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Nyheter och goda råd för dig
i bostadsrättsföreningens styrelse

När medlemmar
inte bryr sig
om reglerna

Illustration: Rebecca Elfast

Innehåll
Välkommen till Bostadsrättens dag!
Ett axplock ur programmet
Satsning på laddstationer
Experten om utomstående på stämman

Välkommen | Nr 8 2019

Vi hjälper
styrelsen
med stöd och
rådgivning
Styrelserådgivning
Du som sitter i föreningens
styrelse och vill prata med våra
styrelserådgivare kan nå oss på:
Telefon: 0775-200 100
E-post: fraga@bostadsratterna.se
Styrelserådgivningen är öppen
måndag till fredag 9-12 och
13-16:30. Se vår webbplats för
avvikande tider.
Det här är Bostadsrätterna
Bostadsrätterna är en medlemsoch intresse
organisation
för Sveriges
bostads
rättsföreningar.
Vi hjälper
Ställ din fråga
styrelserna
till oss på fraga@
med stöd och
bostadsratterna.se
rådgivning
via våra
jurister, tekniker, e
 konomer och
bostadsrättsexperter. På
bostadsratterna.se finns aktuell
information. Bostadsrätterna har
8 300 b
 ostadsrättsföreningar
som medlemmar.

Välkommen till
Bostadsrätterna Direkt
Bostadsrätterna Direkt ges ut av
Bostadsrätterna och utkommer
med tio nummer per år.
Tips och idéer till innehållet?
E-posta info@bostadsratterna.se.
Ansvarig utgivare:
Ulrika Blomqvist
Redaktör: Eva Blomberg
Adress: Bostadsrätterna,
Drottninggatan 2,
111 51 Stockholm
Telefon: 08-58 00 10 00
Produktion: OTW
Omslag: Rebecca Elfast
Repro: Jens Jörgensen
Tryck: Åtta.45 Tryckeri, Järfälla
Frågor om innehållet?
Vänd er till Bostadsrätterna.
För insänt ej beställt material
ansvaras ej.
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Experten:
Att en utomstående deltar
på stämman kräver
ingen stadgeändring
Kan en utomstående person delta på föreningsstämman?
Vad säger egentligen lagen om det och behöver föreningen
ändra sina stadgar för att ta in en extern stämmoordförande?
Bostadsrätternas jurist och styrelserådgivare Tove Lindau
reder ut vad som gäller.
öreningsarbetet i en
bostadsrättsförening
styrs till största delen
av bestämmelserna i bostadsrättslagen och lagen
om ekonomiska föreningar. Lagtexterna kan dock för de flesta av
oss vara svåra att förstå. Det handlar inte
sällan om tolkningar av skrivningarna och
till hjälp finns förarbeten till lagändringarna att gå tillbaka till, liksom kommentarer till lagen skrivna av juridiska experter
på ämnet.
I en branschtidning nyligen skrev
en jurist, med mångårig erfarenhet av
bostadsrättsjuridik, om den nya bestämmelse i föreningslagen som reglerar en
icke-medlems rätt att delta på stämman.
Advokaten menade att en enda medlem
som är emot detta kan hindra att exempelvis en extern ordförande, som någon
av Bostadsrätternas experter ibland är, får
närvara på stämman. Och att föreningens
stadgar därför måste ändras. Men är det
verkligen så?
– Nej, det resonemanget ställer vi oss
inte bakom på Bostadsrätterna. Vi lutar
oss mot förarbetena till den nya bestämmelsen. Där står tydligt att andra personer
som utövar någon funktion vid stämman,

F

Tove Lindau
Jurist och styrelserådgivare, Bostadsrätterna

till exempel styrelseledamöter, stämmoordföranden och protokollförare får närvara, framhåller Tove Lindau, jurist och
styrelserådgivare på Bostadsrätterna.
Hon påpekar att förarbetena här hänvisar till de allmänna associationsrättsliga
principer som grund för detta.
– Min och Bostadsrätternas uppfattning är att det inte alls är nödvändigt att
ändra i föreningens stadgar för att ta in en
extern stämmoordförande eller protokollförare som styrelsen vill ska närvara på
årsmötet.
Inte heller behövs det något särskilt
stöd i stadgarna för att lyfta frågan om utomståendes rätt att närvara vid stämma,
till exempel att det skulle behöva anges
i kallelsen.
– Det här är helt och hållet en ordningsfråga, konstaterar Tove Lindau.

