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Nyheter och goda råd för dig
i bostadsrättsföreningens styrelse

Bostadsrättens dag
20 november
Allt du behöver veta
inför mässan
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För varmt
– och kallt?
Styrelsens ansvar att bostäderna
håller rätt temperatur.

Innehåll
Experten: Viktigt att följa sin underhållsplan
Nya medarbetare i rådgivningen
Bostadsrättens dag – i år som digital 3D-mässa!
1990-talet: Bankkris och konkurser
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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
9 000 bostadsrättsföreningar
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.

Experten:
Viktigt att ha koll på
sin fastighet och följa
sin underhållsplan
Under fem års tid läckte en bostadsrättsförenings dagvattenledning
så att vatten trängde in i källaren till grannfastigheten. I somras avgjorde
Högsta domstolen ersättningsfrågan och kom fram till att grannen har
rätt till ersättning från föreningen för skadorna.

n bostadsrättsförening
i Mellansverige äger två
fastigheter som gränsar
till en tredje. Mellan
åren 2011 och 2016 fick
grannfastigheten problem
med inträngande vatten
i sin källare. Efter undersökningar visade
det sig att vattnet kom från ett läckage på
bostadsrättsföreningens dagvattenledning. Ägarna till den drabbade grannfastigheten ville ha ersättning för de skador
som det inträngande vattnet orsakat och
tog saken till rätten.
Både tingsrätten och hovrätten ansåg
att bostadsrättsföreningen inte kunde
hållas ansvarig för skadorna – att den inte
har ett strikt ansvar – och att föreningen
inte agerat oaktsamt.
– Skadeståndsrätten är komplex. Vi
brukar ju utgå ifrån det som står i lagen,
nämligen att den som ”uppsåtligen eller
av vårdslöshet vållar skadan” ska ersätta
den, något som tingsrätten och hovrätten
inte ansåg kunde bevisas, säger Rikard
Wahlstrand, jurist och styrelserådgivare
på Bostadsrätterna.
Till saken hör att dagvattenledningen
vid tiden för läckaget var cirka 80 år
gammal. När fallet togs upp i Högsta
domstolen gjorde denna instans en annan
bedömning än tidigare rättsinstanser.
Visserligen hade inte föreningen, ansåg

E

Rikard Wahlstrand
Jurist och styrelserådgivare, Bostadsrätterna
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domstolen, med avsikt orsakat skadan,
men som anläggningsägare har föreningen ett ansvar att se till att den egna
anläggningen inte orsakar skador som
drabbar andra.
– Här lutade sig domstolen inte på
det som kallas strikt ansvar utan utgick
ifrån vad som kan begäras av ägaren.
En anläggningsägare kan alltså anses ha
agerat oaktsamt om denne inte kontrollerat skicket och underhållsbehovet på
sin fastighet. Därmed ansågs föreningen
ersättningsskyldig, förklarar Rikard
Wahlstrand.
– Domen understryker verkligen vikten
av att bostadsrättsföreningen har koll på
sin fastighet, och löpande underhåller
den. Enklast är att upprätta en underhållsplan och följa den, och inte skjuta
nödvändigt underhåll
på framtiden, säger
Rikard Wahlstrand.
Den aktuella
bostadsrättsföreningen dömdes
att betala drygt
590 000 kronor
förutom rättegångskostnaderna.

Aktuellt | Smått & Gott
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Karin Lidekrans och Nicklas Pettersson är två av tre nya rådgivare hos Bostadsrätterna.
På bilden saknas Daniel Näsström.

Nya medarbetare
i rådgivningen
Bostadsrätterna har nu nått över 9 000-gränsen i antalet anslutna
föreningar och vi kan konstatera att allt fler bostadsrättsföreningar
har insett fördelarna med att vara medlem hos oss. Några av våra
kollegor har gått till nya uppdrag och vi har därför rekryterat nya
medarbetare till vår organisation.
styrelserådgivningen
svarar elva medarbetare på alla de frågor
som styrelserna i våra
medlemsföreningar har.
Frågorna spänner över
ett brett spektrum och handlar om
ekonomi, juridik, teknik och allehanda
bostadsrättsfrågor, varför det är viktigt
att vi har olika kompetenser i rådgivningen.
Redan förra året fick vi ett välkommet tillskott av en ny medarbetare på
tekniksidan, Nicklas Pettersson, och till
sommaren i år anställde vi ytterligare två
kollegor till vår styrelserådgivning.
Här kommer en kort presentation:
Karin Lidekrans är jurist och kommer

