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2017 – ett händelserikt år
för Bostadsrätterna
SNART LÄGGER VI YTTERLIGARE ett år bakom oss – år 2017. Jag, som vd på Bostadsrätterna, ser tillbaka på ett händelserikt år för
oss som organisation. Vi flyttade till ny
adress i början av året, och vår organisation
har växt i takt med ett ökat antal medlemsföreningar. Våra nya medarbetare kan ni läsa
om på sidan 5. I skrivande stund är vi nu uppe
i drygt 7 800 föreningar vilket innebär att antalet anslutna föreningar har ökat med drygt
700 under året! Rekordmånga, och väldigt positivt tycker vi förstås. Ju fler föreningar desto
starkare blir vi i vårt påverkansarbete.
Under året har vi som vanligt deltagit på
Hem-, villa- och bostadsrättsmässan, både i
Stockholm och i Göteborg. I båda städerna arrangerade vi Bostadsrättens dag med kurser
och seminarier. Mycket välbesökt. I Stockholm
bjöd vi också in till ett uppskattat mingel som
avslutade dagen. Vi har även ställt ut på Bostadsrättsmässan i Kista, i norra Stockholm.
Liksom tidigare år har vi under både vårterminen och höstterminen erbjudit våra
kurser och seminarier som anpassats efter
säsong och föreningsåret. Många av dessa
har varit fullbokade och till och med överfulla vilket visar på ett stort behov av ytterligare
kunskaper ute hos er i styrelserna. I höstas
lanserade vi också vår första webbkurs ”Så
funkar styrelsen!”. Det blir spännande att se
om det är något som det finns intresse att utöka framöver.
Medlemsförmånerna har blivit fler. Förutom webbkursen har vi under 2017 arbetat
fram två nya byggfelsförsäkringar som numera kan tecknas av medlemsföreningarna.
Försäkringarna, som tagits fram i samarbete
med Söderberg & Partners, ger föreningen
som ska renovera eller göra till- eller ombyggnader en tioårig trygghet vid eventuella
byggfel. Även föreningar i nybyggda hus får
ett tioårigt byggfelskydd.
Den mest uppskattade medlemsförmånen
är trots allt vår styrelserådgivning – både via
telefon och e-post. Jag som vd är stolt över att
kunna tillhandahålla en sådan service för våra
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– men stagnation i bostadspolitiken

medlemmar. Med vår utökade personalstyrka
kan vi även fortsättningsvis på ett professionellt sätt svara på frågor om juridik, ekonomi
och teknik alla vardagar 9-16.30. Och via epost besvaras frågorna oftast inom 24 timmar.
I VÅR OMVÄRLD – inom bostadspolitiken – har
läget inte förändrats nämnvärt. Även om priserna på bostäder nyligen börjat stagnera, eller
rent av falla, kvarstår bostadsbristen. Och med
ytterligare skärpta tvingande amorteringskrav
tror vi att de som även tidigare haft svårast att
ta sig in på bostadsmarknaden kommer att få
det än svårare. Som företrädare för bostadsrätten tycker vi att alla ska ha en möjlighet att äga
sitt boende och för att lyckas med det behövs
en översyn av reavinstskatten på bostäder vilket skulle öka rörligheten. Men vi tror också att
det är nödvändigt att skapa ett skattegynnat
bosparande för de unga och genom statliga
kreditgarantier för deras topplån göra det möjligt att köpa sin första bostad.
Dessa frågor jobbar vi med kontinuerligt

själva, men också gemensamt med andra
bostadsorganisationer. Vårt bostadspolitiska
program är också det vi förmedlar när vi deltar på partisammankomster och under Almedalsveckan. Denna sommar i Almedalen
arrangerade vi ett seminarium med titeln
”Även unga måste få möjlighet att köpa bostad – så sänker vi trösklarna”.
Efter sommaren träffade jag Per Bolund,
finansmarknads- och konsumentminister,
tillika biträdande finansminister. Ni kanske
läste om mötet i tidningen Din Bostadsrätt.
Vi var överens om vikten av en bostadsmarknad i balans och Per Bolund pratade
om sänkta trösklar och anpassade lånevillkor för seniorer och juniorer. Men när kommer de reella förslagen? undrar jag.
Vi kommer att fortsätta ”jaga” politiker
och diskutera bostadspolitik även under
nästa år.
Gott nytt 2018!
Ulrika Blomqvist, vd för Bostadsrätterna