Aktuellt | Smått & Gott

aktuellt
Bostadsrätterna
Direkt till
rätt adress

Nytt investeringsstöd
ska ge fler laddstationer
Regeringen har beslutat om ett särskilt investeringsstöd till laddstationer. Stödet ges bland annat till bostadsrättsföreningar som
vill investera i laddplatser för sina elbilburna medlemmar.
tt kunna ladda sitt elfordon nattetid, antingen
vid sin bostad eller på
arbetsplatsen, anses
i det närmaste vara en
förutsättning för att
kunna använda sin elbil. I syfte att förenkla ansökningsförfarandet för bidrag
för installation av nya laddstationer har
nu regeringen genom en ny förordning
beslutat om ett särskilt investeringsstöd.
Stödet riktar sig till organisationer, företag, kommuner, stiftelser och föreningar
– bland annat bostadsrättsföreningar.
Tidigare kunde bostadsrättsföreningar
söka stöd inom ramen för det så kallade
Klimatklivet. Det som framför allt skiljer
sig från Klimatklivet är att det nu ska vara
enklare att söka bidraget och att ansökan
kan lämnas in efter att installationen
utförts.

A

Bidraget gäller installationer som gjorts
tidigast den 15 juli 2019 och ges som ett
engångsbelopp om högst 50 procent av
investeringskostnaden, dock högst 15 000
kronor per laddningspunkt. Det kommer
alltså att kunna sökas både före och efter
installation men inte senare än sex månader efter slutförandet.
Bidraget betalas inte ut till enskilda
privatpersoner som i stället kan söka det
så kallade Ladda-hemma-stödet.
På Naturvårdsverkets webbplats kommer en länk till ansökningsformulär att
finnas så snart det är klart. Ansökningar
kan troligtvis tas emot från september
och beslut fattas under hösten. Formuläret kommer att vara öppet för ansökningar så länge det finns medel att söka.
Läs mer på naturvardsverket.se, sök på
laddstationer organisationer.

Har det skett förändringar
i styrelsen efter senaste
föreningsstämman?
Kanske får du denna skrift,
Bostadsrätterna Direkt, felaktigt?
En del föreningar har en brevlåda
dit all information och post går,
andra har den till en kontaktperson i styrelsen. Då är det
viktigt att ändra kontaktperson
hos oss. Du gör det enklast
genom att skicka ett mejl till
info@bostadsratterna.se eller
ringa 0775-200 100.
Berätta då gärna också om
styrelsen har en gemensam
e-postadress för föreningen
eller en personlig e-postadress.

Bostadsrätterna
Direkt digitalt
Ni vet väl att ni kan få Bostadsrätterna Direkt till alla i styrelsen
digitalt? Så snart ett nytt nummer
av styrelsebladet kommit
ut skickar vi ut ett nyhetsbrev
till alla som anmält sig för
detta. I det finns en länk för
nedladdning av bladet.
Det är också möjligt att ändra
antalet tryckta exemplar av
styrelsebladet. 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 ett mejl till
info@bostadsratterna.se och
meddela vilka e-postadresser
nyhetsbrevet ska gå till,
och för att ändra antalet
tryckta exemplar.
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Vad gör vi när
medlemmar
gör som de vill?
Bostadsrätten är en ganska komplicerad form av gemensamt ägande med många intressen som ska tillgodoses.
Därför finns det en mängd bestämmelser som reglerar
samboendet och ofta trivselregler som beslutats gemensamt i föreningen. Ibland kan medlemmar behöva påminnas
om vad det är som faktiskt gäller. Men vad händer om en
medlem inte gör som styrelsen säger?

