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Nyheter och goda råd för dig
i bostadsrättsföreningens styrelse

Se upp!
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Guide: Utan regelbunden
översyn och underhåll riskerar
snö, is och föremål att falla
från fastigheten. Vilket ansvar
har bostadsrättsföreningen?

Innehåll
Experten: Både plus och minus med register
Aktuellt: Vi träffas på kurs i höst
Detta gäller för p-platser ute och inne
Nytt verktyg för ekonomisk planering
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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: Formulär under Kontakt
på webbplatsen alternativt via
medlemsportalen.
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
Ställ din fråga till
bostadsrättsoss
på formulärsidan
föreningar.
under Kontakt på
Vi hjälper
bostadsratterna.se
styrelserna
med stöd och
rådgivning
via våra
jurister, tekniker,
ekonomer och
bostadsrättsexperter. På
bostadsratterna.se finns aktuell
information. Bostadsrätterna
har över 9 300 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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Experten:

Bra med register
– men omfattningen
kan diskuteras
I juli lämnades utredningen ”Ett register för alla bostadsrätter” över till
bostadsminister Johan Danielsson. Där föreslås att ett statligt register
över alla bostadsrätter inrättas med Lantmäteriet som ansvarig myndighet.
Bostadsrätterna ser både fördelar och nackdelar.
rågan om ett statligt
bostadsrättsregister har
utretts ett antal gånger
tidigare med lite olika
inriktningar. Syftet har
varit att förbättra hanteringen av pantsättningar för bostadsrätter. Inget av de tidigare förslagen blev
verklighet och för två år sedan aktualiserades frågan igen med en ny utredning.
Ett nytt syfte läggs till det tidigare, att
stävja brottslighet kopplat till bostadsrätter. Därför vill man även förbättra tillgången till information om bostadsrätter.
I den utredning som nu gjorts föreslås
att ett nationellt bostadsrättsregister för
pantsättningar inrättas som ska handhas
av Lantmäteriet.

F

Bostadsrätternas vd Ulrika Blomqvist
har ingått i den grupp experter som
bistått utredningen.
– Det innebär att bostadsrättsföreningarna, om förslaget går igenom,
kommer att slippa all administration
kring pantsättningar och registret kan
även öka säkerheten för bostadsköpare,
kommenterar hon.
Syftet att förhindra kriminalitet kopplat till bostadsrätter genom det nationella
registret är hon mer tveksam till.
– Här har vi både den kapade fören-

ingen i det så kallade Kinesiska muren
och miljonsvindeln i Brf Ida, bägge i
Malmö, i färskt minne, men ingen av
dessa händelser hade kunnat förhindras
med ett sådant register som nu föreslås.
Inte i något av de fallen handlade det om
några brister i pantsättningshanteringen,
påpekar Ulrika Blomqvist.
Däremot menar hon att ett register
kan underlätta för brottsbekämpande
myndigheter att exempelvis hitta eventuella tillgångar, i samband med brott.
Bostadsrätterna är i sig positiva till
ett samlat register, men har liksom
flera andra bostadsorganisationer hela
tiden velat hålla nere omfattningen av
registret.
– Som förslaget är utformat nu ska
registret innehålla fler uppgifter och vi
ställer oss frågande till om alla dessa
uppgifter verkligen är nödvändiga för
att uppfylla syftet.
Det Bostadsrätterna också ifrågasätter
är att omfattningen och användningen av
registret inte regleras av den föreslagna
nya lagen – bostadsrättsregisterlagen.
– I stället föreslås att det regleras i förordning, vilket innebär att den myndighet som handhar registret, Lantmäteriet,
får bestämma hur registret mer i detalj
ska hanteras. Det tycker vi är fel, avslutar
Ulrika Blomqvist.
Förslaget är nu ute på remiss. Registret föreslås upprättas under en tolvmånadersperiod med början den 1 juli
2024.

