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Miljonsvindel i Malmö
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN IDA i Malmö
fick år 2015 en ny ordförande. Ordföranden
drev igenom igångsättning av ett antal stora
renoveringsprojekt. Entreprenaderna handlades upp med företag som senare visade sig
ha kopplingar till ekonomisk brottslighet.
Bostadsrättsföreningen som före 2015 hade
blygsamma lån, består av 738 lägenheter med
fler än 1 000 boende. Fram till hösten 2017 mer
än tredubblades föreningens lån och uppgick
till dryga 300 miljoner kronor då Nordea till sist
stoppade utlåningen. Styrelsen har inte kunnat
visa hur pengarna har använts, men en stor del
av lånebeloppet har troligen redan betalats ut
för arbeten som utförts bristfälligt eller inte alls.
I september 2017 häktades vd:n för ett byggföretag , med kopplingar till föreningen, misstänkt för grov näringspenningtvätt. I december
2017 häktades föreningens ordförande misstänkt för grov trolöshet mot huvudman.
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Under hösten 2017 uppdagades att
en stor bostadsrättsförening i Malmö
troligen svindlats på miljontals kronor.
I sydsvenska medier beskrivs det som
”den största plundringen någonsin av
en svensk bostadsrättsförening”.
Vad kan då föreningen göra för att
inte råka ut för samma sak? Bostadsrätterna ger råd.

Fallet med den sydsvenska bostadsrättsföreningen är allvarligt men bör betecknas som relativt ovanligt. Dock
finns det saker som styrelser bör tänka särskilt på vid upphandling av entreprenader och kring attesträtt.

Goda råd för föreningsstyrelser vid större byggprojekt
Intern kontroll: För att upprätthålla intern kontroll i föreningen är
det viktigt att se till att mer än en
av ledamöterna i styrelsen har rätt
att teckna föreningens firma, det
vill säga minst två personer gemensamt.
En bostadsrättsförening saknar
i allmänhet extern kontroll från
utomstående under pågående räkenskapsår. Men om medlemmarna misstänker att det försiggår
oegentligheter kan de begära en
extra stämma där den externa revisorn kallas in.
Attesträtten är också viktig för
den interna säkerheten. Se över
rutinerna så att mer än en person
i styrelsen har rätt att attestera.
Beloppsbegränsad attesträtt kan

vara lämpligt, exempelvis att fakturor över en viss summa alltid ska
attesteras av minst två eller tre
personer innan utbetalning görs.
I övrigt gäller för styrelsen som
vid all affärsverksamhet att noggrant kontrollera de företag som
anlitas, till exempel genom att
begära referenser och kontrollera
att skatt och avgifter är betalda.
Även allmänt bilda sig en uppfattning om företagets seriositet, att
det till exempel finns en gällande
ansvarsförsäkring.
Betala aldrig arbeten i förskott
utan först efter att de fel som noterats vid slutbesiktningen åtgärdats. Stora renoverings- eller
byggprojekt kan etappindelas och
kopplas till en betalningsplan där

genomförda delar betalas successivt. Vanligen finns också möjlighet att hålla inne upp till fem procent av kontraktssumman under
entreprenadtiden.
Det kan också vara en god idé
att ta in en oberoende projektledare för att specificera förfrågningsunderlag, begära in offerter
och utvärdera dem.
Försäkringar: Se till att föreningens fastighetsförsäkring innehåller
en ansvarsförsäkring. Om någon
kräver föreningen som fastighetsägare på skadestånd hjälper försäkringsbolaget till att utreda om föreningen är skadeståndsskyldig och
betalar ut skadeståndet i förekommande fall. Om enskilda styrelsele-

damöter, suppleanter eller lekmannarevisorer gör sig skyldiga till en
skada som orsakar ekonomiska krav
kan de ersättas av styrelseansvarsförsäkringen, som normalt ingår i
fastighetsförsäkringen. Försäkringsbeloppet bör vara väl tilltaget,
cirka fem miljoner kronor.
Normalt ingår också skydd för
förluster genom förmögenhetsbrott
som det handlar om i fallet i Malmö.
Om någon gör sig skyldig till exempelvis förskingring och orsakar föreningen ekonomisk förlust kan försäkringen lämna ersättning. Alla de
nämnda delarna ingår i den försäkring som Bostadsrätterna erbjuder.
Kontrollera även med föreningens försäkringsbolag om behovet
av en särskild byggherreförsäkring.