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

LIGG STEGET FÖRE I
En hel del av styrelsearbetet kan
förutses. Genom att planera året
och vara medveten om vilka arbeten som kommer kan styrelsen
arbeta effektivare.
HÄR KOMMER Bostadsrätterna Direkts skiss
över året i en vanlig förening. Alla är förstås
inte likadana. En del bostadsrättsföreningar
har brutet räkenskapsår, andra har lokaler vars
avtal kan behöva omförhandlas. Vissa har
städdagar, andra inte. En hel del av det löpande arbetet görs kanske av föreningens ekonomiska förvaltare. Skissen är därför inte heltäckande, men styrelsen kan använda den som
en mall för planering av verksamhetsåret.
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Inkomstdeklaration
– kontrollera
att antalet lägenhet
er stämmer
och skicka in (i juli
på papper och
i augusti elektronisk
t, om inte
föreningen har brut
et räkenskapsår. Då gäller an
dra tider).
• Handla upp och teckna
avtal om
snöröjning (juli-au
gusti).
• Kontrollera vad som
står i lokalhyresavtalen.
• Ta upp fråga i styrelse
n om nästa års budget.
• Städdag?
• Skicka förhandlingsfra
mställan
till Hyresgästfören
ingen, om föreningen
har
tre eller fler hyresg
äster
(september).

KVARTAL 4
•

Plantera vårlökar innan
tjälen
kommer.
• Säg upp lokalhyresavtal
och
omförhandla dessa.
• Ta reda på indextalen för
nästa år och räkna om exempelvis lok
alhyror.
• Se över föreningens avta
l rörande ekonomisk och teknisk förvalt
ning.
• Ta beslut om när styrelse
arvodet ska betalas ut (november).
• Fastighetsdeklaration för
flerfamiljshus
och småhus. Kontrolle
ra att uppgifterna
är korrekta. Om allt stä
mmer behöver inget skickas in. (I novemb
er, vart tredje år.
För småhus var det i no
vember 2017, för
flerfamiljshus blir det
år 2018).
• Besluta om nästa års budg
et.

Händelser under 2018 som
kan påverka föreningarna:
•
•
•
•

Anmälan om verklig huvudman
måste göras före den 1 februari.
Strängare amorteringskrav införs
från och med den 1 mars.
Nya dataskyddsförordningen träder
i kraft den 25 maj.
Före halvårsskiftet nästa år behöver alla bostadsrättsföreningar ha
påbörjat ändringarna av sina stadgar för att anpassa dem till lagändringarna som trädde i kraft den
1 juli 2016. Det betyder alltså att
föreningarna måste ha hållit den
första föreningsstämman då stadgeändringen stod på dagordningen
senast den 30 juni.

Den legala
panträtten
– vad innebär den?
Om en medlem inte betalar sin
månadsavgift till bostadsrättsföreningen, har föreningen rätt att
få betalt före långivarna vid en
tvångsförsäljning tack vare den
legala panträtten. Det förutsätter
dock att pantsättningar noterats
på rätt sätt och att alla panthavare underrättats när skulden
överstiger en månadsavgift.
EN NY MEDLEM i föreningen har ofta
tagit lån i banken inför köpet och lämnat bostadsrätten som säkerhet, eller
pant som man brukar säga. Meddelande om pantsättningar skickas till föreningen för att noteras i lägenhetsförteckningen. Många bostadsrättsföreningar
har lagt sin ekonomiska förvaltning på
något externt företag som håller ordning på detta.
Om medlemmen sedan missköter betalningarna av avgifterna till bostadsrättsföreningen kan föreningen få tillbaka sina pengar vid en tvångsförsäljning
– först av alla bland dem som medlem-

men står i skuld till. Detta kallas legal
panträtt och innebär att föreningen har
ett slags pant i bostadsrätten som går
före den som långivarna har.
Men – det förutsätter att föreningen,
antingen själv eller genom sin ekonomiska förvaltare, har noterat pantsättningarna i den ordning som de meddelats föreningen. Och att föreningen har
underrättat samtliga panthavare, utan
dröjsmål, när skulden överskridit en
månadsavgift. Notera att för den förening som tar ut årsavgiften kvartalsvis
gäller detta redan vid första uteblivna
betalningen.
Om föreningen inte uppfyllt dessa
krav kan alltså föreningen gå miste om
sin första plats i turordningen att få in
pengarna.
Vad händer om medlemmen säljer sin
bostadsrätt innan skulden har betalats?
Styrelsen kan aldrig hindra en medlem som har skulder till föreningen att
sälja sin bostadsrätt eller neka medlem-

