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Koll på ny medlem

Krävs mycket speciella skäl för att neka medlemskap
Att styrelsen godkänner nya medlemmar som köper en lägenhet i föreningen, kan ses som ett rutinarbete.
Det är endast i undantagsfall som styrelsen kan säga nej till en ny medlem.

MED DETTA SAGT finns några situationer då
styrelsen ska vara uppmärksam. 1. Kan köparen betala månadsavgiften? 2. Vad har köparen för ”vandel”? 3. Rör det sig om ett rent
spekulationssyfte där köparen inte har för
avsikt att bosätta sig i föreningen?
På många håll i dag kostar bostäderna en
hel del, och i synnerhet mer än för några år
sedan. Den som köper en bostad måste också
finansiera den på något sätt, antingen genom
sparat kapital eller banklån. När banken beviljar ett lån har den gjort en kreditprövning
som visar att låntagaren både kan betala ränta, eventuell amortering, avgift till föreningen
och ha pengar kvar att leva på. I sådana fall är
det sällan som en bostadsköpare inte kan betala avgiften. Undantagsfallen då styrelsen
kan ha anledning att fråga bostadsköparen
om betalningsförmågan är om denne saknar
inkomster. Å andra sidan går det inte heller
att säga att en köpare måste ha en viss nivå på
inkomsten för att antas eller nekas medlem-
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I BOSTADSRÄTTSLAGEN STÅR ”Den som en
bostadsrätt har övergått till får inte vägras inträde i föreningen, om de villkor för medlemskap som föreskrivs i stadgarna är uppfyllda
och föreningen skäligen bör godta honom
som bostadsrättshavare”. De undantag som
kan finnas i stadgarna handlar ofta om seniorföreningar där det finns åldersgränser eller
om föreningen är anpassad för till exempel
allergiker. En bostadsrättsförening har alltid
rätt att neka en juridisk person medlemskap,
oavsett vad som står i stadgarna, undantaget
lokalbostadsrätter. I övrigt ses en bostadsrättsförening som öppen för alla. Självklart får
styrelsen inte direkt eller indirekt diskriminera någon utifrån de sju diskrimineringsgrunderna i lagen: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

skap. Ett nej måste med andra ord vila på
mycket starka grunder. Skulle en situation
uppstå där en bostadsrättshavare inte kan
betala sina avgifter, har bostadsrättsföreningen som regel möjlighet att få tillbaka
pengarna vid en tvångsförsäljning enligt bostadsrättslagen.
Skötsamhet och vandel är en annan faktor.
Här kan det röra sig om personer där styrelsen har kunskaper om allvarlig misskötsamhet i tidigare boende. Sådant kan vara svårt
att veta, i synnerhet på större orter, och styrelsen har ingen rätt att begära in utdrag ur
belastningsregistret. Styrelsen kan inte neka
medlemskap därför att en köpare vägrar lämna sådant utdrag. I tveksamma fall kan styrelsen begära referenser från köparen.
DET FINNS DE som köper en bostadsrätt på
spekulation, för att till exempel renovera och
omedelbart därefter sälja lägenheten. Andra
köper lägenhet men avser inte att bosätta sig i

den. Dessa köpare kan styrelsen neka medlemskap men oftast hamnar det i ett läge där
bevisningen är svår. Den som köper en lägenhet inför pensioneringen kan göra så enligt
lag och ha rätt att hyra ut lägenheten i andra
hand. Denne behöver därför inte bosätta sig i
föreningen under några år.
EN KÖPARE SOM av någon anledning nekas
medlemskap kan ta sitt ärende till hyresnämnden, som då får pröva frågan. Generellt sett tar denna hantering ganska lång
tid. I stället kan säljaren välja att lägga ut bostadsrätten till försäljning igen.
Att neka någon medlemskap ska sammanfattningsvis grunda sig på starka skäl.
Den styrelse som säger nej av fel skäl kan
råka illa ut. Säljaren får kanske mindre betalt i nästa försök att sälja och det har då
hänt att bostadsrättsföreningar blivit stämda och förlorat i rättsliga instanser och därmed fått betala skadestånd.