en kooperativa grundsynen präglar
tankarna bakom bostadsrättens syfte som är att
genom samverkan skapa ett fördelaktigt
boende, såväl ekonomiskt som praktiskt,
för bostadsrättsföreningens medlemmar.
Bostadsrättsformen innebär en avvägning mellan föreningens och de enskilda
medlemmarnas stundtals motstridiga
intressen. Den enskildes rätt måste därför
ibland stå tillbaka för föreningens – eller
det gemensammas – intressen.
Olika medlemmars smak och levnadsstil är sådana saker som kan ställa till
problem och leda till konflikter medlemmarna emellan och även med styrelsen.
Ibland kan det också handla om att en
medlem hindrar styrelsen i sitt arbete att
förvalta föreningen på bästa sätt.

Illustration: Rebecca Elfast

Här följer några olika scenarier med svar
på hur styrelsen bör gå tillväga:
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Bostadsrättsföreningen Truten består av 42
radhus. I sina trivselregler
har föreningen bestämt
att medlemmar kan sätta
upp markiser på sina hus. Men för att få
ett enhetligt och snyggt intryck av området har medlemmarna enats om
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att dessa ska vara mörkblå, mörkgröna
eller mörkgrå – antingen enfärgade eller
randiga med vitt som tilläggsfärg. Familjen Karlsson-Svensson har dock satt upp
knallgula markiser.
Vad kan styrelsen göra?
En förening ska självklart kunna påverka fastighetens och områdets utseende exempelvis genom regler som dessa.
Det är viktigt att ni informerat om och
förmedlat trivselreglerna skriftligt men
även muntligt till samtliga medlemmar,
nya som gamla.
Först och främst ska medlemmarna
kontaktas och meddelas vad som gäller.
Om ni inte får någon respons i rätt riktning kan ni sända en varningsskrivelse, en
formell rättelseanmaning, i rekommenderat brev. Ifall medlemmen fortfarande inte
gör något åt saken, och det känns viktigt
för föreningen, återstår att ansöka om
särskild handräckning, som det heter, hos
Kronofogden. Föreningen får inte själv gå
handgripligen tillväga utan det är Kronofogden som, om myndigheten finner det
skäligt, i så fall ser till att ta ner markisen.

2

En medlem i Bostadsrättsföreningen Byrackan
har upptäckt ett källarförråd som står tomt.
Bostadsrättshavaren, som
redan har fullt med saker
i sitt vindsförråd och även källarförråd,
sätter ett lås på det till synes outnyttjade
förrådet och ställer in sina saker. Styrelsen
som har planerat att ha förrådet till en
ny lägenhet som tillkommit i fastigheten
upptäcker detta. En ledamot i styrelsen
vet vem medlemmen är och får i uppgift
att prata med denne, som säger att hen
inte vill flytta sakerna ut ur förrådet.
Hur går styrelsen vidare?
Samma sak gäller i detta fall som i förra
scenariot, nämligen att om medlemmen
vägrar rätta sig efter att styrelsen sagt till
får föreningen ansöka hos Kronofogden
om särskild handräckning. Föreningen kan
alltså inte själv bryta upp låset och tömma
förrådet utan måste gå vägen genom särskild handräckning hos Kronofogden.
Styrelsen i bostadsrättsföreningen Strömkarlen
behöver göra en obligatorisk ventilationskontroll,
OVK, vilket är en kontroll
som föreningen måste
göra med visst intervall. Styrelsen har
informerat i god tid när kontrollen ska
göras och medlemmarna har getts möjlighet att lämna nycklar om de inte kan vara
hemma. En medlem vägrar släppa in den
entreprenör som anlitats för den nödvän-
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diga kontrollen och har heller inte något
giltigt skäl för detta.

Giltiga skäl för
föreningen att komma
in i en lägenhet:
Ett nödvändigt underhåll behöver göras.
Kontroll att lägenheten används som
bostad.
Kontroll om en
tillståndspliktig ändring
gjorts utan styrelsens
tillstånd.
Undersöka om behov
finns att reparera något
föreningen ansvarar för.
Utföra arbete
som föreningen är
ansvarig för.
Avhjälpa akut brist.
Utrota ohyra.
Visa lägenhet som
ska tvångsförsäljas.

