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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
8 500 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 om:

Föräldrarna köpte
lägenhet till sonen – får
inte hyra ut i andra hand
Ett par bosatta i Mellansverige köpte en bostadsrätt i västra Sverige
i syfte att deras son skulle bo där. Men efter ett års uthyrning i andra
hand sa styrelsen nej till en förlängning. Ett av skälen var att medlemmarna inte har för avsikt att någonsin bo där.
tgångspunkten när det
gäller andrahandsuthyrning av bostadsrätt är
enligt bostadsrättslagen
att det inte är tillåtet utan
tillstånd från styrelsen.
Styrelsen ska dock normalt lämna sitt
godkännande då medlemmen har godtagbara skäl. Oftast handlar dessa skäl om
att bostadsrättshavaren under en tid inte
kan bo i sin lägenhet. Sedan 1 juli 2014
har skälen utökats och behöver inte längre
vara beaktansvärda. Till exempel anses
det som en giltig anledning att hyra ut till
närstående.
Med det som grund köpte ett par i
Mellansverige en lägenhet åt sin son i landets västra delar och fick också hyra ut
bostadsrätten i ett års tid. Men vid
ansökan om förlängning avslogs
den av föreningens styrelse.
Medlemmarna tog då saken
till hyresnämnden som gav
bostadsrättsföreningen rätt:
Bostadsrättshavarna måste ha
ett rimligt behov av att behålla bostadsrätten för att det
ska finnas skäl att bevilja
andrahandsuthyrningen.
– Ett annat skäl som
också hade varit giltigt
är om de köpt bosta-
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Kristin Liatsou
Jurist och styrelserådgivare,
Bostadsrätterna

den för att bosätta sig där efter
pensioneringen, förutsatt att det sker
inom en rimlig tidsrymd. Men så var ju
inte fallet här, säger Kristin Liatsou, jurist
och styrelserådgivare på Bostadsrätterna.
I domen framgår också att föreningen
föreslagit medlemmarna att överlåta en
del av bostadsrätten till sonen vilket hade
löst problemet. Det är något som alltid
kan göras till make, maka eller sambo
men även andra som anges i föreningens
stadgar. I många föreningar godkänns
ofta just barn. Men av olika skäl ville paret inte överlåta en del av lägenheten till
sonen. I stället överklagade medlemmarna
till hovrätten men överklagan avslogs
även där.
– I förarbetena till de
senaste lagändringarna
framhålls att hållningen
ska vara generös men
föreningen måste förstås
göra en avvägning i varje
enskilt fall. Det egna
behovet av bostaden är
oftast inte det som styr,
men det ska vägas in i
bedömningen – och här
blev det avgörande,
summerar Kristin
Liatsou.
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aktuellt
Ny medlemsförmån
- appen som gör den
digitala stämman enklare
Nu kan ni som förening engagera medlemmarna i viktiga frågor oavsett var de befinner sig. Med appen Percap kan din förening enkelt
genomföra en helt eller delvis digital stämma. I appen identifieras
medlemmarna, de kan begära ordet och rösta både öppet och slutet.
Som medlem i Bostadsrätterna får din förening 20 procents rabatt.
et är inte bara i exceptionella tider med smittspridning som det kan
vara praktiskt att hålla en
stämma på distans – eller
både fysiskt och digitalt.
Ibland kan det vara svårt för medlemmarna att hinna till års- eller extrastämman.
Kanske är medlemmen kvar på jobbet,
bortrest eller sjuk?
Appen Percap, som finns både för
mobil, surfplatta och dator, gör det möjligt
för föreningen att identifiera de medlemmar som deltar i stämman med hjälp av
BankID. Medlemmarna kan begära ordet
och alla kan se i appen vem som för tillfället har fått det. Självklart kan medlemmarna också rösta i appen genom att
votering – öppen eller sluten – aktiveras
i realtid. Ett smidigare sätt att hålla och
delta på stämman helt enkelt!
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Logga in och läs mer om förmånen på
vår webbplats under Medlemsförmåner.

