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Nyheter och goda råd för dig
i bostadsrättsföreningens styrelse

Guide: Skapa en
trygg förening
Så skapar ni ett tryggt boende i föreningen
och det här är styrelsens ansvar för tryggheten.

Innehåll

Vd: 2021 – ett framgångsrikt år
De fick Bostadsrätternas stipendium
2010-talet: Föränderligt decennium
Vårens utbildningar i Bostadsrättsskolan
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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
över 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 25,
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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Vd:

En återblick på
jubileumsåret 2021
Våra planer för det stundande 100-årsjubileet började redan för två år
sedan. Här skulle firas med pompa och ståt! Men så förändrades den
vardagliga tillvaron totalt när coronapandemin slog till med full kraft.
Ändå har 2021 blivit ett framgångsrikt år.

änge levde en förhopp
ning om att vi bara
kunde skjuta på festlig
heterna något halvår. Så
blev det inte. När 2020
led mot sitt slut och
pandemin fortfarande
härjade tämligen okontrollerat konstate
rade vi att jubileumsfirandet fick anta en
mer nedtonad form. Att vi har fyllt 100
år under detta år har vi trots allt på olika
sätt uppmärksammat, inte minst här i
varje nummer av Bostadsrätterna Direkt.
Ur pandemin, som självklart drabbat
många människor hårt, har det också
kommit en del gott. Verksamheter har
fått tänka nytt och ställa om – till det
bättre. Inte minst har digitala lösningar
och planer som bara var påbörjade fått
en rejäl skjuts framåt.
Som för oss på Bostadsrätterna. Vår
satsning på distansutbildning låg precis
rätt i tiden och vi har kunnat erbjuda
fortsatt möjlighet till utbildning och
relevant information under året som
gått. Även i vår planerar vi för distans
utbildningar, men hoppas förstås kun
na hålla både fysiska och digitala
kurser så småningom. I skrivande
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Ulrika Blomqvist
Vd för Bostadsrätterna

stund har vi precis genomfört vårt första
digitala event Bostadsrättens dag i virtu
ellt 3D-format. Så spännande!
Vi ser att behovet av professionellt
stöd bara ökar och under året passerade
vi 9 000-gränsen i antalet medlems
föreningar. Vår styrelserådgivning är
fortsatt den mest efterfrågade medlems
förmånen och vi har under året förstärkt
vår organisation med flera nya styrelse
rådgivare.
På den bostadspolitiska arenan går
det alltjämt trögt. För ganska precis ett
år sedan tillsattes en av oss efterlängtad
utredning om förslag för att underlätta
för förstagångsköpare på bostadsmark
naden. Uppdraget skulle redovisas senast
den 1 november i år, men det har skjutits
fram till den 31 mars 2022. Vi fortsätter
enträget vårt påverkansarbete i frågor
såsom startlån för unga, att alla erbjuds
kreditgarantier för det första bostads
köpet och flera andra bostadspolitiska
frågor.
Nu ser vi fram emot ett förhoppnings
vis mer normalt nytt år 2022, men innan
dess önskar jag alla er medlemsför
eningar en riktigt god jul och ett
gott slut!

Aktuellt | Smått & Gott

aktuellt

Tillfällig
stämmolag
förlängs inte
Foto: Shutterstock

För att underlätta för bolag och
föreningar att hålla sina stämmor
trots pandemin infördes förra året
en lag som möjliggjorde bland
annat poströstning för föreningar.
Den lagen kommer inte att
förlängas och upphör därmed
att gälla den 31 december i år.
Det innebär att poströstning
eller helt digitala stämmor
inte längre är möjligt för
bostadsrättsföreningar och
att reglerna om ombud blir
som tidigare. Dock kan en
bostadsrättsförening hålla
sin stämma digitalt under
förutsättning att det erbjuds
en plats dit medlemmarna
kan komma och delta.

1 501
Bostadsrätterna delar årligen ut stipendium om 15 000 kronor till den eller de studenter som i sitt
examensarbete tillför nya kunskaper kring bostadsrätten som boendeform.