Tänk
på att

Föreningen får inte
debitera en medlem
som orsakat extra
kostnader för att exempelvis en obligatorisk
ventilationskontroll
behöver göras om.

Hur gör styrelsen i det här fallet?
Enligt bostadsrättslagen har en bostadsrättsförening rätt att i vissa fall få tillträde
till lägenheten och det här är ett sådant
skäl. Många föreningar har det också
inskrivet i sina stadgar. Om en bostadsrättshavare vägrar släppa in föreningen
kan styrelsen i detta fall ansöka om vanlig
handräckning hos Kronofogden. På så vis
kan styrelsen eller representant för den få
tillträde till lägenheten mot medlemmens
vilja. Ytterst kan denna vägran också
leda till att bostadsrättshavaren måste
flytta eftersom denne inte har ändrat sin
ståndpunkt trots varningar. Om styrelsen
ansöker hos Kronofogden om avhysning
innebär det i slutändan att myndigheten
med tvång tömmer lägenheten på allt bohag, tar bort namnskylten och byter lås.
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I ett flerfamiljshus
centralt i Norrköping har
bostadsrättsföreningen
Krumeluren fått in flera
klagomål från olika medlemmar att en bostadsrättshavare helg efter helg spelar hög
musik nätterna igenom in på småtimmarna. Klagomålen har även framförts till den
medlem som stör men utan resultat.
Vad måste styrelsen göra?
Styrelsen har det övergripande ansvaret
för boendemiljön och är skyldig att se till
att medlemmarna inte utsätts för oacceptabla störningar. Det kan många gånger
vara svårt att i praktiken avgöra vad som
kan accepteras och inte, och i vissa fall
får det avgöras i domstol. Men det finns
störningar som kan vara skäl till att en
bostadsrättshavare sägs upp från föreningen. Det är till exempel om störningarna kan vara skadliga för hälsan för andra
medlemmar eller försämrar bostadsmiljön
på ett sådant sätt så att den som störs inte
kan leva och bo på vanligt sätt.
Det är A och O att dokumentera störningarna. En medlem måste också ha fått
chansen att bättra sig efter att styrelsen
sagt till men bättringen ska ske omedelbart. Sociala myndigheter ska också
underrättas antingen samtidigt med den
formella rättelseanmaningen till medlemmen men senast vid uppsägningen. Det
är en förutsättning för att uppsägningen
ska kunna göras. Rekommendationen är
att anlita sakkunnig hjälp eftersom ett
handläggningsfel minskar föreningens
möjligheter att få medlemmen avhyst.
Vid särskilt allvarliga störningar, såsom
allvarlig brottslighet, behöver ingen tillsägelse ske innan uppsägningen görs.
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Hur ofta
behöver vi
göra en OVK?

Kan vi ha
solpaneler
på taket?

Dags för oss
att skaffa
laddstolpar?

Bostadsrätterna bjuder in
till årets största kostnadsfria event
för styrelsen i din bostadsrättsförening

Bostadsrättens dag
Den 9 november, Stockholm Waterfront Congress Center

Hålltider för dagen

Bostadsrätterna vill öka kunskapen, göra styrelsearbetet i bostadsrättsföreningen mer kostnadseffektivt och kvalitativt och inte minst roligare. Därför anordnar vi nu Bostadsrättens dag den
9 november. Platsen är välkända Stockholm Waterfront Congress Center som ligger granne med
Stockholms centralstation. Hela evenemanget äger rum på plan 2.
En höjdpunkt är då författaren, komikern och programledaren Fredrik Lindström från bland
annat ”På spåret” delar med sig av sina tankar kring svensk mentalitet och kanske även om
bostaden.
Passa även på att besöka minimässan i foajén där ni hittar flera av våra samarbetspartners.

09:30-10:20
Morgonfika
Utställarna öppnar sina montrar.
10:20-10:25
Invigning av Bostadsrättens dag i foajén.
Programpresentation och några ord från
Bostadsrätternas vd, Ulrika Blomqvist.
13:30-14:30
Enkel lunch i foajén
Tid för besök bland våra utställare.
15:15-15:45
Kaffe, te och kaka serveras.
Besök hos våra utställare.