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

DÅnk

FÖRENINGENS TRIVSELREGLER

På vilka tider får renov
Medlemmen ville renovera sin lägenhet på egen hand under ledig tid och fick tillstånd av
styrelsen. Föreningen införde strax därefter nya ordningsregler som innebar att inga störande arbeten fick göras annat än på vardagar 8-17 – då medlemmen arbetade. När skulle
renoveringen då göras? Bostadsrättsnämnden fick ärendet på sitt bord för att utreda om
reglerna är rimliga i lagens mening.
EN ÅTERKOMMANDE FRÅGA i bostadssammanhang är den om störningar. Ofta
handlar det om hög volym på musik, tv
och datorer eller festande inpå småtimmarna. Men även arbeten som hamrande, borrning och bilning förorsakar klagomål.
Ett visst mått av störande moment får
den som bor i samma hus som andra
människor stå ut med. Men föreningen
kan genom sina trivsel- och ordningsregler sätta vissa gränser för när dessa störande moment kan ske.
Så var fallet i en bostadsrättsförening
i Stockholmsområdet som valde att begränsa de tider då störande arbeten i
lägenheterna får utföras till normala
kontorstider i veckorna, det vill säga
kl 08.00 – 17.00. Helgtid får inga sådana arbeten förekomma.
I början av förra året flyttade en ny
medlem in i föreningen. Denne, liksom
många andra medlemmar tidigare, ville
renovera sin lägenhet och ansökte om detta hos sin styrelse redan dagen efter inflyttningen. Medlemmen planerade också
att meddela sina grannar om sina planer i
god tid. Då gällande ordningsregler tillät
arbeten fram till kl 20.00 på vardagar och
mellan kl 10.00 och 18.00 under helger.

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

Medlemmen fick tillstånd av styrelsen att
renovera, påbörjade arbetena och informerade också grannarna om renoveringsplanerna.
NÅGRA MÅNADER SENARE införde styrelsen de nämnda nya ordningsreglerna
med mer begränsade tider. Konsekvensen för medlemmen, som arbetar normala kontorstider, skulle bli att renoveringen
inte kunde utföras alls.
Medlemmen försökte på olika sätt utreda rimligheten i ändringen och få en uppfattning om praxis. Detta gjordes genom
att söka tidigare rättsfall, tillfråga expertis
och även tidigare erfarna ordförande och
förvaltare. Men inget fall och ingen instans hade exempel på att renoveringsarbeten inte fick göras utanför kontorstid.
Avisering i god tid är dock brukligt.
Medlemmen gick tillbaka till sin styrelse och frågade på vilken grund reglerna
hade beslutats och fick till svar att de i föreningen under lång tid haft många klagomål på störande renoveringsarbeten. Huset är lyhört och ”boende uppfattar det
som att det aldrig tar slut. När en boende
är klar tar en annan vid”.
Styrelsen framhöll att det är styrelsens
ansvar att sätta trivselregler utifrån majo-

overing ske?
ritetens vilja. Föreningen menar också
att mindre störande arbeten såsom målning, tapetsering och enstaka håltagning
för upphängning av skåp och liknande
fortfarande kan ske på helger mellan
kl 10.00 och 15.00. Därutöver hänvisar
styrelsen till motionsrätten inför årsstämman för att ändra reglerna.
Medlemmen tog då ärendet vidare till
Bostadsrättsnämnden.
FÖRENINGEN HAR I stort sett lämnat
samma svar och synpunkter till Bostadsrättsnämnden som tidigare till medlemmen. Styrelsen framhåller också att för-

eningen är relativt nybildad, fastigheterna är uppförda 1960 och därmed rätt
gamla. Omsättningen har varit stor och
de flesta som flyttar in vill renovera i större eller mindre omfattning. Klagomålen
har under åren sedan föreningen bildades
eskalerat vilket föranlett ändringen i trivselreglerna. Styrelsens uppfattning är att
begränsningarna är något som de flesta
uppskattar.
Är styrelsens ansvar gentemot alla
medlemmar tillräcklig för att sätta regler
som begränsar en medlems möjligheter
till underhåll och förbättringar i sin lägenhet? Hur skulle du döma?