Uppskovsräntan
kan slopas
Den som säljer en bostad
med vinst och sedan köper en
ny bostad inom en viss tid kan
välja att skjuta upp reavinstskatten i stället för att betala den
direkt. På uppskovsbeloppet
betalas en ränta på 0,5 procent.
Regeringen och samarbetspartierna föreslår nu att den
uppskovsräntan ska tas bort
från och med 1 januari 2021
och att det även ska gälla för
gamla uppskov.
Syftet med förslaget är att
öka rörligheten på bostadsmarknaden genom att minska de
inlåsningseffekter som räntekostnaden kan leda till.
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Ni har väl inte missat att våra blanketter har fått en uppfräschning?
Bostadsrätterna har ett stort antal blanketter på webbplatsen under Medlemsförmåner och Blanketter. De flesta är
till nytta för er i styrelsen men det finns
också några som är tillgängliga för de
boende i föreningarna.
Vi har under våren gjort en total översyn av samtliga befintliga blanketter och
en del av dem har fått en rejäl ansiktslyftning.
Det har också tillkommit flera nya
blanketter såsom Anmaning till rättelse vid
vägrat tillträde och Uppsägning vid obetald
årsavgift.
Gå gärna in och sök blanketter när ni
behöver!

var det totala tillskottet av
bostäder genom ny- och ombyggnad under 2019, enligt SCB.
Under året färdigställdes 45 446
bostadslägenheter i nybyggda
flerbostadshus, vilket är sex
procent fler än året innan.
Utöver det tillkom under 2019
även bostadslägenheter i
småhus, 10 213 lägenheter, och
även 3 155 lägenheter genom
ombyggnationer och ändrad
användning.

Utredning
om social
bostadspolitik

Foto: Shutterstock

Regeringen har tillsatt en
utredning för att titta på flera
delar i den sociala bostadspolitiken. Utredaren ska bland annat
analysera och förbättra verktyg
såsom kommunala bostadsförmedlingar och förturer, hyresgarantier samt vilka krav kreditgivare
ställer på förstagångsköpare.
Målet är att underlätta inträdet på
bostadsmarknaden, både inom
det hyrda och ägda beståndet.
Utredningen ska redovisas senast
den 8 november 2021.
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Medlem
vill glasa in
– vad är det som gäller?

Sommaren lider mot sitt slut och många med en uteplats, altan
eller balkong funderar över hur dessa uterum kan utnyttjas
mer. Inte helt ovanligt är att föreningsmedlemmar vänder sig
till styrelsen med en förfrågan om att få glasa in sin altan eller
balkong. Vad gäller då? Och vad bör styrelsen tänka på?
nuti sin bostadsrätt har medlemmen stor frihet att göra ändringar.
Bland annat står det var och en fritt
att tapetsera eller lägga nya golv.
Inte så konstigt med tanke på att det
ju faktiskt är bostadsrättshavaren
som har underhållsansvaret för det
inre i lägenheten.
Styrelsen kan bara neka en medlem att
göra en förändring i sin lägenhet om man
har anledning att befara att förändringen
kan orsaka påtaglig skada eller olägenhet i
föreningen, som det står i lagen.
Ändring utanför lägenhet
Däremot är det i princip inte tillåtet alls
för en bostadsrättshavare att utföra några
ändringar utanför sin lägenhet utan
tillstånd från föreningen. Allt som finns
utanför lägenheten bestämmer nämligen
föreningen över. Och detsamma gäller i
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regel för föreningens mark. Om en medlem vill göra en större förändring som
påverkar huset eller marken krävs därför
föreningsstämmans tillstånd – det räcker
alltså inte med styrelsens.
Med större förändringar menas till exempel att ta upp ett nytt fönster i fasaden
eller att bygga en altan på föreningens
mark. Även åtgärder som kan tyckas
mindre, såsom att glasa in balkongen eller
att sätta upp en markis på fasaden, kräver
tillstånd.
I radhusföreningar är det dock inte
ovanligt att inte bara lägenheterna utan
även marken utanför dem har upplåtits
med bostadsrätt. I de fallen har bostadsrättshavarna viss rätt att utföra åtgärder
på marken.
Medlemmarna kan anlägga en enklare
form av uteplats, sätta upp ett mindre
staket och plantera växter, under förut-