Solpaneler
på taket

15:45-16:30
Utställarprogram i sal 23.

Laddstolpar

16:30-18.00
Mingel i den öppna fönsterdelen
av foajén. (Anmälan behövs.)
Träffa Bostadsrätternas medarbetare, andra
föreningar, drick något gott och ät lite smått.
Dessutom utlovas priser till den som klarar
frågorna på våra frågetavlor.

Störande
grannar
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Aktuellt program finns på:
bostadsrattensdag.se. För att delta denna
dag vänligen anmäl er till minst en programpunkt. Vi har ett begränsat antal platser.
Sista anmälningsdag är 25 oktober. För vår
planering behöver vi en unik e-postadress för
varje deltagare.

Medlem | Förmåner

Förmåner
för er som
medlemmar

Ulrika Blomqvist

Fredrik Lindström

Axplock ur programmet
12:15-13:30
Bostadskrisen – så påverkas du som redan
har en bostad
Det är inte bara dem som letar efter en bostad
som drabbas av kriser och politiska beslut.
Bostadskrisen påverkar även de som redan har
en bostad.
Claudia Wörmann, boendekonom, SBAB
Maria Pleiborn, demograf, WSP
Joakim Lusensky, analys- och kommunikationschef, Mäklarsamfundet.
Moderator Annika Creutzer,
välkänd ekonomijournalist.
15:45-16:30
”Svensk mentalitet”
Författaren, komikern och programledaren,
bland annat för ”På spåret”, delar med sig av
sina tankar kring svensk mentalitet och kanske
även kring bostaden.
Fredrik Lindström
14:30-15:15
Bostadsrätterna-appen – informera och
engagera era medlemmar på bästa sätt. Bostadsrätterna utvärderar om en informationsapp
är en intressant medlemsförmån. Vill ni kunna
informera era medlemmar inom sekunder med
plingande notiser i mobilen? Var med i diskussionen och påverka!
Marcus Cehlin bakom appen
demonstrerar och svarar på frågor.
14:30-15:15
Vad ska jag tänka på när föreningen ska förnya eller uppta lån? Vad behövs för att banken
ska betrakta föreningen som en säker kund och
som därför har möjlighet att pressa räntan?

Claudia Wörmann, SBAB
15:30-16:15
Laddstolpar för bilar i bostadsrättsföreningar.
Eva Sunnerstedt, Energi- &
klimatrådgivningen, Stockholms Stad.
15:30-16:15
Störande grannar. När, hur och varför ska
styrelsen agera?
Liza Kalderén, Bostadsrättskonsult
15:30-16:15
Solpaneler – något för föreningen?
Anna Werner, vd Svensk Solenergi

Övriga aktiviteter
Produktinformation, råd och tips från våra
partners i utställningsmontrarna.
Individuell information från Bostadsrätternas jurister, tekniker och ekonomer rörande
styrelsefrågor, i våra två rådgivningsstationer.

Claudia Wörmann

Ur vårt ordinarie utbildningsutbud, i kortversion
10:30-12:00
Bättre kommunikation – mindre konflikt.
Bli bättre på att kommunicera både muntligt
och i skrift för att se till att inte hamna i en
konflikt. Att nå ut till medlemmar med tydlig
information är inte lätt, den kan tolkas på många
sätt och är då en risk för att konflikter blåser
upp. Få verktygen för att hantera en uppkommen konfliktsituation. Och allra helst: arbeta
förebyggande med en god kommunikation.
Eva Blomberg och Kerstin Frykberg
Andersson, Bostadsrätterna

Vi vill göra våra medlemmars
vardag enklare genom information,
rådgivning och praktiska verktyg
som finns tillgängliga för er via
telefon, e-post och vår webbplats.
Läs om några av medlemsförmånerna här.
Styrelserådgivning via
telefon och e-post
Behöver er styrelse råd i någon
särskilt svår fråga? Vi erbjuder
vardagar kostnadsfri rådgivning
per telefon och e-post inom juridik, ekonomi och teknik för våra
medlemsföreningar.
Bostadsrättsskolan
Vi erbjuder också ett brett utbud
av kostnadsfria utbildningar till er i
styrelsen. Vi har även flera interaktiva digitala kurser att ta del av.