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

STÄLL RÄTT
Först om en medlem renoverar sådana delar
som rör det som ligger utanför lägenheten
kan styrelsen ställa krav på ett fackmannamässigt utförande. Bostadsrätternas
styrelserådgivare har fått en längre fråga och
svaret förklarar vilka möjligheter styrelsen
har att kontrollera en renovering.
Enligt våra stadgar som är av gammal
standard finns en paragraf som säger
att väsentliga förändringar inte får
vidtas utan att meddela styrelsen
och att allt ska vara fackmannamässigt utfört. Och i paragrafen som
behandlar bostadsrättsinnehavarens
skyldigheter står att denne ansvarar
för golvbrunn inklusive klämring.
Vi undrar vad som gäller för badrumsrenoveringar egentligen. Vi i styrelsen har

tidigare sagt att badrumsrenoveringar ska
meddelas till styrelsen och utföras av bolag certifierade enligt GVK eller BKR, och
sedan ge ersättning med 3 000 kronor till
bostadsrättshavaren, då vi ansett att golvbrunn med avlopp är föreningens egendom. Vi har stämmobeslut på ersättningen. Vad vi i styrelsen förstår så går det
inte att renovera tätskikt i badrum fackmannamässigt utan att byta golvbrunn,
vilket kräver att man i så fall bilar loss den
ur betongen.
Har vi i styrelsen fog för detta eller kan
egentligen bostadsrättshavaren bara säga
sig göra renoveringen fackmannamässigt
och utföra den själv eller anlita vem som
helst?
Behöver de ens meddela att de gör en
renovering? En renovering som inte drar om
rörens eller avloppens placering behöver
väl inte räknas som väsentlig? Särskilt när
det står i våra stadgar att även golvbrunnen
bostadsrättshavarens ansvar.

KRAV
Svar: I princip har en
medlem rätt att göra
vissa ändringar inne i
lägenheten. Men i vissa
fall krävs styrelsens tillstånd, till exempel för
nya ledningsdragningar.
Styrelsen kan säga nej endast om sakliga skäl finns; om
ändringarna kan orsaka påtaglig skada på huset. Säger styrelsen ja kan ni inte
sätta upp villkor för hur arbeten ska göras,
om fackman ska anlitas, vilka material som
ska användas, med mera. Sådant bestämmer medlemmen. Detta gäller inne i lägenheten, alltså det som är innanför ytskikt på
tak, väggar och golv.
Men ska arbeten göras som även berör delar av huset utanför lägenheten gäller annat.
Med utanför avser vi det som ligger under/
bakom yt- och tätskikt på tak, väggar och
golv. Då det gäller sådana arbeten måste föreningen tillfrågas och föreningen bestäm-

mer enväldigt vad som
får göras och hur det
ska ske. Föreningen kan även kräva att fackman anlitas. Ska medlem till exempel riva
upp bjälklag och dra nya rör under ursprungliga golvytan – då kan styrelsen ange villkor
som nyss nämnts.
Observera att när arbeten har gjorts utanför lägenheten faller ansvaret för eventuella
framtida fel på föreningen. Medlemmar har
ju bara underhållsansvar enligt stadgar för
skicket inne i lägenheten men nu talar vi om
delar utanför den.
Det går inte att avtala om att medlem ska
ha ansvar för dessa yttre delar. I teorin är det
tänkbart, så gör föreningar bland annat om
en medlem sätter upp en markis på husets
fasad. Då kan medlem i avtal åta sig underhållsansvaret. Men i sådana fall anges även i
avtalet att om lägenheten säljs och köparen
inte åtar sig motsvarande ansvar ska medlemmen ta ner markisen och återställa väg-