Bostadsrättsnämndens bedömning
Bostadsrättslagen bygger på att en medlem har ganska stor frihet att göra ändringar i sin lägenhet, det vill säga utföra
arbeten i bostaden. Utgångspunkten är
att medlemmen själv ska kunna utföra arbetena och en förening kan inte kräva att
medlemmen ska anlita en fackman. Enligt
lagen ska medlemmen ha tillstånd från
styrelsen för vissa arbeten. Men för att en
styrelse ska kunna neka krävs att arbetena
bevisligen är till påtaglig skada för föreningen eller föreningens hus.
I det här fallet handlar frågan om ifall
arbetena kan upplevas störande för övriga
medlemmar. Bostadsrättslagen säger inget om just en sådan situation, utan endast
om störande beteende.
Utgångspunkten är att en medlem har

rätt att utföra renoveringsarbeten som i
viss mån är störande så länge detta inte
sker på ”onormala” tider, det vill säga sent
på kvällen eller nattetid.
En förening har rätt att införa egna ordningsregler. Men dessa måste givetvis
rymmas inom lagens ram och även överensstämma med vad man brukar kalla ”ortens sed”.
Ordningsreglerna i detta ärende är inte
förenliga med lagens anda. I själva verket
förbjuder de en enskild förvärvsarbetande
medlem att dagtid renovera sin lägenhet.
Enligt Bostadsrättsnämnden skulle sådana regler vid en domstolsprövning troligen anses ogiltiga. Av det skälet bör föreningen i det här fallet inte tillämpa dem.

Ingen rök utan känslor
Föreningarnas styrelser får
ibland klagomål som handlar
om grannar som röker – på
sin balkong, på gården eller i
sin egen lägenhet. För många
kan det vara störande men
grannars rökning är någonting som många gånger måste
accepteras.
DET ÄR INTE länge sedan som det var
tillåtet att röka på restauranger, och
backar vi ytterligare 20 år tillbaka i tiden var det tillåtet att röka på flygplan.
I dag känns det helt främmande. Antalet personer som röker minskar och
acceptansen för rökning likaså. Till
bostadsrättsföreningars styrelser kommer klagomål på att grannens inomhusrökning eller balkongrökning stör
eftersom tobaksröken sprider sig i huset eller till omgivande balkonger.
Får styrelsen in klagomål på rökning är styrelsen skyldig att reagera
på något sätt, till exempel genom att
kontrollera att ventilationen fungerar
som den ska. Men är det inget fel på
ventilationen kan föreningen inte
göra så mycket bara för att en granne
ogillar cigarettrök, inte ens om den
klagande är allergisk.

Flera exempel på beslut i hyresnämnd och hovrätt visar detta. I ett
fall för några år sedan, visserligen i en
hyresrätt men som går att direkt översätta till bostadsrätt, drev hyresgäster
ärendet till Hyresnämnden i Mellansverige. Grannen rökte på balkongen
och makarna upplevde det som mycket besvärande med rök från springor
och tilluftsventil. Makarna uppgav att
båda var allergiska och ville att hyresvärden skulle åtgärda problemet genom att låta montera inglasning av
balkongen eller se till att den rökande
hyresgästen flyttade. Hyresvärden
hade erbjudit att byta fönstren och
ansåg att de gjort vad som var möjligt.
De kunde tänka sig att montera inglasning av balkongen men i så fall
mot ett påslag på hyran.
HYRESNÄMNDEN FÖRESLOG ATT hyresvärden skulle genomföra en översyn av ventilationen men det ville inte
makarna. I sitt beslut skriver Hyresnämnden att en boende inte får utsätta sina grannar för störningar som är
skadliga för hälsan eller försämrar boendemiljön. Här handlar det om ett
normalt inslag i flerfamiljshus – skriver Hyresnämnden – som man måste
acceptera, även om det har en viss in-