Ulrika Blomqvist
Vd för Bostadsrätterna
Hela utredningen finns att läsa på regeringen.se,
sök på SOU 2022:39 Ett register för alla bostadsrätter.
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Prisbasbeloppet
rekordhöjs
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Prisbasbeloppet för år 2023
har av SCB beräknats till 52 500
kronor. Det innebär en rekordstor
höjning med 4 200 kronor jämfört
med år 2022. Siffran är viktig för
bland annat bostadsrättsföreningar,
exempelvis för avgiften vid andrahandsuthyrningar och även då
många styrelser har ett index
reglerat styrelsearvode. Prisbasbeloppet fastställs av regeringen
efter förslag från SCB och beräk
ningen sker utifrån förändringen
av konsumentprisindex.

350

miljarder
Bostadsrätterna arrangerar den 17 oktober en kurskväll i Göteborg. Den 19 oktober arrangeras
motsvarande kurskväll i Malmö.

Kom och delta på kurs
i Göteborg och Malmö

… var det sammanlagda värdet av
de totalt 125 900 bostadsrätter
som såldes under 2021, enligt SCB.
Det är det högsta genom tiderna.
Medelpriset för en bostadsrätt
i landet steg 10 procent, från drygt
2,5 miljoner kronor år 2020 till
nästan 2,8 miljoner år 2021.

Dags att mötas igen! Nu arrangerar vi två kurskvällar i Göteborg och
Malmö i oktober. Gå in på Bostadsrättsskolan på vår webbplats, se
datum och tider och anmäl er. Som vanligt är det kostnadsfritt för
er som medlemsförening.
nnan covid-19-pandemin
bröt ut våren 2020 höll
Bostadsrätterna utbildningar på cirka tio olika
orter varje termin, drygt
50 utbildningstillfällen.
Sedan nästan två och ett halvt år tillbaka
har vi dock enbart hållit våra utbildningar
på distans.
Det har självklart varit fördelaktigt
på flera sätt – många fler har kunnat
delta oavsett var föreningen befunnit
sig i landet. Ett digitalt format möjliggör
också att utbildningarna kan spelas in
och därmed har den som inte kunde vara
med vid ett visst tillfälle ändå kunnat ta
del av innehållet.
Nu är det då dags att så smått återgå
till utbildningar på plats, om än i liten
skala. Vi arrangerar i oktober två kurskvällar i Göteborg respektive Malmö
i fyra olika ämnen, kortversioner av våra

I

populäraste utbildningar, cirka 45 minuter vardera.
Vi håller utbildningar parallellt i två
olika utbildningssalar i respektive stad.
Detta ger er möjlighet att gå flera olika
utbildningar under en och samma kväll
och även träffa andra föreningar för att
utbyta erfarenheter.

Utbildningarna är:
Så funkar styrelsen
Så funkar ekonomin
Trivselregler – konflikter
Ladda för laddstolpar i föreningen
Den 17 oktober kommer vi till Göteborg,
Hotell Radisson Blue Scandinavia, och
den 19 oktober till Hotell Elite Plaza i Malmö.
Utbildningarna hålls klockan 16–21.
Läs mer och anmäl er på
bostadsratterna.se/bostadsrattsskolan.