skap för köparen på grund av säljarens
skulder. Om en säljare fortfarande har
obetalda avgifter till föreningen efter
försäljningen av bostadsrätten finns
dock risk att köparen tvingas betala
denna skuld eftersom obetalda avgifter
följer bostadsrätten, inte personen. Köparen får då i sin tur kräva skadestånd
av säljaren. Föreningens legala panträtt
i bostadsrätten gäller alltså oberoende
av vem som är innehavare av den.
Det är därför mycket viktigt att köpare kontrollerar med föreningen, oftast
via mäklaren, att säljaren har gjort rätt
för sig mot föreningen innan affären
görs upp. Styrelsen har rätt att upplysa
en blivande medlem om att den nuvarande innehavaren står i skuld till föreningen. På så vis kan skulden hinna regleras innan köparen blir medlem.
Den legala panträtten gäller bara
obetald årsavgift, insats och, om det
står i stadgarna, upplåtelse-, överlåtelse- och pantsättningsavgift. Eventuella
andra skulder är så kallade oprioriterade skulder*.

*Om det finns pengar kvar vid en tvångsförsäljning kan föreningen få betalt för
exempelvis en varmvattenräkning, likväl som andra fordringsägare, i proportion
till fordringens storlek. Detta enligt förmånsrättslagen.
DET HÄR MÅSTE FÖRENINGEN GÖRA

VAD KAN FÖRENINGEN TA UT VID FÖRSENING

För att föreningen ska behålla sin första plats i kön och
få ut sina pengar behöver föreningen, antingen själv eller genom sin ekonomiska förvaltare:

Om en medlem inte betalar sin avgift i tid kan föreningen via sin förvaltare skicka ut påminnelse på avgiften. Föreningen kan inte ta ut någon annan avgift än
ränta på ursprungsbeloppet samt 60 kronor för skriftlig betalningspåminnelse, om ni i era stadgar angivit
att ni får debitera enligt förordningen om inkassokostnader.

• Notera pantsättningar i lägenhetsförteckningen.
• Underrätta alla panthavare, det vill säga långivare,
när skulden överstiger en månadsavgift och bostadsrättshavaren dröjer med betalningen mer än två veckor från förfallodagen. Detta ska ske ”utan dröjsmål”.

Läs mer i bostadsrättslagen 7 kap. 16a§ och 31§

Nytt år – nya kunskaper
Ytterligare ett kursår kan snart
läggas till handlingarna. Men
då väntar strax en ny termin
med både nya och nygamla
kurser och seminarier. Som
vanligt helt kostnadsfria för
Bostadsrätternas medlemsföreningar.
I VÅR ERBJUDER Bostadsrätterna

åtta kurser och fyra seminarier på tio
olika orter i Sverige. Som medlemsförening har ni fått kurskatalogen för
våren 2018 utskickad till er. Bostadsrätterna står bakom utbildningarna
och allt är kostnadsfritt för medlemmar. En del kurser känns säkert igen
sedan tidigare, men det blir också
några nyheter.
Till exempel vår kurs Planera
ekonomin där vi tar er från budgetplanering via bokslut till årsredovisning. En omarbetad kurs med mer
praktiska handgrepp i att planera föreningens ekonomi under året och
med den juridik som gäller.
Inför stämmoperioden håller vi
kurser för att göra föreningsstäm-

man till den höjdpunkt på föreningsåret som den är. Där rekommenderar vi att styrelserna tipsar sina
förtroendevalda revisorer om kursen: Gör rätt som revisor.
Flera nya seminarier erbjuds också. Nya dataskyddsförordningen
är ett aktuellt seminarium som tar
upp hur föreningen ska följa de nya
lagkrav som träder i kraft den 25
maj 2018. Ett annat viktigt seminarium är Juridiken vid entreprenader där styrelsen får redskapen
inför byggprojekt för att slippa
dyrbara misstag.
Information kommer att finnas
på vår webbplats under Bostadsrättsskolan. Där kommer också
anmälan att kunna göras.