I

närmast från en tjänst som jurist på det
allmännyttiga bostadsbolaget Svenska
Bostäder.
Daniel Näsström är nyutexaminerad
jurist från Uppsala universitet med en
hel del praktisk erfarenhet som råd
givare på Lexly och även på Hyresgäst
föreningen.
Nicklas Pettersson, som ni säkert
redan har haft kontakt med i teknikfrågor, har en yrkeshögskoleutbildning
med fokus på energieffektivisering och
förvaltning av fastigheter. Han har tidigare erfarenheter som byggprojektledare,
snickare och företagare.
Välkomna att ringa till vår styrelseråd
givning och ställ frågor! Ni når oss som
vanligt på 0775-200 100.

Få bryter mot
trivselreglerna
Endast 10 procent av dem
som bor i bostadsrätt säger att
de någon gång har brutit mot
föreningens trivselregler. Det visar
Sveriges Bostadsrättsrapport
2021, som tagits fram av SBC,
Sveriges Bostadsrättscentrum.
Vanligaste regelbrottet, som
32 procent anger, är att spela
musik efter tillåten tid och att
slänga grovsopor bland vanligt
hushållsavfall. Dock är det få som
utfört omfattande renoveringar
utan styrelsens tillstånd, rökt
i trapphuset eller grillat på
balkongen. Det svarade
endast 11 procent.

34 300
lägenheter började byggas under
första halvåret 2021, enligt SCB.
Det är en ökning med cirka
25 procent jämfört med samma
period 2020. Av dessa är cirka
6 800 småhus och ungefär
27 500 är lägenheter i flerbostadshus. Av lägenheterna
är 59 procent hyresrätter.

Bostadsrätterna
Direkt till
rätt adress
Har det skett förändringar
i styrelsen efter senaste
föreningsstämman? Kanske får
du denna skrift, Bostadsrätterna
Direkt, felaktigt? Om inte
föreningen har en brevlåda dit all
information och post går 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
även gärna om styrelsen har
en gemensam e-postadress
för föreningen eller en
personlig e-postadress.
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Bostadsrättens dag arrangeras för första gången som en digital heldag då styrelseledamöter kan ta del av våra utbildningar speciellt anpassade för bostadsrättsföreningar och samtidigt chatta med oss. Det finns även möjlighet att ställa tekniska,
ekonomiska och juridiska frågor till våra kunniga rådgivare under hela dagen.

Bostadsrätterna bjuder in till

Digitalt
i virtuell
3D-miljö

Bostadsrättens dag
den 20 november

ostadsrätterna har arrangerat
Bostadsrättens dag i många
år som en del av Hem, Villa
och Bostadsrättsmässan som
hölls på Stockholmsmässan
i Älvsjö. Hösten 2019
tog vi klivet fullt ut
till att anordna denna
dag helt i egen regi.
Evenemanget, som var
mycket välbesökt och
fick gott betyg från både
besökare och utställare,
Karin Foors
skulle självklart följas upp med
fler Bostadsrättens dag på samma sätt. Så kom
coronapandemin våren 2020, vilket även präglar detta
år 2021.
Därför satsar vi nu på en digital version av mässan
i en virtuell 3D-miljö – en unik plattform där besökar4 | Oktober 2021

na registrerar sig, anländer till mässan och väljer vad
de vill göra eller vart de vill gå. Nästan som i verkliga
livet!
Karin Foors, marknadsansvarig på Bostadsrätterna,
svarar på varför det är viktigt att gå vidare i planerna
med Bostadsrättens dag, trots pandemin:
– Bostadsrättens dag har de senaste åren gett
föreningar möjlighet att delta i en rad olika utbildningar, få träffa oss på Bostadsrätterna, utställare
och även diskutera med styrelsemedlemmar i
andra bostadsrättsföreningar – på en och samma
dag. Vi tror att det är viktigt och efterfrågat ute
i föreningarna, säger Karin Foors.
Hon framhåller att det självklart inte kan bli
som att gå på en mässa i verkliga livet men att
det virtuella formatet ändå gör mässbesöket näst intill
verkligt.
– Och på det här sättet kan vi också nå ut till föreningar
runt om i hela landet, vilket vi faktiskt inte har gjort
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Planerade utbildningar under dagen
Du som deltar på
Bostadsrättens dag kan
under dagen ta del av kortversioner av några av våra
ordinarie utbildningar som
hålls av medarbetare på
Bostadsrätterna.
Dessa planerar vi hålla:
Så funkar styrelsen
Daniel Näsström och
Tove Lindau
Så funkar ekonomin
Gunilla Litzull och
Åsa Peltomaa