Bostadsrätternas
stipendium har delats ut
Under år 2021 har Bostadsrätterna
delat ut tre stipendier för uppsatser
om ansvarsfördelningen vid fuktoch mögelskador, interimistiskt
styrelseansvar och ett centralt
pantsättningsregister för bostadsrätter.

B

ostadsrätterna delar
ut ett stipendium om
15 000 kronor till
den eller de studenter
som i sitt examensarbete, vid ett universitet eller en
högskola i Sverige, tillför nya kunskaper kring bostadsrätten som
boendeform.
Ansökan om stipendium har kunnat skickas in löpande under år 2021
och beslut om beviljande fattas av
Bostadsrätternas styrelse.

anmälningar gjordes till
Fastighetsmäklarinspektionen
under perioden januari till
september i år. Det är 152
fler än under hela år 2020
då inspektionen fick in 1 349
anmälningar. Det kan även
jämföras med totalt 587
anmälningar under
hela året 2019.

Årets tre stipendier
har tilldelats:
Yohanna Burman, juridiska institutionen,
Stockholms universitet, för uppsatsen ”Fuktoch mögelskador i bostadsrätt - en utvärdering
av ansvarsfördelningen mellan bostadsrättshavare och bostadsrättsförening enligt
bostadsrättslagen och miljöbalken”.
Rebecka Larsson, juridiska institutionen
vid Handelshögskolan i Göteborg för sin
uppsats ”Interimistiskt styrelseansvar –
har verksamhetssyftet ingen betydelse?”
Anton Widemark och Adam Edén,
Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk
inriktning i Gävle för uppsatsen ”Införandet
av ett centralt register för pantsättning av
bostadsrätter – konsekvenser för berörda
aktörer”. Anton och Adam delar på
stipendiet om 15 000 kronor.

Förslag
för att stärka
bostadsrätten
Regeringen har lagt fram flera
förslag för att stärka det rättsliga
skyddet för bostadsrättsägare.
Dels handlar förslagen om en
begränsning av antalet röster
som en medlem kan ha enligt
stadgarna och därmed förhindra
kapning, dels om ett stärkt
konsumentskydd vid köp av
nyproducerade bostadsrätter.
De nya reglerna föreslås träda
i kraft den 1 januari 2023.

Vi på Bostadsrätterna säger: stort grattis!
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Guide | Trygghet

Skapa ett tryggt
boende i föreningen
Begreppet trygghet står
för olika saker för var och
en och ett tryggt boende
skapas på många olika sätt.
Det är också mycket som
påverkar hur boendemiljön
upplevs. Här beskriver vi
några saker och även
vilket ansvar styrelsen
har för att skapa en
trygg förening.
Illustration: Rebecca Elfast

A

tt vi vill känna oss trygga
i vårt boende kan nog de
flesta skriva under på.
Det gäller både inomhus
och utomhus: att fastigheten
fungerar som den ska och
har en bra luft, ljus i mörka
skrymslen, liksom skydd
mot brand om olyckan är
framme, samt att det är riskfritt och säkert att röra sig.
Som fastighetsägare innebär
det ett stort ansvar, vilket
bland annat regleras av
miljöbalken. Där står att fastighetsägaren
är skyldig att ha kontroll över fastigheten,
vilket bör göras genom en egenkontroll.
Vad innebär då det?
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Fastighetsägarens
egenkontroll