Bostadsrätts-

SKOLAN
STOCKHOLM / GÖTE
BORG
MALMÖ / LULEÅ
/ GÄVLE
UPPSALA / VÄST
ERÅS / ÖREBRO
NORRKÖPING / LINKÖ
PING

kurser

VÅREN 2018

ÄVEN I VÅR ERBJUDER VI så

kallade pop-up-kurser på de
orter där tillräckligt många
kursdeltagare anmäler sig.
Om ni i er förening är intresserade av en kurs som inte
ordnas på er ort, hör av er via
info@bostadsratterna.se.
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Möt Bostadsrätternas nya medarbetare
Bostadsrätterna växer så det
knakar. Fler och fler bostadsrättsföreningar har insett alla
de fördelar det innebär att
vara medlem hos oss. Bara
under år 2017 har medlemsantalet ökat med drygt 700
föreningar.
Vi blir därför fler i vår
organisation för att hålla den
servicekvalitet som utlovas.
I STYRELSERÅDGIVNINGEN svarar
tolv medarbetare på alla de frågor
som styrelserna i medlemsföreningarna har. Frågorna spänner över
ett brett spektra och handlar om
både ekonomi, juridik och teknik
varför det är viktigt att vi har olika
kompetenser i rådgivningen.
Under den senare delen av 2017
har det anställts fyra nya medarbetare – tre styrelserådgivare och en
kommunikatör. Här till höger kommer en kort presentation:

HANS OWE
ÅSLUND
började hos oss
i oktober och svarar
i första hand på
frågor om teknik.

EVA
BLOMBERG
började arbeta på
Bostadsrätterna
i mitten av augusti
som kommunikatör.

FREDRIK
SILVERBERG
är jurist och
anställdes
i oktober.

KRISTIN
NILSSON
är ekonom
och kom till
Bostadsrätterna
i augusti.

Bostadsrätterna passar på att önska alla en God Jul och ett Gott Nytt Föreningsår!

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

Vem har ansvaret för
att skotta och sanda?

Vem får vi välja som
intern revisor?

Fråga: Vi har en fråga angående föreningens ansvar i samband med snö
och is. Vår förening har ett
avtal beträffande snöröjning och
sandning för gångvägar på föreningens mark som träder i kraft så
fort det blir aktuellt. Ett antal
lägenheter har emellertid utgång
till loftgångar och det kan då vid
vissa vindar bildas snövallar och is
som man måste passera innan
man kommer in i trapphuset. Frågan är om det är respektive lägenhetsinnehavare som ska skotta och sanda eller om föreningen
ska sköta även detta.
Svar: Om det vore så att loftgångarna upplåtits med bostadsrätt till berörda lägenheter skulle
lägenhetsinnehavarna haft ansvaret. Men det är inte troligt. Därmed är det föreningen som har
snöröjningsansvaret.

Fråga: Vi har hittills bara
haft en extern revisor. Nu
med nya stadgar så får vi
möjlighet att välja två revisorer, en intern och en extern. Nu
är frågan vem vi får välja? Själv
sitter jag i styrelsen och är kassör
och tänker fortsätta med det så
länge jag väljs av medlemmarna.
En kandidat till intern revisor är
min sambo (också medlem), som
arbetar med intern revision i företag. Är han valbar eller anses han
jävig?

Får suppleant träda in
i jävigs ställe?
Fråga: När jäv gör att en
ordinarie styrelseledamot
inte får delta i en omröstning, får då en suppleant
träda in och rösta i stället trots
att den ordinarie styrelseledamoten är närvarande?
Svar: Ja, suppleant ska träda in i
den jäviges ställe. Tänk på att den
som är jävig inte ska delta i mötet
under den aktuella punkten – ledamoten ska lämna rummet.

Hur hanterar vi en
medlems vanvård?
Fråga: Vår drifttekniker var
inne hos en medlem för
ett ärende gällande stopp
i avlopp i badrum, och har
efter det informerat styrelsen om
att medlemmens lägenhet var så
vanskött att han inte kunde hantera stoppet. Hur går vi till väga
på bästa sätt? Vår tanke är att
skriva ett vänligt men tydligt brev
till ägaren och informera om vad
vi har fått veta. Och att vi därför
vill göra en inspektion för att se
om vi kan komma med tips och
råd kring skötsel av lägenheten
samt också naturligtvis få möjlighet att gå igenom med ägaren de
åtagande han har genom sitt
ägarskap. Vad är er rekommendation kring hantering av detta
ärende?