12:15-13:30
Föreningens egen webbplats
Underhållsplan och finansieGenom Bostadsrätterna får
ring.
ni möjligheten att skapa
Ett viktigt verktyg för att planeen egen webbplats för
ra och strukturera underhållsarföreningen med hjälp av
Hitta
alla
medlemsförmåbetet är föreningens undervårt verktyg.
ner
på
bostadsratterna.
hållsplan. På kursen diskuteras
se/medlemsformaner
hur den upprättas, olika sätt att
Bostadsrätternas
(inloggning krävs)
arbeta med underhållsplaneringfastighetsförsäkring
en och hur man med planen som
Fastighetsförsäkringen har
grund kan planera föreningens ekonomi
ett mer omfattande skydd än
bättre.
andra försäkringar på marknaden
Anders Österlund och
och dessutom till ett förmånligt
David Sjöqvist, Bostadsrätterna
pris. Genom samarbetet med
försäkringsmäklare Söderberg &
10:30-12:00
Partners erbjuds fastighetsförSå funkar styrelsen. Roll, uppgifter och ansvar
säkringar speciellt anpassade till
för dig som kanske inte varit med så länge.
bostadsrättsföreningar.
Men också för dig som vill fräscha upp dina
baskunskaper om vad som gäller i styrelsen och
Bostadsrätternas byggfelsskydd
föreningen.
samt renoverings- och ombyggKristin Liatsou, Bostadsrätterna
nadsskydd
och Liza Kalderén, Bostadsrättskonsult
Försäkringarna är framtagna för att
minimera oron med att flytta till ett
12:15-13.30
nyproducerat hus eller i samband
Så funkar ekonomin. Under kursen studerar
med större renoveringar, till- eller
vi en årsredovisning. Bland annat är det viktigt
ombyggnationer. Båda försäkringatt förstå skillnaden mellan redovisningsmässigt
arna ger ett tioårigt skydd.
resultat och faktiskt resultat. Ska föreningen
höja eller sänka årsavgiften? Amortera eller
Obs! Boken ”Byggnadsvård för
inte? Skaffa sig en buffert?
lägenheter 1880-1980” har utgått
Gunilla Litzull och Åsa
och går inte längre att beställa.
Peltomaa, Bostadsrätterna
14:30-15:15
Andrahandsuthyrning - att tänka
på!
Andrahanduthyrningen har ökat
de senaste åren – något som
inte sällan skapar konflikt
mellan förening och bostadsrättshavare.
Fredrik Silverberg,
Bostadsrätterna
Liza Kalderén

B
 lanketter för
bland annat avtal
och ansökningar
Bostadsrätternas
stadgemall
Mall för underhållsplan
B
 roschyren ”Att bo i
bostadsrätt”
Handboken ”Bättre projekt”
R
 abatter och erbjudanden
genom olika samarbeten.
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Posttidning B
Stockholm Klara
Returneras vid obeställbarhet till:
Bostadsrätterna, Drottninggatan 2, 111 51 Stockholm

frågor/svar

Medlem ska sälja – måste
sambon ge samtycke?
En medlem ska sälja sin bostadsrätt och har
stått som ensam ägare av den sedan köpet
för två år sedan. Förra året fick bostadsrättshavaren en sambo som skrev sig på adressen
och har alltså bott cirka ett år. Vad gäller vid
försäljning? Räcker det att medlemmen skriver
på för försäljning eller har detta någonting
med sambolagen att göra?
Svar: Sambolagen finns till för att skydda den
ekonomiskt svagare parten av två sambos
om de väljer att separera. Avgörande är att
avsikten har varit att använda bostaden gemensamt. Bostadsrättsföreningens skyldighet
är dock endast att ha koll på vilka medlemmar
som finns i medlemsförteckningen, och att
uppgifterna där stämmer överens med den
överlåtelsehandling som kommer in till styrelsen i samband med medlemskapsansökan.

