeten återstår inom den närmaste 10-årsperioden. Enligt Swedbank skulle vi under denna period ha sparat 7 miljoner
kronor i kassan som extrakapital. Kanske
hade vi slutbetalat lånen med 2 miljoner
kronor, men sedan hade vi haft ett kapital på ett bankkonto med nollränta.
HAN RESONERAR VIDARE att det säkert
är bra för de två medlemmar som bor
kvar sedan starten men att de som betalat in via avgifterna och sedan flyttat,
säkert skulle vilja ha del av
detta kapital. Enligt
Swedbank borde denna typ av förening
alltså höja avgifterna med en
tusenlapp i
månaden,

med konsekvensen att lägenheterna
skulle gå för väsentligt lägre priser jämfört med idag.
– Fakta i målet är att genomsnittsavgiften i Sverige bland bostadsrättsföreningar idag är cirka 600 kronor per kvadratmeter och år. I genomsnitt avsätter
dessa föreningar cirka 110 kronor per
kvadratmeter för underhåll av huset.
Där är vi och Swedbank ense. Men är
det rätt eller fel? Jämför vi med företag i
gemen så är det få som avsätter 15 till 20
procent av kassaflödet för framtida underhåll, vilket bostadsrättsföreningar
faktiskt gör.
Som genomsnittssiffror ligger det i
sakens natur att det varierar en hel del.
Men generellt sett är bostadsrättsföreningar varken skandalvärdar eller svartlistade hus som mäklare skulle anse
osäljbara. Och bostadsrättsfastigheter
brukar trots allt vara välskötta vid jämförelse med andra fastigheter.
– Visst finns det problem med bostadsrättsföreningar som undertaxerar,
men det är nog lika vanligt med att föreningar tar ut högre avgifter än vad som
behövs, avslutar Mats Lindbäck.

HEMLARM
ny medlemsförmån
Ännu en medlemsförmån
lanseras av Bostadsrätterna
som denna gång riktar sig
till boende i föreningarna.
Sector Alarm erbjuder ett
larmpaket med larmtjänst till
rabatterat pris.
FRÅN OCH MED ÅRSSKIFTET kan bostadsrättshavare i Bostadsrätternas
medlemsföreningar genom en överenskommelse teckna ett förmånligt
avtal med Sector Alarm för att öka
trygghet och säkerhet i hemmet.
Sector Alarm är en rikstäckande
totalleverantör av trygghet och sä-

kerhet för privata bostäder. Säkerhetsföretaget har idag cirka 415 000
kunder, varav 160 000 i Sverige och
är den näst största aktören på den
svenska och nordiska marknaden.
Bolaget har full kontroll i hela leveransledet och arbetar med egen
larmcentral och egna larminstallatörer.
Förmånen för hushållen i Bostadsrätternas medlemsföreningar består
av ett startpaket med fri installation,
det vill säga noll kronor samt en månatlig kostnad om 379 kronor. Rabatten för startkostnaden är 3 490 kronor och den rabatterade månadskostnaden är 15 kronor per månad.
Vid eventuella prishöjningar medföljer rabatten.

Startpaketet består av:
•
•
•
•
•
•

En kamera
En rökdetektor
En magnetkontakt
En manöverpanel
En centralenhet
Tags

För utrustning och tjänster utöver
detta gäller rekommenderat pris.
För mer information och beställning:
www.sectoralarm.se/bostadsratterna

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

Vad gäller för röstning Ska föreningen ordna
via ombud?
alternativt boende?
Fråga: På en stämma vi
hade för en tid sedan blev
vi osäkra vid röstningen.
I våra stadgar står att
”Medlem får utöva sin rösträtt
genom ombud. Ombudet ska visa
upp en skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten ska uppvisas i
original och gäller högst ett år
från utfärdandet. Ombud får inte
företräda mer än två (2) medlemmar”. En medlem uppvisade
fullmakt från två andra föreningsmedlemmar och ville avge
tre röster. Vi blev oeniga/osäkra
kring om detta var stadgeenligt.
Vad gäller egentligen?
Svar: Enligt era stadgar har alltså
medlemmen två röster som ombud för två andra medlemmar
plus sin egen, det vill säga tre röster. Det är helt i sin ordning att ha
en sådan skrivning i stadgarna
som ni har.

Kan styrelsen neka
ersättning för bytet?
Fråga: En medlem har på
eget bevåg bytt ut ett element och har i efterhand
skickat faktura till föreningen på kostnaden för elementet samt installationen. Hon hävdar att elementet var trasigt. Vi i
styrelsen ifrågasätter hanteringen av ärendet och undrar om vi
kan neka ersättning eftersom
processen inte har gått rätt till.
Hon borde väl ha kontaktat någon av oss så att vi kunde se om
elementet verkligen var trasigt,
eftersom föreningen är ansvarig
för de vattenburna radiatorerna?
Svar: Om ett fel uppkommer på
något i en lägenhet som föreningen har underhållsansvar för ska
medlemmen uppmana föreningen
att åtgärda felet. Om inte föreningen åtgärdar felet får medlemmen göra det på föreningens bekostnad. En medlem kan alltså
inte direkt låta åtgärda felet och
sända faktura till föreningen. I ert
fall har medlemmen inte uppmanat föreningen att ordna elementet. Då kan föreningen vägra att
betala. Sedan är det upp till styrelsen att avgöra om föreningen
ändå ska stå för kostnaden eller
del av den.