sättning att förändringen inte är väsentlig.
Att sätta upp ett växthus är däremot att se
som en väsentlig förändring och att borra
i fasaden får medlemmen inte göra utan
tillstånd.
Om en medlem gör något som orsakar
problem för föreningen eller sina grannar
har föreningen rätt att begära att bostadsrättshavaren ändrar på det som förorsakar
problemet. En förening kan även genom
sina ordningsregler påverka utformningen och användningen av den upplåtna
marken.
Förändring av fastigheten kräver
korrekt beslutsgång
Hur ska då styrelsen tänka om en medlem
vill glasa in sin balkong eller altan? För att
det ska bli rätt i slutänden är det viktigt
att beslutsgången följs. Först och främst
behöver styrelsen ha klart för sig om
marken tillhör föreningen eller är upplåten med bostadsrätten. Inglasning kräver
dessutom bygglov eller bygganmälan.
Finns förutsättningar för det?
Om marken är föreningens, eller om
det gäller en balkong, krävs att en stämma beslutar i frågan. Om inglasningen
kan tänkas påverka grannarnas lägenheter
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Ett beslutsunderlag tas
fram som ska
skickas med
kallelsen till
stämman.

Detta
gäller    för

Medlemmarna kallas till
stämma för att fatta beslut.

Beslutsgång
Om den förändring
som ska göras
kräver beslut på en
stämma är beslutsgången lite olika
beroende på hur
medlemmarna ställer
sig i frågan. Grafiken
till höger illustrerar
hur man måste
gå till väga
– steg för steg.

Ingen berörd
medlem är emot
och stämman
säger ja.

En eller flera berörda medlemmar har sagt nej eller inte
svarat. Stämmobeslut måste
fattas med 2/3 majoritet.

Ansökan till hyresnämnden
för godkännande av stämmobeslut och genomförandet
av åtgärden.

Markis eller
parabol
Om medlemmen
behöver borra i fasaden för att fästa en
parabol eller sätta upp
en markis, kräver det
tillstånd av föreningen. En parabol måste
fästas säkert och aldrig
utanför exempelvis ett
balkongräcke. Det kan
också finnas riktlinjer i
föreningen vad gäller
färger för markiser.

Inglasning
Hyresnämnden
säger ja.

Inglasningen
kan påbörjas.

negativt ska de tillfrågas innan stämman
om de är för eller emot åtgärden.
Om alla som är berörda säger ja och
lämnar sina godkännanden till åtgärden
krävs endast enkel majoritet som röstar
ja på stämman. Om någon säger nej krävs
kvalificerad majoritet, det vill säga 2/3
som röstar ja på stämman och även hyresnämndens godkännande av beslutet.
För lägenheter där marken ingår i
bostadsrätten, kan styrelsen besluta om
att åtgärden får göras men måste då först
kontrollera med de grannar som bor intill
om de har något emot den. Om någon av
dem är emot, det vill säga påverkas negativt, måste beslutet fattas av en föreningsstämma och då med 2/3 majoritet precis
som när marken är föreningens.
Skulle ni i styrelsen vara emot dessa
ändringar kan ni besluta att inte ge
tillstånd. Då återstår för medlemmen att

Hyresnämnden
säger nej.

Processen
stoppas.

Så snart det är en
större förändring av
till exempel en fasad
måste beslut fattas
på en stämma. För
en inglasning krävs
dessutom bygglov eller
bygganmälan.

Vindskydd
Ofta är det tillåtet att
sätta upp ett enklare
vindskydd om detta
inte fästs i fasaden.
Men kontrollera vad
som står i trivselregler
och stadgar vad gäller
till exempel färger.

få ihop 10 procent av medlemmarna och
kräva att det kallas till en extrastämma
för att lyckas få igenom beslutet. Eller att
skriva motioner till ordinarie stämma.
Observera att medlemmen inte får
påbörja några arbeten med inglasningen
förrän beslut fattats på stämman, eller att
hyresnämnden har godkänt inglasningen.
Ansvar för inglasningen
Föreningen bör skriva ett avtal med medlemmen där det framgår vad som gäller
om denne flyttar och även att medlemmen
har underhållsansvaret för inglasningen.
I föreningens stadgar kan det framgå, så
som det gör i Bostadsrätternas mönsterstadgar, att medlemmen ansvarar för
eventuella kostnader för att montera ner
en inglasning när föreningen behöver
utföra underhåll, exempelvis måla om
fasaden. Gör det inte det bör föreningen
avtala även om det.