Svar: Eftersom han står i nära relation till dig, som är styrelseledamot och dessutom kassör, är
han jävig.

Föreningen har ansvaret för att
skotta och sanda på föreningens
mark, om inte exempelvis gångvägar och loftgångar till lägenheter
upplåtits med bostadsrätt.

Svar: Styrelsen har rätt att få tillträde till lägenheten. En idé är att
ni anlitar Anticimex eller Nomor
för inspektion – då får ni ett
skriftligt utlåtande som kanske
anger att det finns risk för ohyra,
brand etc. Med det som stöd kan
ni sända rättelseanmaning och i
yttersta fall kan medlemmen sägas upp. I sådant fall rekommenderar vi att anlita jurist.

Vilka försäkringar
krävs av medlem?
Fråga: Om en medlem i
föreningen saknar til�läggsförsäkring för sin
bostadsrätt – är det grund
för uppsägning? Är det enligt lag
nödvändigt att ha ett bostadsrättstillägg till hemförsäkringen?
Svar: Nej, en förening kan inte
kräva att medlemmar har försäkring – det är var och ens ensak.
Men givetvis ska en förening rekommendera medlemmarna att
ha försäkring. Om föreningen vill
vara säker på att alla medlemmar
har tillägget kan föreningen välja
att i sin fastighetsförsäkring ha
ett kollektivt bostadsrättstillägg.

Hur gör vi om vi är
oense om protokollet? Kan hyresgästen hyra
Fråga: Vad gör vi om vi
ut del av lokalen?

inte är överens om innehållet i ett stämmoprotokoll? Jag var ordförande
på stämman. Sekreteraren, som
jag valde, har uttryckt sig tvivelaktigt om vad som tilldrog sig på
extra stämman, enligt min uppfattning. Jag har inget att invända
mot beslutet i sig, men beskrivningen av diskussionen innan beslutet fattades kan däremot diskuteras. Vad händer om jag och/
eller de två justerarna vägrar skriva på protokollet? Kan vi be sekreteraren skriva ned sin uppfattning i ett särskilt tillägg, eller?
Svar: Det är faktiskt tvärtom. Protokollföraren bestämmer vad som
ska stå i protokollet. Har ordföranden eller justerarna andra
uppfattningar får dessa utvecklas
i bilaga till protokollet.

Fråga: En lokalhyresgäst
i vår förening vill hyra ut
en del av den lokal de
hyr av oss. Vad gäller i
sådana fall?
Svar: Om en lokalhyresgäst låter
en annan person nyttja del av lokalen ses det som en form av
inneboende. Det krävs inte tillstånd från styrelsen/värden (41 §
hyreslagen).
Men om det medför problem
kan styrelsen kräva att inneboendet upphör.
Observera att det bygger på
att lokalhyresgästen även själv
fortsätter att nyttja del av lokalen.

Föreningar kan söka
stöd för energieffektivisering
Bostadsrättsföreningar kan söka stöd
från Energimyndigheten för energieffektivisering. Det gäller det första steget – energikartläggningen – som föreningar kan få bidrag till. Enda kravet är
en årlig energianvändning i föreningen
om minst 300 MWh. Stöd ges med maximalt 50 000 kronor.
Energimyndigheten bedriver projekt riktade mot små och medelstora företag
där syftet är att få dem att arbeta med
energieffektiviserande åtgärder. Även
bostadsrättsföreningar kan söka stöd för
att genomföra en energikartläggning. De
kan få upp till 50 000 kronor i stöd.
Energikartläggningen ger förslag på
åtgärder där bostadsrättsföreningen kan
spara in på energirelaterade kostnader
som samtidigt kan höja standarden på
huset. Kriteriet för att kunna söka stödet
är att bostadsrättsföreningen har en årlig energianvändning om minst 300 megawattimmar (MWh).
Projektet drivs tillsammans med de 15
regionala energikontoren runt om i Sverige. Dessa kan vara ett stöd före, under
och efter att energikartläggningen genomförs.
Mer information finns på energimyndigheten.se under fliken Energieffektivisering.
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