Bättre kommunikation
– mindre konflikt
Eva Blomberg och Kerstin
Frykberg Andersson

Lokaler i föreningen
- att tänka på
Anette Krising Brolin och
Rikard Wahlstrand

Andrahandsuthyrning
– att tänka på
Ulrika Blomqvist och
Karin Lidekrans

Nyttan med stadgarna
Anders Österlund och
Anette Krising Brolin

Ladda för laddstolpar
i föreningen
David Sjöqvist och Nicklas
Pettersson
Vattenskador och
försäkring
Rikard Wahlstrand och Ulrika
Blomqvist

Säkerhet och risker
i föreningen
Tove Lindau och Anders
Österlund
Effektiv skötsel
av fastigheten
Nicklas Pettersson och
David Sjöqvist

Så här
registrerar
du dig

Länk till plattformen hittar du
på vår webbplats startsida. Gå in
via länken och registrera dig med
valfritt lösenord. Du får sedan en
e-postbekräftelse.

tidigare. Mässan riktar sig till alla bostadsrättsföreningar oavsett om de är medlemmar hos oss eller inte.
Mässdeltagarna kan ta del av förinspelade utbildningar (se dem här ovan) och kan ställa frågor
i de olika ämnena i en livechatt i samband med
utbildningarna. Vi kommer också att ha särskilda
rådgivningsstationer bemannade med våra kunniga
rådgivare under hela dagen. Där kan ni som deltar
ställa frågor om juridik, ekonomi, teknik och allehanda bostadsrättsfrågor.
– Även jag kommer att finnas till hands i en chatt för
att svara på frågor om medlemskapet i Bostadsrätterna.
Som vanligt får föreningar som ännu inte är medlemmar hos oss erbjudande att testa oss kostnadsfritt
från och med mässan och hela år 2022, vilket jag gärna
hjälper till med, berättar Karin Foors.
I den virtuella mässhallen finns också ett antal
utställare, samarbetspartners och externa företag,
som erbjuder sina tjänster och produkter.

Som ledamot eller förtroendevald
i en bostadsrättsförenings styrelse
kan du enkelt ansluta dig den
20 november, under hela dagen,
oavsett var du befinner dig. Mässan
är öppen och bemannad
mellan 10.00 och 17.00.
Väl inloggad den 20 november
tar vi emot och hälsar välkommen
i foajén. Där hittar du information om
oss och vår historia – för du har väl
inte missat att vi fyller 100 år? Här
kan du även chatta med våra erfarna
rådgivare och få mer information
om vårt medlemskap.
Nu kan du gå vidare, antingen till
utställningshallen för att besöka
de olika monterplatserna eller till
utbildningssalarna för att
gå en utbildning.

Hallå där,
Ulrika Blomqvist!
Vd för Bostadsrätterna som i egenskap av jurist även svarar på frågor
i vår styrelserådgivning och bidrar
med sin kunskap i två seminarier
på Bostadsrättens dag.
Vad ska du tala om på dina seminarier?
– De seminarier jag medverkar
i handlar dels om andrahandsuthyrning, dels om vattenskador kopplat
till försäkring. Andrahandsuthyrningarna har ju ökat de senaste åren och
inte sällan skapar det konflikt mellan
föreningar och bostadsrättshavare.
Här ger vi tips vad styrelsen ska
tänka på. Vattenskador är också ett
hett ämne eftersom nästan var femte
bostadsrättsförening drabbas varje år.
På seminariet pratar vi om hur de kan
förebyggas på bästa sätt.
Varför genomför ni Bostadsrättens
dag digitalt?
– Genom att genomföra hela dagen digitalt – med utbildningar men
även rådgivning och tillfälle att tala
med utställare – når vi bostadsrättsföreningar över hela landet. På så
sätt får alla samma möjlighet att ansluta sig och får tillgång till utbildning
och information, även de som, av
hälsoskäl eller rädsla för att drabbas
av covid-19, inte kan tänka sig att
delta på en fysisk mässa. Sedan är
det ju vansinnigt spännande med
den virtuella mässmiljön, tycker jag.
Det hade nog inte de som bildade
Bostadsrätterna för 100 år sedan
kunnat föreställa sig i sin vildaste
fantasi!