Egenkontrollen är ett slags checklista över
saker och företeelser som kan innebära en
risk för skador på egendom eller personer
i och i kring fastigheten.
Såväl miljön inomhus som utomhus påverkas av många olika saker, bland annat
av installationer och material, men också
av hur byggnaden är utformad, hur den
används, underhålls och sköts. Fastigheten behöver därför löpande och systematiskt undersökas och riskbedömas. Allt bör
också dokumenteras.
Det varierar stort mellan fastigheter
och föreningar vad kontrollerna bör
omfatta. En mer komplett checklista att
utgå ifrån brukar finnas på kommunernas
webbplatser under Miljöförvaltningen.
Hur går styrelsen till väga?
Fördela ansvaret i styrelsen. Var tydliga
med ansvarsfördelning för kontrollerna av
olika områden, liksom befogenheter. Viktigt
är att dokumentera så att alla vet sitt ansvar
och vilka befogenheter var och en har.
Gör regelbundna kontroller. Hur ofta är
helt beroende på vad som ska kontrolleras.
Vissa kontroller är reglerade, som exempelvis
ventilation genom obligatoriska ventilationskontroller med givna intervall. Andra är det
inte, utan är beroende av förhållandena,
som till exempel vid misstanke om vattenskada. Dessutom kan det variera mellan olika
föreningar.
Notera fel och brister – vad problemet är
och hur planen för att avhjälpa det ser ut.
Behövs då någon särskild kompetens
eller behörighet?
Grundläggande är att den som genomför
kontrollen förstår vad som ska kontrolleras,
syftet med den och vilka regelverk som gäller.
För det behövs ingen egentlig behörighet.
I vissa föreningar finns kunskapen inom
föreningen, men annars rekommenderar
vi att föreningen köper tjänsten.

Utemiljön
påverkar
säkerheten

Bränder
och olyckor

Så kan
inbrott
förhindras

Varje år omkommer cirka hundra personer
vid brand och de flesta befinner sig i en
bostad. Bränder skapar stor materiell skada,
men framför allt drabbar de människor och
påverkar deras liv dramatiskt. Därför är det
väldigt angeläget att arbeta aktivt med det
som kallas systematiskt brandskyddsarbete
i föreningen.

Se över fastighetens låssystem som omfattar entré-, källar- och förrådsdörrar samt
garageportar med mera. Nycklar och kodlås
kan komma i fel händer varför elektroniska
låssystem är att föredra. Fördelen är att
låstaggarna lätt går att avkoda om en tagg
kommer på vift.
Motorstyrda entréportar och dörrar kan
finnas av tillgänglighetsskäl. Hur länge står
de öppna efter passering? Se också över
dörrstängare och öppningsbegränsare på
fönster.
Belysning inomhus ska fungera på ett bra
sätt. Det kan vara idé att installera närvarostyrd belysning. Säkerställ att den fungerar
genom tillsyn av exempelvis en fastighetsskötare eller någon ansvarig i styrelsen.
Att ansluta sig till Polisens Grannsamverkan
kan vara en bra idé.
Kamerabevakning? Bara som en sista utväg
när alla andra lösningar prövats för att få
bukt med inbrott, och då måste integritetslagstiftningen följas.

Det kan se ut så här:
Kontinuerligt kontrollera och underhålla rökluckor. Beroende på verksamhet i huset kan
det finnas krav på annan brandsläckningsutrustning som också ska kontrolleras.
Kontinuerligt kontrollera utrymningsvägar,
till exempel trapphus eller andra räddningsvägar, så att de inte är belamrade med
barnvagnar och annat brännbart material.
Informera medlemmarna om brand, till
exempel om tågordningen Rädda-VarnaLarma-Släck genom anslag i trapphus och
i nyhetsbrev. Notera att det ibland kan vara
bättre att göra det i en annan ordning.
Upplys också om vikten av att aldrig gå ut
i ett rökfyllt trapphus.
Tänk på att informera medlemmarna om
hur de kontrollerar sina brandvarnare, vilket
de bör göra en gång i månaden. Påminn om
att byta batteri varje år.
Sedan år 1999 ska alla nybyggda bostäder,
enligt Boverkets byggregler, ha brandvarnare
installerad. Enligt ansvarig myndighets, MSB:s,
allmänna råd om brandvarnare i bostäder, är
det lämpligt att ägaren till byggnaden oavsett
ålder ser till att brandvarnare installeras. Det
är vanligt att medlemmarna enligt stadgarna
sedan ansvarar för brandvarnarna.

Tänk
på detta!