gen. Så kan styrelsen i praktiken inte göra
med en hel konstruktion av golv och rör.
Därför är det viktigt att föreningen noga
kontrollerar arbeten som en medlem gör utanför lägenheten eftersom föreningen får
det framtida underhållsansvaret.
I ert fall har dock medlemmar ansvar för
golvbrunn. Just golvbrunnen bör medlemmen kunna byta själv, men anslutande ledningar faller under föreningens ansvar. Vi
ska tillägga att det är tveksamt om en förening i stadgar verkligen kan låta medlem ansvara för golvbrunnen då den ligger i allt väsentligt utanför lägenheten.
En medlem som vill göra sådana ändringar i lägenheten som kräver styrelsens tillstånd ska tillhandahålla en beskrivning och
ritningar. Styrelsen måste få ett beslutsunderlag.
Kan inte styrelsen på egen hand bedöma
effekterna av begärda ändringar får den anlita en egen fackman. Detta får föreningen
själv betala för.
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Dags att boka
höstens kurser
Även om hösten ligger en bit bort är Bostadsrättsskolans
program fastställt inför kommande termin. Både nya
kurser och nya orter tillkommer denna gång.

Umeå

mot medlemmens ibland kortsiktiga perspektiv.

MED TIO KURSER och två semi-

narier erbjuder Bostadsrättsskolan ett brett utbud för nybörjare
och för dem som varit med ett
tag. De erfarna experterna från
Bostadsrätterna undervisar på
tolv orter under hösten. På de
orter där det inte finns många
medlemsföreningar, kan Bostadsrätterna i vanlig ordning
erbjuda pop up-kurser i olika
ämnen.

östersund

UNDER VÅREN 2017 presentera-

des en statlig utredning om ändringar i bostadsrättslagen som
bland annat berör ombyggnationer. Utredningen föreslår att det
är bostadsrättshavaren som är
skyldig att visa att ombyggnationen inte är till skada för föreningen. I dagsläget är det föreningen
som har den skyldigheten. På seminariet ”Ändring av bostadsrättslagen” berörs bland annat
denna fråga.

NYTT FÖR TERMINEN är bland
annat kursen ”Ombyggnation i
bostadsrätten”. Frågan om ombyggnationer är alltid aktuell i
bostadsrättsföreningar, i synnerhet under senare år när många
bostadsrättshavare vill förverkliga sin bostadsdröm. Vid en ombyggnation händer det ofta att
föreningens intresse, med det
långsiktiga perspektivet, ställs

MEDLEMSFÖRENINGAR i

Bostadsrätterna har i dagarna fått en kurskatalog
tillsänd sig. Läs mer om
kurserna och anmäl deltagande på bostadsratterna.
se/bostadsrattsskolan.
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malmö

• Ny i styrelsen
• Bättre ekonomi
• Moderna stadgar
• Föreningen som hyresvärd
• Ombyggnation i bostadsrätten (ny)
• Upphandling av byggprojekt (ny)
• Spara energi (ny)

Här kör vi!
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• Hantera konflikter
• Bli en bättre kommunikatör (ny)
• Livet i en bostadsrättsförening

Seminarier
• Underhållsplan och budget (ny)
• Ändring i bostadsrättslagen (ny)

Datorer och skrivare
från HP (Hewlett
Packard)

Genom ett samarbetsavtal med
HP kan vi erbjuda våra medlemsföreningar förmånliga rabattvillkor på upp till 30 procent på ITutrustning. Gäller både styrelsen
i föreningen och hushållen.

Många
fördelar med
medlemskapet

Tvättstugeutrustning

Tillsammans med Miele kan Bostadsrätterna
erbjuda medlemsföreningar 15 procent rabatt
på tvätt- och torkmaskiner till föreningens
tvättstuga.

För en förening som är medlem hos Bostadsrätterna är
många gånger styrelserådgivningen den viktigaste förmånen. Men Bostadsrätterna erbjuder andra tjänster och även
rabatter och förmåner hos samarbetspartners.
FÖRUTOM TILLGÅNG till rådgivningen är kurserna i Bostadsrätt-

skolan, styrelsebladet Bostadsrätterna Direkt och boendetidningen Din Bostadsrätt de mer kända medlemsförmånerna.
På webben hittar föreningar Bostadsrätternas stadgemall, blanketter, lagtexter och en mall för underhållsplan. Det går även att
bland annat köpa broschyren ”Att bo i bostadsrätt” som är
lämplig att dela ut till boende i föreningen.
Därutöver finns många rabatter och erbjudande
som är framtagna av Bostadsrätterna.