Tips!
Mässan med alla inspelade
utbildningar och mässerbjudanden
från utställarna går att besöka fram
till klockan 22 den 22 november.
Dock är chattarna endast
bemannade den 20 november.
Oktober 2021 | 5
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Del 7: Det åttonde decenniet – 1990-talet

Tvära kast i bostadsbyggandet,
bankkris och konkurser

ecenniet inleddes med
ett bostadsbyggande
om 60 000 nya bostäder, men tvärstannade
åren därefter och sjönk
till rekordlåga 11 000
i slutet av årtiondet. Under denna
period slog konjunkturpendeln mellan
ytterligheter.

D

Förändrade spelregler
Sverige fick åren 1991–1994 uppleva
sin största bankkris någonsin. Några
kommersiella fastighetsbolag ställde in
betalningarna och drog med sig både
banker och fastighetsmarknaden i fallet.
I september 1992 noterades en marginalränta på 500 procent och Sverige fick
överge den fasta växelkursen. Främst
berördes kommersiella fastigheter som
förlorade två tredjedelar av sina värden.
Bostadsrätter och villor tappade cirka
tjugo procent i värde, men marknaden
repade sig snart.
År 1991 kom en proposition om
bostadsfinansiering. De tidigare räntesubventionerna skulle avskaffas och
ersättas med räntelån. Byggsektorn som
tidigare haft en lägre momssats, skulle
nu dessutom beläggas med full moms.
Bostadsrätterna, då SBC, varnade regeringen för följderna av förslagen.
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Under 1990-talet upplevde
Sverige sin största bankkris
i modern tid. I spåren av
den kom många bostadsrättsföreningar på obestånd och vår egen
”föreningsdoktor” fick
rycka ut och hjälpa medlemmarna. Över 600
bostadsrättsföreningar
gick ändå i konkurs.

Under 1990-talet inspirerades byggstilen av
1920-talsklassicism och 1930-talsfunkis.

Krisande bostadsrättsföreningar
Under slutet av förra årtiondet och början av 1990-talet hade många bostadsrättsföreningar byggts med extremt låga
egna insatser; nästan allt hade finansierats med lån. Detta ledde till att många
bostadsrättsföreningar kom på obestånd
när fastighetskrisen slog till. Vi försökte
så långt det gick att hjälpa medlemmar
som drabbats genom Bostadsrätternas
egen ”föreningsdoktor”. Totalt gick dock
över 600 bostadsrättsföreningar i konkurs under denna period.
Vår bostadsproduktion inom SBC Bo
fortsatte dock enligt plan och 1992/1993
var organisationen en av landets största
byggherrar med 483 nyligen färdigställda
lägenheter och ytterligare 892 under
produktion.

Fastighetsskatten i fokus
Den tidigare trenden vände under slutet
av 1990-talet: i stället för att vara den stora
mottagaren av statsunderstöd minskade
dessa och bostadssektorn blev i stället en
statsfinansiell kassako. De sammanlagda

räntebidragen på cirka trettio miljarder
växlades till en skattebelastning på samma
summa för ägda småhus och bostadsrätter.
Vreden växte hos bostadsrättshavare
och villaägare och i april 1997 samlades
människor till den största boendedemonstrationen Sverige hade sett. Hela
15 000 deltagare tågade till Mynttorget
i Stockholm för att överlämna 30 000
namnunderskrifter till bostadsminister
Jörgen Andersson.
Vår verksamhet växte, främst inom
ekonomisk förvaltning. Organisationens
egna kapital hade ökat från 5 miljoner
kronor i decenniets början till drygt 60
miljoner i slutet. År 1999 hade vi 122
anställda och det året ersattes vd Mirja
Kvaavik Bartley av Ulrika Francke.
Källa: SBC 70 år, tidigare årsredovisningar

I nästa nummer: Under 2000-talet
stärktes bostadsrättens position rejält.
Vår organisation förändrades markant
när en del av oss år 2004 blev aktiebolag och den ursprungliga ekonomiska
föreningen, det vill säga vi, behöll rollen
som intresseorganisation. År 2011 bytte
vi namn till Bostadsrätterna.