Tips!
Att förstå och hålla
isär vad som gäller
i olika situationer
och steg i processen
är ingen lätt materia.
Ni kan alltid höra av
er till oss på styrelserådgivningen för att
reda ut vad som gäller
i er specifika situation.
Ring 0775-200 100!
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Nykomling
i styrelsen?
Styrelsen
Styrelsen är föreningens
verkställande organ. Den
utses av medlemmarna på en
föreningsstämma. På ett första
möte därefter, det konstituerande mötet, utses en av
ledamöterna till ordförande,
om inte stadgarna anger att
det är föreningsstämman som
gör det. Även suppleanterna
brukar kallas till styrelsemötena, men det är inget krav.
De har ingen rösträtt så länge
de inte tjänstgör i stället för
någon ordinarie ledamot som
har fått förhinder.

Förvaltningen
Styrelsen kan utse någon annan att sköta den
löpande ekonomiska och
tekniska förvaltningen.
Men det är fortfarande
styrelsen som är
ansvarig gentemot
medlemmarna att
förvaltaren gör det den
ska enligt förvaltningsavtalet.

De viktigaste bestämmelserna om bostadsrätt finns i
bostadsrättslagen och lagen
om ekonomiska föreningar
som ibland kallas föreningslagen. Kompletterande
regler finns i föreningens
stadgar och eventuella trivselregler. En bostadsrättsförening berörs dessutom
av ett stort antal bestämmelser gällande bland annat
integritetsfrågor, bokföring,
redovisning och beskattning
samt byggregler.

Om du är ny i styrelsen och håller det
här styrelsebladet i din hand, alternativt läser det digitalt, är din förening
medlem hos oss på Bostadsrätterna.
Vi ger dig här en introduktion i vad det
innebär att sitta i en bostadsrättsförenings styrelse. Dessutom kan du utnyttja medlemskapet hos oss genom att
ställa frågor till vår styrelserådgivning.

Tystnadsplikt

Vårdplikt

Arbetsfördelningen
För att underlätta styrelsearbetet bör ledamöterna
dela upp arbetsuppgifterna mellan sig. Tänk på
att styrelsens ledamöter
i princip har lika stort
ansvar. I ordförandens
uppgifter ingår dock att
kalla till och leda
styrelsemötena samt
öppna föreningsstämman.

Protokoll
Styrelsemötena ska
dokumenteras i protokoll som ordföranden
och ytterligare minst
en ledamot förutom
protokollföraren ska
skriva under. Protokollen
ska föras i nummerföljd
och förvaras på ett
betryggande sätt.
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Lagar och regler

Alla styrelseledamöter har en
så kallad vårdplikt om föreningen. Det innebär att de
har ansvar för att föreningens
fastighet och ekonomi sköts
på ett bra sätt. Samtidigt ska
styrelsen våga fatta nödvändiga beslut om exempelvis
renovering. En styrelse kan
alltid hänskjuta frågor till en
föreningsstämma för att på så
sätt förankra beslut hos alla
medlemmar.

Styrelsens ledamöter
och suppleanter får inte
berätta för andra vad som
diskuteras inom styrelsen.
En ledamot får ibland
information om sådant
som kan skada föreningen
och enskilda medlemmar
om den sprids. Alltså gäller
att styrelsen ska vara försiktig med det den känner
till. Detsamma gäller för
revisorerna.

Lydnadsplikt

Lojalitetsplikt
En styrelseledamot får
aldrig låta eget eller någon
annans intresse gå före
föreningens. Styrelseledamöterna har vad som kallas
för ett sysslomannaansvar
gentemot föreningen och
ska därför agera i enlighet
med stadgarna och det
föreningsstämman har
fattat beslut om.