Sector Alarm

Bostadsrättshavarna i Bostadsrätternas
medlemsföreningar kan teckna ett förmånligt avtal med Sector Alarm för att
öka trygghet och säkerhet i hemmet.
Förmånen innebär att larmpaketet installeras utan kostnad och att månadskostnaden är rabatterad.

Bostadsrätternas
fastighetsförsäkring

Prenumeration av
tidningen Hus & Hem
Bosparmedlemmar liksom alla
boende i våra medlemsföreningar
har möjlighet att teckna en
12-månaders prenumeration med
30 procent rabatt.

Förnyat kök

NordDesign Kök erbjuder hushållen
en ny funktion och utseende på sina
kök utan att behöva riva köket i sin
helhet. Förmånerna för hushållen i
Bostadsrätternas medlemsföreningar
består bland annat av en rabatt på
gängse pris om 10 procent avseende
kök och installation.

Fastighetsförsäkringen för Bostadsrätternas medlemmar har ett mer omfattande
skydd än andra försäkringar på marknaden
och dessutom till ett förmånligt pris. Många
föreningar får hela medlemsavgiften till Bostadsrätterna ”betald” genom att byta sin
fastighetsförsäkring. Genom samarbetet
med Allians Försäkringsmäklare erbjuds
fastighetsförsäkringar speciellt
anpassade till bostadsrättsföreningar.

Säkerhetsdörrar

Genom Secor, dotterbolag i
Daloc-koncernen, erbjuds våra
medlemmar ett kvalitetssäkrat
koncept för dörrbyte inklusive
montage. Förmånen består i att
den boende eller föreningen
kostnadsfritt kan välja mellan
montering av extralås eller
dörrspärr med bygel.

Posttidning B
Stockholm Klara
Returneras vid obeställbarhet till:
Bostadsrätterna, Drottninggatan 2, 111 51 Stockholm

FRÅGOR & SVAR

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

Vilka regler gäller för
kalas på gården?

Bostadsrätternas
fullmäktige 2017

Fråga: Vi har en fråga gällande kalas på den gemensamma innergården. En
medlem har satt upp en
stor hoppborg och har barnkalas
där, men utan att informera de
boenden. Detta skapade frågetecken bland våra medlemmar.
Därför undrar vi vad som gäller för
sådant. Har boenden rätt att använda gården till vad de vill? Ta
dit vilka redskap de vill? Måste de
informera alla? Fråga styrelsen?
Eller vad gäller egentligen?

Fredag 19 maj möttes Bostadsrätternas fullmäktige i Stockholm.
Fullmäktigemötet motsvarar stämman i en bostadsrättsförening och
behandlade bland annat årsredovisning, val och motioner. I år ändrades även Bostadsrätternas stadgar. Ledamöterna fick i regionuppdelade grupparbeten diskutera hur
Bostadsrätterna kan stimulera till
ökade aktiviteter och medlemsengagemang. Stiftelsen Bostadsrätterna delade ut ett uppsatsstipendium till studenter som skrivit om
bostadsrätten som upplåtelseform.
År 2017 års stipendium tilldelades
Sandra Ajefelt och Melike Kayhan
för deras uppsats ”Finansiell förmåga hos bostadsrättsköpare – hur
mycket förstår de egentligen av
årsredovisningen?”.
Bostadsrätternas styrelse består
av Lennart Hedquist, ordförande,
Malin Celander, vice ordförande,
Harald Hagnell, Maritza Horn,
Bengt Hökervall, Hans Jönsson,
Peter Krait, Joacim Lundberg, Göran Olsson, Göran Orup och Emilia
Slaghök.

Svar: Alla medlemmar har rätt att
vistas på gemensamma ytor. Men
en medlem får inte vidta någon
permanent åtgärd som att till exempel anlägga uteplats, utan styrelsens tillstånd. Inte heller behöver föreningen acceptera att någon
driver en verksamhet på gården i
kommersiellt syfte. En hoppborg
är litet mittemellan. Men då det
finns viss risk för skador på barn
borde medlemmen begärt tillstånd
av styrelsen i ert fall. Föreningen
kan i egenskap av fastighetsägare
bli ansvarig om olycka sker på
grund av någon brist på borgen.