Medlem | Förmåner

Illustration: Rebecca Elfast

Vi närmar oss vintern
och värmen i huset har
troligen slagits på. Men
hur kommer det sig att
vissa medlemmar klagar
på värmen i sina lägenheter
medan andra upplever att
det är för kallt? Och vilket
ansvar har styrelsen att
lägenheterna håller rätt
temperatur?

I

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 medlems
förmånerna här.
Styrelserådgivning via
telefon och e-post
Behöver er styrelse råd
i någon särskilt

svår fråga? Vi
erbjuder på vardagar våra medlemsföreningar kostnadsfri rådgivning per telefon och e-post
inom juridik, ekonomi och
teknik.

För varmt
eller kallt?
Tänk så här!
nomhusvärmen kommer
ofta till oss via fjärrvärme
och leds därefter vidare
ut till våra radiatorer,
eller element i vardagligt
tal. Men hur kan det då
komma sig att inomhustemperaturen
varierar mellan olika lägenheter?
Det kan till exempel bero på flödena
i radiatorerna, alltså för lite varmvatten
i elementen, eller att termostaterna på
dem har fastnat, men det är också vanligt
med variationer i inomhustemperaturen
när sommaren går över i höst eftersom
utomhustemperaturen pendlar kraftigt.
Följden blir att cirkulationspumpen som
förser elementen med varmvatten slår av
och på hela tiden.
Tjocka gardiner, tunga möbler eller
elementskydd framför elementen kan
också vara en anledning till att det blir
kallt inomhus, eftersom termostaten
stänger flödet av varmvatten när rummet
uppnått rätt inomhustempereratur.
Elementen kan också behöva luftas
för att fungera på bästa sätt. Luftningen
är normalt bostadsrättshavarens ansvar,
men många medlemmar behöver hjälp
med det och en del föreningar vill att det
utförs av proffs för att undvika vatten
skador.
Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna
råd om temperatur inomhus (FoHMS
2014:17) bör en bostadsrätt hålla mellan
20 och 23 grader. Det kan ses som en olä
genhet för hälsan om det är kallare än så.
Människor upplever också temperatur
på olika sätt, men om en medlem hör
av sig och upplever att det är kallt

Förmåner
för er som är
medlemmar

Hitta alla medlemsförmåner på bostadsratterna.
se/medlemsformaner
(inloggning krävs)

i lägenheten, be medlemmen att mäta
temperaturen i lägenheten och se över
möbleringen. Temperaturen ska mätas
en meter upp från golvet och en bit in
i rummet.
Om temperaturen ligger under det
rekommenderade under längre tid
behöver föreningen undersöka varför.
Eftersom uppvärmningen, åtminstone
så här års, är föreningens största kost
nad bör föreningen vara försiktig med
att dra upp värmen och därmed öka
energiförbrukningen. I stället kan det
vara idé att se över hela värmesystemet
i föreningen. Kanske behöver värme
anläggningen justeras?

Tänk
på att

Varje extra grad av värme kostar
fem procent mer i energikostnad.
Anlita en konsult för en eventuell
injustering av värmesystemet.
Om en boende klagar på för kall bostad
och föreningen inte höjer temperaturen till
åtminstone normvärdet kan medlemmen ha
rätt till en sänkning av månadsavgiften
för den tid som lägenheten är för kall.
Om styrelsen inte agerar efter påtalande
och försöker komma tillrätta med problemet
har medlemmen rätt att själv försöka avhjälpa
bristen på föreningens bekostnad.

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.