verkan på hälsan. Grannens rätt att
använda sin lägenhet, inklusive balkongen, står över att makarna störs av
rökningen. Hyresnämnden skriver
också att den inte tar någon hänsyn
till att en del personer är känsligare än
andra. Makarna överklagade till Svea
hovrätt och bifogade ett läkarintyg
om överkänsligheten, men hovrätten
gick på Hyresnämndens linje.
VAD KAN DÅ föreningen egentligen
göra? Föreningen kan skriva in i ordningsreglerna att det inte är tillåtet att
röka i trappuppgångar, tvättstugor och
andra gemensamma utrymmen. När
det gäller balkongrökning handlar det
om att tala med den som röker, men
något förbud är alltså inte möjligt. 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 som kan orsaka ordentliga konflikter grannar
emellan.
Enda sättet i dag att helt slippa rökande grannar är att bo i en förening
som från början är skapad som en
rökfri förening och där detta är inskrivet i stadgarna.

Övergivna fordon
får flyttas
– men inte av
föreningen själv

Föreningar har ibland problem med
bilar, motorcyklar eller EU-mopeder som parkerats på föreningens
mark olovligt, och sedan lämnats
kvar. Ägaren behöver då underrättas och först sju dygn därefter får
fordonet flyttas. Men inte av föreningen, utan bortforslingen måste
hanteras av kommunen, Trafikverket eller polisen.
ATT FÅ TAG PÅ en registrerad ägare till ett
fordon kan ibland vara svårt. Och då kan
det ta lång tid att bli av med ett övergivet
fordon. Ägaruppgifter kan hämtas från bilregistret men inte sällan kommer brev
skickade till ägaren i retur på grund av
okänd adress.
Fordonet får flyttas först efter att en månad har gått från att föreningen påbörjade
sina försök att underrätta ägaren. Genom
att spara brev som kommit i retur eller
kvitto på rekommenderat brev kan föreningen visa när försöken inleddes.

Om fordon står uppställda trafikfarligt
eller är fordonsvrak, som de kallas i lagen
om flyttning av fordon, kan de flyttas omedelbart med stöd i lagen. Tänk dock på att
föreningen inte får flytta fordon eller fordonsvrak på egen hand. Det är antingen
kommunen, Trafikverket eller polisen som
hanterar bortforslingen. Föreningen bör i
första hand kontakta kommunen.
Kvarlämnade cyklar och mopeder av
klass II-typ, de som får köras i max 25 kilometer i timmen, är det enklare att bli av
med. Eftersom det inte finns någon registrering av ägare finns heller inget krav på att
underrätta ägaren innan bortforsling sker.
Om föreningen har problem med kvarlämnade cyklar, mopeder och andra oregistrerade fordon kan dessa lämnas in till polisen
utan försök att hitta ägaren.

SKÄRPTA STRAFF
föreslås vid svarthandel av hyreskontrakt

Hittills har enbart den som sålt
hyreskontrakt på svarta marknaden straffats. Nu föreslår en
utredning att även den som köper
ett svart hyreskontrakt, eller hyr
ut olovligen, ska ställas till svars
framöver. En skärpning av straffet
vid försäljning av svartkontrakt
föreslås också.
I SLUTET AV 2017 lämnade utredningen
Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning över sina förslag
till regeringen. Utredningen föreslår en rad
skärpningar av lagstiftningen när det gäller
svarthandel med kontrakt, bytesrätt, andrahandsuthyrning och inneboende.
Det förslag som sticker ut mest är att det
framöver ska bli möjligt att straffa även
dem som köper hyreskontrakt. Om utredningens förslag går igenom riskerar den
som köper ett kontrakt dryga böter och

fängelse i upp till två år. Vid särskilt grova
brott kan maxstraffet bli fyra års fängelse.
Dock finns förmildrande omständigheter.
Om det kan bevisas att den som köpt kontraktet haft ett akut bostadsbehov eller liknande ska det vara möjligt att slippa straff
helt och hållet.
Samtidigt föreslås strängare straff vid
försäljning av hyreskontrakt. Från dagens