Vad krävs för att sälja
del av trapphuset?
Fråga: På årsstämman var
en av punkterna ett förslag
från en medlem som vill
köpa en del av trapphuset.
Samtliga närvarande på stämman
röstade ja och fyra av de fem som
inte var närvarande har också gett
sitt godkännande. Måste vi ha siste medlemmens godkännande och
om hon säger nej, vad händer då?

Alla medlemmar har rätt att nyttja gemensamma ytor, men en enskild
medlem får inte själv vidta en permanent åtgärd som att sätta upp en
hoppborg eller studsmatta på gården utan styrelsens tillstånd.

årsmötet eller räcker det att styrelsen beslutar om det?
Svar: Har era stadgar normalt
innehåll kan styrelsen besluta om
detta. Med normalt innehåll menar
vi att det står i en inledande bestämmelse att styrelsen beslutar
om insats och årsavgift etcetera.

Kan vi ställa krav på
permanentboende?
Fråga: Vi vill försäkra oss
om att lägenheterna används som permanentboende. Kan vi föra in i stadgarna att medlemskap beviljas
den som avser att bo permanent i
lägenheten? Och hur definieras i
så fall permanent? Är det liktydigt
med folkbokförd på föreningens
adress?

Svar: Alla medlemmar måste särskilt tillfrågas. Säger alla ja kan
stämma besluta om försäljning/
ombyggnad med enkel majoritet.
Säger någon nej krävs 2/3 majoritet på stämma och därefter tas
ärendet till Hyresnämnden så att
de kan lämna tillstånd. Får ni alltså ett ja från alla medlemmar kan
detta genomföras. Tilläggsavtal
till upplåtelseavtal ska upprättas
som säger att tillkommande yta
ska ingå i bostadsrätten.

Svar: Visserligen kan ni införa ett
sådant krav, men det får främst
betydelse vid medlemsprövning.
Om ni kan utgå från att köparen
inte avser att bo i lägenheten kan
ni neka medlemskap. Kravet betyder inte att en medlem alltid måste bo i lägenheten. En medlem
bestämmer själv sedan var denne
vill bo och vara folkbokförd.

Avgiftsfri månad?

Fråga: Vi har flera pågående andrahandsuthyrningar
i föreningen som styrelsen
inte godkänt. I ett fall är
den uthyrande medlemmen inte
skriven på adressen i föreningen

Fråga: Vi vill ha en avgiftsfri månad under kommande år för alla medlemmar.
Behöver detta tas upp på

Kan vi hindra andrahandsuthyrningen?

längre. Vi har konfronterat medlemmen men denne hävdar att
det är han som bor där trots att
folkbokföringen säger annat. Hur
kan vi som förening agera gentemot detta? Vi har en policy i föreningen där ingen uthyrning til�låts, vilket är grundat på tidigare
missbrukat förtroende av medgivna uthyrningar.
Svar: Om ni anser att ni kan styrka
att medlemmen inte själv bor där
kan ni sända en rättelseanmaning,
alltså en varningsskrivelse. Mall
för detta finns på Bostadsrätternas webb under Medlemsförmåner - Blanketter. Hjälper inte det
får ni anlita jurist för uppsägning.
Notera att i vissa fall har medlemmar faktiskt laglig rätt att hyra ut
och det kan ni inte förbjuda via
egna regler.

Kan bara medlemmar
väljas in i styrelsen?

Kommer tidningen
till rätt adress?
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
e-post info@bostadsratterna.se
eller per telefon 0775-200 100.
Många föreningar väljer att låta
Bostadsrätterna Direkt och annan
post gå till föreningens egen brevlåda.

Fråga: Årsmötet valde in
en person som bor ihop
och är gift med medlem
som äger lägenheten till
100 procent. Han äger ingen andel. I våra stadgar står det inget
om vem som kan väljas in i styrelsen. Däremot står det att alla i
hushållet kan rösta på stämman
om de fyllt 18 år. Han valdes in
som suppleant. Är detta okej?
Svar: Valet är giltigt. Lagen tillåter att make/sambo som inte är
medlem ändå sitter i styrelsen,
om inte annat skulle stå i stadgarna.
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