Ha avtal för fastighetsskötsel, jour, vinterskötsel och avfallshantering. Det underlättar
mycket för styrelsen.
Se inte egenkontrollen enbart som en belastning. Initialt kan den kräva en del arbete,
men blir sedan ett praktiskt verktyg som
underlättar i den löpande förvaltningen.

Bostadsrättsföreningars utemiljö skiljer sig stort över landet. Några saker att se över för att höja
tryggheten kan vara belysningen när det gäller val av armaturer och placering av dem, liksom skötsel.
Mycket täta buskage och annan växtlighet kan skapa otrygghet. Se över placering och skötsel.

Viktigt att tänka på vid snö och is
Fastighetsägaren har ett stort ansvar för tillsyn, att sanda och snöröja och ta bort istappar från taket.
Att lägga ett snöröjningsschema på medlemmarna är därför ingen bra idé, och det räcker inte att sätta upp
en varningsskylt om istappar. Kan ansvaret läggas på någon annan än styrelsen? Ja, om föreningen har tecknat
ett avtal som inkluderar bevakning. Entreprenören har då ansvaret att bevaka behovet. Föreningen kan förstås
också ha ett avropsavtal med egen bevakning, men då är det viktigt att inställelsetiden är reglerad i avtalet och
att någon i styrelsen har ansvaret för bevakningen.
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Del 10: Det tionde decenniet – 2010-talet

Händelserika år
på Bostadsrätterna
Det förra decenniet,
2010-talet, beskrivs ibland
som rörigt, oroligt, stökigt
och föränderligt. En tid
av terrordåd, flyktingkris,
politisk polarisering och
en ökande extremism.
Även hos oss på Bostadsrätterna hände en hel del.
vallvågorna efter den
finanskris som rådde
i slutet av det förra
decenniet spillde över
på 2010-talet. Årtiondet
präglades av terrorattentat, migrationskris, klimatkris,
ökad polarisering och nationalism
världen över, och även en snabbt ökande
digitalisering och närvaro på sociala
medier.

S

Bostadspolitiska
förändringar
Spelreglerna på bostadsmarknaden
har ändrats många gånger under årens
lopp, med stora ekonomiska konsekvenser för bostadsrättshavare, inte minst
förstagångsköparna. Det så kallade
bolånetaket infördes i oktober 2010 och
innebär alltjämt att nya bostadslån inte
får överstiga 85 procent av bostadens
marknadsvärde.
Den 1 juni 2016 började ett nytt
amorteringskrav att gälla för nya bolån,
vilket innebär att amorteringstakten blir
två procent per år ner till 70 procent av
bostadens värde och därefter en procent
per år ner till 50 procent. Den 1 mars
2018 skärptes amorteringskravet än
mer. Alla som tar ett nytt bolån över
4,5 gånger den årliga bruttoinkomsten
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behöver amortera ytterligare 1 procent
på lånebeloppet varje år.
Att den statliga fastighetsskatten
ersattes år 2008 av en fast avgift innebar en höjning av flyttskatten, som vi
kallar den. Vårt mål är fortfarande att
reavinstskatten avskaffas eftersom den
har negativa effekter på rörligheten på
bostadsmarknaden.

Vi bytte namn
och får ny vd
Fram till år 2011 hette vi SBC ekonomisk
förening. Då bestämde vi oss för att byta
namn till det vi representerar och arbetar
med, nämligen Bostadsrätterna. Det
viktigaste skälet till det var att betona
vårt oberoende, vilket än i dag är väldigt
viktigt för oss. Då hade vi 6 000 medlemsföreningar och nu ett decennium
senare har vi över 9 200 föreningar som
medlemmar – en ökning med mer än
50 procent på tio år.
År 2013 var det åter dags för ett byte.
Efter mer än 30 år i verksamheten och de
senare åren på vd-posten lämnade Göran
Olsson över till Ulrika Blomqvist.