Fråga: Vi ska utföra relining
av ledningar i källaren. Avstängning av vatten, inklusive dusch och wc ska ske
under fyra dagar. Om någon medlem önskar bo kvar i lägenheten,
vem ska i sådana fall stå för hyra
av till exempel frystoalett som
ersättningstoalett?
Svar: Föreningen är inte skyldig
att ordna eller betala sådan wc
eller alternativt boende för bostadsrättshavare.

Teckna firma enskilt
– är det vanligt?
Fråga: Styrelsens ledamöter har enligt vårt registreringsbevis rätt att teckna
firma var och en separat.
Är det vanligt att det är så?

kommer att följa rättelseanmaningen att ta ned den. Vad är nästa steg, om medlemmen efter rättelseanmaning inte åtgärdar
fasaden?
Svar: Lagar skrivs inte riktigt så.
Men i 7 kap. 12 § bostadsrättslagen anges att bostadsrättshavaren ska hålla lägenheten i gott
skick. Medlemmens underhållsskyldighet brukar framgå konkret
i en förenings stadgar. Av detta
följer att allt annat i och på huset
bestämmer föreningen om. Det är
faktiskt självklart att en medlem
inte kan bestämma över fasaden,
trapphus eller tak etcetera. Givetvis har föreningen ansvaret och
bestämmanderätten där. Vägrar
medlemmen att rätta sig finns
ingen annan utväg än att vända
sig till Kronofogden.

Svar: Det är mycket ovanligt.
Istället är det vanliga att det anges att firman tecknas av två ledamöter i förening, det vill säga tillsammans.

Tillåta medlemsskap
för juridiska personer?
Fråga: Vi har idag några
bostadsrätter som ägs av
juridiska personer. En av
dessa vill nu förvärva ytterligare en lägenhet. Hur ställer
vi oss till detta? Måste vi tillåta
juridiska personer?
Svar: Om en juridisk person som
inte är medlem köper en bostadsrätt som är bostad kan ni
vägra medlemskap. Om en juridisk person som redan är medlem köper ytterligare en bostadsrätt för bostadsändamål
kan ni neka till det.

Hur får vi en medlem
att ta bort markis?
Fråga: Om vi vill hänvisa
till någon del i bostadsrättslagen som beskriver
att fasad och yttre konstruktion inte tillhör lägenheten
och därför inte får ändras utan
tillåtelse, vilken paragraf är då
lämplig att använda? Vi har en
medlem som satt upp en stor
markis och antytt att hen inte

Föreningen får inte klippa upp hänglås till medlemmars förråd för att
göra installationer eller underhåll.

Får vi klippa upp låset
för att dra kablar?
Fråga: Vi håller på att låta
lägga in fiber i vår fastighet. I god tid aviserade vi
tre medlemmar att vi behövde komma in i deras källarförråd för att dra kablar. Två har
samarbetat men den tredje varken låser upp, ger oss nycklar eller på annat sätt samarbetar med
oss. Personen öppnar heller inte
när vi ringer på, trots att de är
hemma. Vad gör vi?
Kan vi klippa upp hänglåset,
låta företaget dra kablar, därefter
sätta på nytt lås och lägga nycklarna i medlemmens brevlåda eller?

Låsslunga allt
vanligare vid
bostadsinbrott
Att tjuven tar sig in i en
lägenhet med hjälp av en
låsslunga har blivit vanligare, visar en undersökning från Folksam. Men till
skillnad mot vad många
tror, ökar inte förekomsten
av bostadsinbrott.
Nya vägar in i lägenheterna där det
mest stöldbegärliga är guld. Försäkringsbolaget Folksam visar i en
undersökning att det blivit vanligare med tjuvar som försöker kommer in i lägenheterna via brevinkastet med en så kallad låsslunga.
Men det är långt ifrån det vanligaste sättet. Boende på bottenvåningen utsätts för inbrott via uppbruten
balkong- eller altandörr. Uppbrutna lägenhetsdörrar är det i särklass
vanligaste sättet att ta sig in i bostäderna från våning två och uppåt.
I Folksams samtliga fall utom ett
har guld stulits. Personer som är
över 65 år råkar oftare ut för tjuvar
som hotar eller lurar sig in i bostäderna. Har bostadsinbrott blivit
vanligare? Enligt statistik från
Brottsförebyggande rådet Brå finns
det ingenting som tyder på det,
utan nivåerna ligger på ungefär
samma nivåer år efter år. Under
2015 skedde cirka 22 800 anmälda
bostadsbrott, vilket visserligen var
en ökning jämfört med året innan,
men inte högre över tid. Men för
den som råkar ut för ett inbrott
spelar statistik ingen roll, eftersom
brottet har skett med den otrygghet som kan följa av det.

Svar: Nej, ni får inte själva bryta
låset. Ni måste i detta fall ansöka
om särskild handräckning hos
Kronofogden.
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