Familjejuridisk hjälp
Fenix Juridik erbjuder dig som
boende 20 minuters kostnadsfri
familjejuridisk rådgivning och
en förmånlig rabatt på samtliga
juridiska tjänster därefter.
Bostadsrätternas
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 fastighets
försäkringar speciellt anpassade
till bostadsrättsföreningar.
Ökad kommunikation
med boendeappen Boappa
Genom vårt avtal med Boappa
erbjuds ni boendeappen helt
kostnadsfritt. Tvättstugebokning,
dokumenthantering, styrelserådgivning och möjligheten för
grannar att kommunicera och
låna eller köpa prylar av varandra. Allt samlat på samma
plats.
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

Vi i styrelsen fick en fråga från en mäklare
om föreningen godkänner delat ägande,
det vill säga att en förälder som inte ska
bo i lägenheten äger en andel av den.
Det känns problematiskt att någon som
inte bor här äger en del. Hur ser ni på det?
Svar: Om inget annat framgår av stadgarna
avgör styrelsen om det tillåts. Enligt lag måste
ni endast acceptera delat ägande mellan
makar och sambor. Om ni inte har godkänt
denna typ av ägarkonstellation tidigare är det
bra om ni tänker till innan ni godkänner det.
Likhetsprincipen gör att när ni väl har tillåtit
detta, kan ni komma att behöva göra det
igen mot bakgrund av att alla medlemmar
ska behandlas lika. Det är dock vanligt att
just ägande föräldrar/barn godkänns.

Kan vi stryka i lägenhetsförteckningen?
Jag är ny i styrelsen och har tagit mig
an att uppdatera vår lägenhetsförteckning som blivit liggande. Några fundering
ar: måste alla tidigare boende stå kvar
i förteckningen eller räcker det med de
nuvarande? Underrättelser om pantför
skrivningar, måste de sparas? Och ska
pantförskrivningar som lösts stå kvar i
förteckningen?
Svar: Ja, alla bostadsrättshavarna från det
att föreningen bildades ska finnas med i
förteckningen, och den ska sparas för evig
tid, som det heter. Ni, eller om ni skulle ha en
ekonomisk förvaltare, ska göra noteringar och
avnoteringar när kreditgivaren underrättar er
om att en lägenhet har pantförskrivits. Någon
tidsgräns för hur länge underrättelser om
pantsättningar ska sparas finns inte. Men det
kan vara klokt att spara dem för eventuella
rättsliga anspråk längre fram.

Bör vi tillåta
en rullstolsramp?
Vi har en rullstolsburen person i vårt
hus. Medlemmen vill ha en ramp ner
från trottoaren direkt framför porten,
vilket skulle innebära att den skulle
gå en meter ut i bilvägen. Vad är
vi skyldiga att göra i föreningen?
Svar: Ni har ingen skyldighet att tillhandahålla eller bekosta en ramp åt
medlemmen. Medlemmen kan vända sig
till kommunen och söka bostadsanpassningsbidrag för en ramp. Om kommunen bedömer att medlemmens behov
motiverar bidrag är en förutsättning dock
att föreningen också godkänner installationen. Föreningen bör i så fall göra en
helhetsbedömning av vad som är bäst
för föreningen och vilka konsekvenser
en installation skulle få. Om föreningen
säger nej får medlemmen finna sig i det.

Vad bör vi tänka på
med energideklarationen?

Måste vi erbjuda
ersättningsboende?

Vår förening har inte utfört någon energideklaration för våra tre hus. Vi håller nu
på att ta in offerter från olika leverantörer
och planerar att utföra en energidekla
ration så snart som möjligt. Är det något
mer vi bör ha i åtanke gällande detta?
Vi undrar också vem det är som ansvarar
för att lämna in utförd energideklaration
till Boverket?

I vår förening har vi några hyresrätter.
Nu står vi inför ett stambyte och
undrar över våra skyldigheter vad
gäller kompensation då hyresgästerna
under ett antal veckor inte kan använda
kök och badrum. Det kommer att
finnas bodar med WC och dusch.
En hyresgäst arbetar natt och behöver
sova dagtid. Har vi någon skyldighet
att lösa detta med ett annat boende
under tiden?

Svar: Energideklarationen görs av en certifierad
energiexpert och är giltig i tio år. Experten
lägger in uppgifterna direkt i Boverkets regis
ter för energideklarationer. När denne lagt in
allt och energideklarationen är klar kan den
sedan även hämtas från Boverkets webbplats.
Enligt lag ska en sammanfattning av den också
anslås väl synlig i husen.

Svar: Ni har ingen skyldighet att erbjuda
ersättningsboende under tiden stambytet pågår. Däremot har hyresgästerna
rätt till nedsättning av hyran med cirka
30 procent under den tid de inte kan
använda kök eller badrum.
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Ska vi godkänna
delat ägande?

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