Bosparandet upphör
Bosparandet, som startade 1987 i samarbete med Handelsbanken, innebar att
medlemmarna sparade i en bosparfond

och fick förtur till namngivna bostadsprojekt. Under senare delen av 2010talet blev dock nya bostadsprojekt färre,
främst eftersom de flesta projektutvecklare hade egna köer som de förmedlade
bostäder till. Det var inte längre försvarbart att ha ett system där bospararna inte
kunde erbjudas några nya bostadsprojekt.
Därför upphörde bosparverksamheten
hösten 2018.

Avyttring av
ägandet i SBC
Efter delningen från SBC var Bostadsrätterna fortsatt största ägare i aktiebolaget. I januari 2019 avyttrades dock
alla aktier och därmed skildes vi helt
från SBC som företag.

Nytt årtionde
– nya tider

De sista åren har varit annorlunda för
oss liksom för de flesta andra. Coronapandemin har stundtals lamslagit hela
verksamheter, medan andra har funnit
nya vägar för sitt värv, ofta med framgång. Vi på Bostadsrätterna tror och
hoppas att vi ska vara till stor nytta för
våra medlemsföreningar även framöver –
i minst 100 år till.
Källa: Tidigare årsredovisningar

Foto: Nordr

Uppsalas högsta
bostadshus
Uppsala view
byggstartade 2017.

Medlem | Förmåner

Förmåner
för er som är
medlemmar

Foto: Unsplash

Blicka framåt mot
nästa år – med
nya kunskaper

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.

Vad ska man tänka på vid
andrahandsuthyrning?
Svaren får du i Bostadsrättsskolan.

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

Bostadsrättsskolan fortsätter som
vanligt att erbjuda utbildningar för
styrelserna i våra medlemsföreningar.
Under hösten har smittspridningen
av corona legat på en låg nivå men
vi väljer ändå att under våren hålla
våra utbildningar på distans. Men
det kan ändras, så håll utkik på
webbplatsen.
nder snart två år, fyra
terminer, har vi nu
erbjudit utbildningarna
i Bostadsrättsskolan
enbart på distans. Om
ställningen från fysiskt
deltagande på kurser och seminarier till
att delta via uppkoppling på distans har
gått över förväntan och vi har fått mycket
positiv respons från er i föreningarna.
Även om läget vad gäller coronapande
min i skrivande stund är stabilt fortsätter
vi med våra distansutbildningar också
under våren 2022, men liksom tidigare
kan utbudet komma att utökas efter be
hov, och vem vet, kanske kan någon kurs
hållas även fysiskt på plats. Information
om det kommer i så fall att skickas ut
till de föreningar som finns i det aktuella
geografiska området. Vår webbplats
uppdateras också löpande.

U

Här nedan ser ni vårens planerade
utbildningar. Vi reserverar oss förstås
för att ändringar kan komma att ske
i utbudet.
Skulle ni missa något utbildningstill
fälle spelar vi nästan alltid in våra utbild
ningar så att de går att se i efterhand på
vår webbplats. Det är också på webb
platsen du anmäler ditt deltagande på
respektive utbildning.

Vårens utbildningar
Så funkar styrelsen
Så funkar ekonomin
Lyckas med årsmötet
Ha koll som internrevisor
Rollerna i styrelsen – arbetsordning
Underhållsplan och finansiering
Upphandling av entreprenad
Efter entreprenaden
Andrahandsuthyrning – att tänka på!
Samfällighet och servitut
Ladda för laddstolpar i föreningen
Kamerabevakning och integritet
Hyra ut garage- och p-platser
Mark – upplåtelse och byggnation
Föreningens ansvar för egenkontroll
Ändringar och underhåll i bostadsrätt
Styrelsebeslut eller stämmobeslut?
Föreningens olika avtal – styrelsens ansvar