En grundläggande princip för
en bostadsrättsförening är
att det är föreningsstämman
som är det högsta beslutande organet. Det innebär en
”lydnadsplikt” för styrelsen att
följa och verkställa de beslut
som stämman fattat så länge
dessa inte strider mot lag eller
stadgar. Det är styrelsens sak
att kontrollera att besluten inte
gör det och i sådant fall inte
verkställa dem. En styrelse kan
aldrig lägga över det ansvaret
på stämman.
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Revisorer
Ansvar
Varje styrelseledamot
har rätt att markera en
avvikande mening eller
reservera sig mot beslut.
Detta kan ske på två sätt.
Antingen genom att det
antecknas i protokollet
hur var och en röstat i
en fråga eller genom att
ledamoten begär att få en
reservation mot beslutet
antecknad i protokollet.

Revisorn ska göra en opartisk
och kritisk bedömning av
styrelsens handlande. Därför
ska revisorn inte delta i styrelsemötena. Han eller hon får
heller inte stå i nära relation
till någon i styrelsen. Det är
viktigt att revisorn har den
kunskap och erfarenhet som
krävs för uppdraget men behöver inte vara auktoriserad
eller medlem i föreningen om
inte stadgarna kräver det.

Fullmakter
Om styrelsen ställer ut
fullmakter ska det alltid
protokollföras och de bör
begränsas vad gäller belopp
och tid. Bevaka och kontrollera utställda fullmakter
med jämna mellanrum.
Särskilt när styrelsens sammansättning har ändrats.

Tänk på jäv
Likhetsprincipen
Medlemmar ska i princip
behandlas lika. Styrelsen får
inte agera på sådant sätt
att endast en viss grupp
medlemmar får ekonomiska fördelar eller gynnas
på övriga medlemmars
bekostnad. Även föreningsstämman måste ta hänsyn
till likhetsprincipen.

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.

Firmateckning
Styrelsen i sin helhet har alltid rätt att agera firmatecknare. Om firmateckningsrätten delegeras bör det
krävas minst två ledamöter
tillsammans för att till exempel ta ut pengar. Ge inte
någon i styrelsen fullmakt
att ensam göra uttag från
föreningens konto, ta upp
lån eller liknande. När nya
ledamöter väljs in i styrelsen
ska en ändringsanmälan
göras till Bolagsverket.
Det är oerhört viktigt för att
inte ledamöter som avgått
fortsättningsvis ska kunna
teckna föreningens firma.

Förmåner
för er som
medlemmar

En styrelseledamot får
självklart inte diskutera
och besluta i frågor som
handlar om avtal mellan
sig själv och föreningen.
Det gäller även då det
handlar om någon annan
person som ledamoten
har en intressegemenskap med, till exempel
någon närstående.

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.
Föreningens
egen webbplats
Genom Bostadsrätterna
får ni möjligheten att skapa en egen webbplats
för föreningen med hjälp
Hitta alla medlemsförmåav vårt verktyg.
ner på bostadsratterna.
se/medlemsformaner
Bostadsrätternas
(inloggning krävs)
fastighetsförsäkring
Fastighetsförsäkringen
har ett mer omfattande
skydd än andra försäkringar på
marknaden och dessutom till
ett förmånligt pris. Genom samarbetet med försäkringsmäklare
Söderberg & Partners erbjuds
fastighetsförsäkringar speciellt
anpassade till bostadsrättsföreningar.
Digitala lösningar
för din förening
Underlätta kommunikationen inom
föreningen med Sveriges största
boendeapp - Boappa. Uppstartshjälp och en rad specialfunktioner
ingår. För en helt eller delvis
digital stämma kan ni som medlem utnyttja Appen Percap till en
rabatt om 20 procent.