FORDONSBEGREPP
ENLIGT LAGEN OM
FLYTTNING AV FORDON
FORDON Varje anordning som är
eller har varit försedd med hjul,
band, medar eller liknande och
som inrättats huvudsakligen för
färd på marken på annat sätt än
på skenor.
REGISTRERAT FORDON Fordon
som är upptaget i vägtrafikregistret, det militära fordonsregistret
eller motsvarande utländska
register.
FORDONSVRAK Fordon som med
hänsyn till sitt skick, den tid under
vilken det har stått på samma plats
eller andra omständigheter, anses
övergivet och som uppenbarligen
har ringa eller inget värde.

böter eller relativt korta fängelsestraff förordar utredningen nu ett
maximalt straff på fyra års fängelse
för grovt brott.
Utredningen anser också att bytesrätten ska begränsas till att endast
omfatta byten mellan hyresrätter,
och att man för ett sådant byte måste
ha bott minst ett år i lägenheten.
Skälen för att beviljas byte kommer
dessutom att ändras från ”beaktansvärda skäl”, som är det som gäller i
dag, till ”synnerliga skäl”. Slutligen
föreslår utredarna att reglerna för
andrahandsuthyrning och uthyrning
till inneboende förtydligas.
Förslagen gäller alltså enbart uthyrning och handel av hyresrätter,
inte ägda bostadsformer. Men utredningen berör de bostadsrättsföreningar som har bostadshyresgäster i
sina fastigheter.
Utredningens remissrunda ska
vara klar i mitten av februari 2018
och förändringarna föreslås träda i
kraft den 1 januari 2019. Bostadsrätterna är remissinstans.
Läs mer om utredningen och förslagen på regeringen.se. Sök på hyresmarknad.

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 ska besluta
om laddplatser?
Fråga: Vi har cirka 230 parkeringsplatser i vår förening. Vi i styrelsen har ansökt om pengar inom
ramen för det så kallade klimatklivet att göra sex av dessa till pplatser med laddstolpar. Är det
något som måste beslutas på en
stämma att bygga om p-platserna
till laddplatser?
Svar: En föreningsstämma behöver fatta beslut när det till exempel handlar om en ombyggnad
men att installera laddstolpar kan
knappast kallas ombyggnad. Alltså kan styrelse besluta om detta.

Vad är lämpligt
på balkongen?
Fråga: En praktisk fråga som
dök upp när vi diskuterade
innehållet i trivselreglerna
var vad man får använda
balkongerna till. Vi landade i att
det inte var lämpligt att skaka mattor från balkongen men att skaka
sängkläder kan gå för sig. Min fråga
är om det finns någon form av regelverk som styr detta, vad man får
skaka och inte, eller om det är upp
till styrelsen att göra en bedömning
av vad som är lämpligt?
Svar: Det finns inget i regelverket
om detta. Ni får helt enkelt diskutera igenom vad som är lämpligt,
men med utgångspunkten att det
ni kommer fram till ska vara rimligt för medlemmarna. Titta gärna
på andra föreningars trivselregler
och se hur de har resonerat.

När måste en
fullmakt bevittnas?
Fråga: Jag är van vid att en
fullmakt ska bevittnas när
en överlåtelsehandling
skrivs. Fullmakt ska ju vara
bevittnad vid fast egendoms köp,
gåva och försäljning. Vad gäller
vid överlåtelse av bostadsrätt, och
fullmakt till stämma?
Svar: Fullmakt behöver inte vara
bevittnad om det gäller överlåtelse av bostadsrätt eftersom bostadsrätt anses vara lös egendom,
ungefär som en bil. Men fullmakt
ska mycket riktigt vara bevittnad
om det gäller överlåtelse av fast
egendom, hus med mera. Fullmakt till stämma behöver heller
inte bevittnas.