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 25, 111 51 Stockholm

frågor/svar

Frågorna är
ställda av styrelse
ledamöter per
e-post till fraga@
bostadsratterna.se
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Får vi lagra
personuppgifterna?
Vi har installerat ett nytt passersystem
i vårt hus och undrar om vi har rätt att
lagra uppgifter som exempelvis telefon
nummer kopplade till lägenhetsnummer
enligt dataskyddsförordningen, eller
krävs det godkännande från medlem
marna?
Svar: Att lagra personuppgifter i ett elektroniskt nyckelsystem är nödvändigt för att
de boende ska kunna komma in i sina hem
och nyttja de faciliteter nycklarna leder till.
Därför behandlas uppgifterna med berättigat
intresse, som det heter i lagstiftningen. Det
är dock frivilligt att lämna sitt telefonnummer
för exempelvis porttelefon och lämnas det
ges ju då ett samtycke som det kallas.
Självklart ska inte uppgifterna sparas
längre än nödvändigt och heller inte användas på något annat sätt än det ursprungliga
ändamålet. Undantaget är om det förekommit allvarlig skadegörelse eller liknande.
Då kan passageloggarna behöva sparas
för att göra en anmälan och lämnas ut till
polisen efter beslut av åklagare.

Hur väljer vi ny
internrevisor?
Vår internrevisor kommer att avgå under
vintern. Måste vi ha en extrastämma
för att välja en ny revisor eller kan vi
i styrelsen anlita en ny?
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Svar: Det är bara en stämma som kan besluta
om val av revisor. Ni måste alltså kalla till en
extrastämma för att välja en ny.
Ny internrevisor
väljs på en stämma.

Kan vi utestänga obehöriga?
Vi har en liten lekpark i vår förening
och vi ser att obehöriga, alltså personer som inte bor i föreningen,
använder den. Vad säger lagen
om det? Kan vi sätta upp en skylt
som säger att obehöriga inte har
rätt att vistas där? Eller kan vi
bygga ett staket som avgränsar
föreningens trädgårdsyta?

Svar: Det kan krävas tillstånd från kommunens
miljökontor för att få sätta upp en skylt som gör
att allmänheten hålls borta från ett visst område
”som är av betydelse för friluftslivet”, som det
står i lagen (1998:814, 5 §). Dock inte om det är
uppenbart att allmänheten inte får vara där.
När det gäller staket kan olika regler gälla
i olika kommuner, så hör gärna efter
med byggnadsnämnden i er kommun.

Kan vi be boende
byta p-plats?

Hur får vi kontakt med
den störande grannen?

Vi planerar att installera elbilsladdare
på vår ena parkeringsplats. Kan vi då
be någon som inte behöver eller vill ha
laddare att byta p-plats? Våra platser
är utomhus med särskilda avtal med en
månads uppsägningstid. De kostar extra
utöver månadsavgiften.

En medlem har uppträtt störande under
sena kvällar och nätter. Trots tillsägelse
har personen inte visat hänsyn till gran
narna. Styrelsen ha skickat en rättelseanmaning med rekommenderat brev, men
medlemmen har inte löst ut brevet. Vi har
fått det i retur. Det har visserligen varit
tyst den senaste tiden, men vi vill ändå
att rättelseanmaningen ska ha tagits
emot. Hur gör vi?

Svar: Ni kan höra med personerna om de
frivilligt kan tänka sig att byta plats. Om de
accepterar skriver ni nya kontrakt där det
också framgår att de gamla kontrakten
upphör. Om någon inte går med på att
frivilligt byta plats kan ni säga upp platsen
och i stället erbjuda en annan plats. Då får
ni ta hänsyn till den avtalade uppsägningstiden. Bilplatser utomhus räknas som ett
slags arrende och det finns inget besittningsskydd. Den som har en sådan plats
kan alltså inte stoppa en uppsägning.

Svar: Om ni har skickat en varningsskrivelse,
alltså en rättelseanmaning med rekommenderat brev, anses det juridiskt att medlemmen har tagit emot den även om personen
faktiskt inte hämtat ut försändelsen. Halva
syftet är dock att personen också faktiskt
ska ha tagit del av innehållet. Det kan ni lösa
genom att lägga ett exemplar i brevlådan
och skicka en kopia via e-post.