Tre tips till dig som är med i styrelsen
Se till att få en ordentlig introduktion i arbetet, till exempel genom ett
separat möte med styrelseordföranden eller någon annan ledamot.
Utnyttja medlemskapet i Bostadsrätterna. Vi kan ge svar på de flesta
frågorna inom teknik, ekonomi, juridik kopplade till bostadsrätt. Du når
oss på telefon 0775-200 100 eller e-post fraga@bostadsratterna.se.
Rådgivningen ingår i medlemsavgiften.
Gå en utbildning! På vår webbplats finner du kurser i många olika ämnen
som berör bostadsrättsföreningar. I höst har vi valt att hålla alla utbildningar digitalt – åtminstone till en början. Även kursutbudet ingår i medlemsavgiften.

 lanketter för
B
bland annat avtal
och ansökningar
Bostadsrätternas
stadgemall
Mall för underhållsplan
Broschyren ”Att bo i bostadsrätt”
Handboken ”Bättre projekt”
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frågor/svar

Vi har en stor innergård som
används av skolor i närheten
för diverse aktiviteter.
Medlemmarna klagar och
kräver att styrelsen gör något
för att hindra andra än boende att använda den. Vad
säger lagen? Kan vi hindra
utomstående att använda innergården och vilka åtgärder
kan vi i så fall vidta?
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Skolor använder
vår innergård –
vad gäller?

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

Kan vi kräva
att medlemmar
renoverar
sina badrum?

Svar: Ni kan fundera på möjligheterna att bygga staket
och grindar men det går inte
att helt förbjuda allmänheten
från att vistas där.

Hyresgäst ska
flytta – kan de
vägra visning?
Vi har hyreslokaler i vårt hus
och en av dessa lokalhyresgäster har sagt upp sitt
avtal och kontraktet går ut
den sista oktober. Vi har
intressenter som vill titta på
lokalen men hyresgästen
hänvisar till kontraktets utgång, att vi får lösa det efter
det. Vi riskerar att förlora en
del pengar om vi inte lyckas
hyra ut lokalen och vi undrar
vilka rättigheter vi har?
Svar: Som vi tolkar det har ni
tillträdesrätt eftersom avtalet
är uppsagt. Hyresgästen bör
alltså låta er visa lokalen på
lämpliga tider men ni som
hyresvärd ska förstås se till
att det inte orsakar hyresgästen för mycket besvär.

Hälften av badrummen i vår förening är gamla, cirka
30 år. Enligt stadgarna har ju medlemmarna underhållsansvaret för sina lägenheter. Men frågan är, kan
föreningen ställa krav på de medlemmar som inte renoverat ytskikten i sina badrum att faktiskt göra det?
Och vad händer om de ändå inte gör det och det
sedan uppstår en läcka med fuktskador som följd?

Svar: Ni kan inte kräva att badrummen ska renoveras men ni kan besikta badrummen. Visar det sig
då att skicket på badrummen är riktigt dåligt kan ni
informera medlemmarna om detta. Klargör då att
om det uppstår en skada som även skadar andra
delar av fastigheten så kan föreningen komma att
kräva skadestånd.

Hur får vi medlem att ansöka om uthyrning?
Vi har en medlem som sedan en tid har en ”inneboende” i sin lägenhet. Den inneboende har sagt att
medlemmen bor hos sin partner ibland, men är hemma en del. Vi ser dock aldrig till vår medlem och det
är uppenbart att det handlar om en andrahandsuthyrning. Därför har vi mejlat medlemmen och bett
om att få in en ansökan om att få hyra ut i andra
hand, men denne hävdar bestämt att hen bor kvar i
sin lägenhet. Hur går vi vidare? Vi har inga konkreta
bevis och både medlemmen och den inneboende
är skrivna där. När ord står mot ord och vi inte kan
bevisa något är väl medlemmens skydd rätt starkt?
Bevisbördan ligger väl på oss?

Svar: Det stämmer att det är ni som, om ni skulle
välja att säga upp medlemmen på grund av otillåten
andrahandsuthyrning, behöver bevisa att ni har
grund för er uppsägning. Om ni inte redan har gjort
det, så kan ni skicka en formell rättelseanmaning,
en varningsskrivelse, till medlemmen i rekommenderat brev. Det behöver ni ändå ha gjort om ni vill
gå vidare med uppsägningen. Blankett finns på
Bostadsrätternas webbplats. Om ni har möjlighet,
prata med den inneboende om hur ofta medlemmen
är där och hur det brukar gå till när medlemmen
kommer hem, till exempel om denne brukar höra av
sig innan eller bara klampa in och så vidare. Detta är
något som fick betydelse vid en domstolsprövning
för ett antal år sedan för om det handlade om en
andrahandsuthyrning eller inte.