Att bygga om parkeringsplatser till laddplatser kan knappas kallas ombyggnad och kräver därför inget beslut av en föreningsstämma.

Vilka regler finns
för närvarolista?

Kan par väljas in
i styrelsen?

Fråga: Har försökt hitta
information om vad som
gäller beträffande närvarolista och röstlängd, men
inte lyckats. Kan man ha en och
samma lista som närvarolista och
röstlängd eller måste man ha en
lista som visar vilka som närvarar
och en annan som visar vilka som
är för eller emot ett beslut?

Fråga: Min sambo har blivit
tillfrågad om hen vill sitta i
vår förenings styrelse där
jag är styrelseledamot. Jag
planerar att sitta kvar om jag blir
vald. Vi skulle i så fall väljas in
som ordinarie ledamöter båda två.
Ställer detta till problem på något
sätt? Vi är en relativt liten förening och det finns inte så många
medlemmar att tillgå för styrelsearbete.

Svar: Det finns inga exakta regler
om närvarolista och röstlängd. Det
kan vara en för närvaro, en annan
för röstning eller en kombinerad.
Bara det blir tydligt så spelar det
ingen roll.

Skriften ”Att bo i bostadsrätt” riktar sig
till medlemmarna i bostadsrättsföreningen och har tagits fram för att sprida
kunskap om vad bostadsrätt är. Den är
en av Bostadsrätternas medlemsförmåner och finns till försäljning. Priset är
35 kronor upp till 50 exemplar och den
blir sedan billigare ju fler exemplar föreningen köper. Trycksaken beställs lättast genom att e-posta till info@bostadsratterna.se. Kom ihåg att ange
antal, adress dit den ska skickas samt
fakturaadress. Moms och porto tillkommer.

Svar: Det finns inget hinder för
det. Lagen säger inget om att makar/sambor inte skulle kunna sitta
i styrelser samtidigt.

Måste vi utse nya
firmatecknare?

Vem ansvarar
för brandvarnare?

Fråga: Vad gäller för firmatecknare? I vår förening
är ordförande och en ledamot firmatecknare. Föreningens ordförande väljs av styrelsen. Denne är nu bortrest en
längre tid. Hur kan vi ordna behörig för att skriva under avtal med
mera? Ska styrelsen välja en vice
ordförande och att denne automatiskt då får ordförandes behörighet? Eller kan ordförande skriva
en fullmakt till en ledamot? Hur
löser man det bäst?

Fråga: Vi har i alla lägenheter en eller flera brandvarnare sedan byggnationen år
2013. Enligt manualen ska
batterierna räcka i 10 år, därefter
rekommenderas att byta hela
brandvarnaren. Vad är praxis vad
gäller underhåll respektive införskaffande av nya brandvarnare efter
10 år? Vad ska föreningen respektive lägenhetsinnehavaren ansvara
för?

Svar: Ni behöver ändra det tidigare beslutet om firmatecknare genom att utse två nya firmatecknare på ett styrelsemöte. Därefter
behöver ni anmäla detta till Bolagsverket.

Grundläggande
information om
att bo i bostadsrätt

Svar: Om brandvarnare finns redan
från början, då bostadsrätterna
uppläts, och det i stadgarna inte
står något om ansvar för dem, blir
slutsatsen att föreningen har underhållsansvaret. Men det kan stå
annorlunda i stadgarna. Kontrollera först i dem.

Hur vill ni i styrelsen
få Bostadsrätterna
Direkt?
Bostadsrätterna Direkt finns även att
få via ett elektroniskt nyhetsbrev,
som skickas i samband med att ett
nytt nummer kommer ut. Det är också möjligt att ändra antalet tryckta
exemplar av nyhetsbladet som styrelsen får. Standardantalet är fem
exemplar men det är möjligt att få
färre eller fler. Ändrat antal exemplar utesluter inte möjligheten att få
det elektroniska nyhetsbrevet. Intresserad? Skicka e-post till info@
bostadsratterna.se och meddela vilka e-postadresser nyhetsbrevet ska
gå till, och för att ändra antalet
tryckta exemplar.
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