En fråga som kommit upp i vår förenings
valberedning handlar om hur länge vi får
spara arbetsmaterialet? Fram tills nu har vi
sparat intervjuanteckningar och CV som vi
fått från styrelseintressenter. E-postkonversationer har gått via en privat e-postadress. Hur
länge får vi spara dokument, kontaktuppgifter
och e-post?
Svar: Det finns inga lagregler om valberedning. Men enligt dataskyddsförordningen
får personuppgifter inte sparas längre än
nödvändigt för ändamålet, i det här fallet att
kunna presentera ett underlag till nya valbara
ledamöter. Egentligen skulle dessa uppgifter
då raderas efter att processen är klar och
stämman hållits. Med tanke på att stämmobeslut kan överklagas bör de dock sparas
lite längre. Utgångspunkten bör därför vara
att radera uppgifterna så snart de inte längre
behövs eller senast efter ett år. När det gäller
e-postkonversationer är det viktigt med en
rutin för att spara dem i särskild mapp så att
de är lätta att hitta och radera vid samma
tillfälle som övriga uppgifter.

Hur ska vi
göra när
grannens
hundar stör?

En medlem som bor i markplan i vår
förening har köpt flera små hundar
och satt upp ett stängsel på sin tomt
där hundarna släpps ut för att rastas.
Grannarna är överens om stängslet,
men hundarna skäller ofta tidiga morgnar
och sena kvällar. De som störs har framfört
klagomål både till styrelsen och till grannen.
Styrelsen har sagt till hundägaren att inte
släppa ut hundarna på tomten före klockan
7 på vardagar och före 9 på helger eller
efter klockan 22 alla dagar eftersom det
inte går att garantera att de inte skäller.
Hundägaren menar att denne har rätt att
släppa ut hundarna vilka tider som helst och
att vissa omständigheter gör att medlemmen
inte kan rasta dem i koppel.
Vi har därefter bett att de som störs ska
dokumentera varje störning formellt.
Vad kan vi mer göra och vad är det som
gäller?

Svar: Givetvis har en medlem rätt att ha
husdjur, exempelvis hundar. Men lika klart är
att husdjur inte får vara så störande att det
uppstår problem för någon granne. Så ni
tänker rätt, be de som störs att dokumentera
störningarna med exempelvis tid och typ av
störning. Sker oacceptabla störningar bör ni
ge den medlem som stör en formell varningsskrivelse. Ni hittar blankett för störningsschema och varningsskrivelse på vår webbplats
under Medlemsförmåner och Blanketter
(inloggning krävs). Varningsskrivelsen skickas
som rekommenderat brev till den bostadsrättshavare som stör en eller flera grannar.

Vad gäller vid
försäljning av dödsbo?

Styrelseledamot flyttar –
ska vi ta in en suppleant?

Jag har en fråga angående ett dödsbo som
håller på att sälja bostadsrätten som tillhörde
den avlidna. Stämmer det att vi innan vi
godkänner ny medlem ska ha en kopia av
bouppteckningen samt kopia av eventuell fullmakt för den som skriver under för dödsboets
räkning? Jag frågade mäklaren som svarade
att det räcker att vi har det när tillträdet sker,
men stämmer det verkligen?

En ledamot i vår styrelse flyttar. Behöver vi
ta in en suppleant när vi är sex ledamöter av
sju kvar? Och i så fall kan jag som ordförande
välja vilken av våra tre suppleanter som ska
ersätta ledamoten, och välja samma varje
gång?

Svar: Ni har helt rätt i hur ni tänker och mäklaren har fel. Ni måste ha den dokumentationen
innan ni tar ställning till köpet, det vill säga
prövar medlemskapet för köparen.

Svar: Enligt lag gäller att om en ledamot avgår
ska en suppleant kallas till alla möten som
ersättare. Ibland kan stämman ha beslutat i
vilken ordning suppleanter ska träda in. Om
stämman inte gjort det är det upp till styrelsen
att bestämma turordningen. I sista hand kan
du som ordförande själv bestämma om detta.
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Hur länge får vi spara
arbetsmaterial?

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