Nya regler kring
förpackningsinsamling klubbade
I början av juli beslutade
regeringen om de nya reglerna
för förpackningsinsamling som
föreslogs i slutet av förra året. Det
ska därmed bli enklare för hushållen
att sortera sina förpackningar då
alla hushåll ska få insamling av
plast, papper, glas och metall
i närheten av hemmet.
Kommunerna tar från år 2024
över ansvaret att samla in
avfallet, men det är fortfarande
förpackningsproducenterna
som betalar. Den så kallade
fastighetsnära insamlingen ska
vara genomförd senast år 2027.
Läs mer om vad det innebär
för föreningen i nr 2, 2022,
av Bostadsrätterna Direkt.
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Fallande föremål
– vilket ansvar
har föreningen?
Föreningen har ett ansvar att se till att inget faller
ner från fastigheten. Det gäller förstås snö och
istappar på vintern, men även trasiga takpannor
eller annat som inte sitter fast ordentligt. Om
fastigheten inte ses över regelbundet och olyckan
är framme, kan föreningen dömas till skadestånd
och någon i styrelsen till och med åtalas.
östen är här och
det är dags att se
över befintliga
avtal om snöoch isröjning inför vintern. Om
avtal ännu inte
har tecknats med
en firma som
skottar ner snö
och is från taken
är det hög tid att
anlita en sådan.
I norra delarna
av landet bankar snart vintern på dörren.
Det är dock inte bara is och snö som
kan falla ner från ovan. Under höstens
stormar kan även takpannor ha skadats
och medlemmar kan olovande ha satt
upp exempelvis paraboler på ett bristfälligt sätt i fasaden eller på balkongräcket.
För vad händer om föreningen inte har
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ett avtal om snö- och isröjningen och
det sker en olycka? Vilket ansvar har
styrelsen om en tegelpanna eller något
annat faller ner från fastigheten och
skadar någon?

Ordföranden
har särskilt ansvar
I många frågor har styrelsen ett gemensamt ansvar för sina beslut, men ett
exempel på att föreningens ordförande
kan bli ensam ansvarig är just vid fallande
is och snö från hustaket – något som
regleras i ordningslagen – då det ytterst
kan handla om vållande av kroppsskada
eller vållande till annans död. Flera
domar visar nämligen att ordföranden
har ansetts ha ett särskilt ansvar.
Även om någon har blivit skadad är
det dock inte automatiskt så att någon
blir dömd, utan en domstol gör självklart

en bedömning i varje enskilt fall. Anta
att föreningen har ett godkänt snörasskydd monterat på taket och ingen har
kunnat förutse att det fanns en risk.
Då tar domstolen hänsyn till dessa
omständigheter.
Oavsett vem som kan ställas till
svars vill naturligtvis ingen att någon
förbipasserande ska skadas. Så med
tanke på föreningens ansvar och
svårigheterna att alltid skydda sig mot
fallande snö och is är det en bra idé att
långsiktigt se över fastighetens skydd
mot ras för att minimera riskerna
under vintern.

Flera lagar reglerar
föreningens ansvar
Fastighetsägarens, det vill säga föreningens, ansvar och skyldighet att
ha kontroll över fastigheten regleras
bland annat av miljöbalken. Detta görs
lämpligast genom egenkontroll (läs mer
om egenkontroll och tryggt boende
i Bostadsrätterna Direkt nr 10, 2021).
I Boverkets byggregler ställs endast krav
på skyddsanordningar vid entréer. Det
kan dock finnas skäl att sätta upp snörasskydd även på andra delar av ett tak.
I ordningslagen ställs, som redan sagts,
krav på att snö och is som kan rasa ner
och skada personer eller egendom på
offentlig plats ska tas bort från taket.
Det kan exempelvis gälla trottoaren utanför bostadsrättsföreningens fastighet
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Tänk på att
Om en medlem behöver borra
i fasaden för att exempelvis sätta
upp en parabol kräver det tillstånd
av föreningen. Om en parabol
tillåts måste den fästas säkert och
aldrig utanför balkongräcket.
Uppmana medlemmarna att inte
hänga blomlådor utanför balkongerna
utan på insidan, detta just för att
föreningen har ett ansvar för om
någon råkar ut för en olycka på
föreningens mark. Skriv gärna
in det i trivselreglerna.

– oavsett vem som äger marken. Och
som fastighetsägare går man troligen
inte fri från ansvar ens på privat mark.

Teckna avtal även för
tillsyn och underhåll
Det är därför lämpligt att styrelsen
låter teckna ett avtal med en entrepre
nör för snöröjning av taket, en firma
som är van att arbeta på tak, exempel
vis ett plåtslageri. En entreprenör utan
vana av snöröjning på tak riskerar att
orsaka mer skada än nytta. Det finns
två varianter för uppdraget: en där
snöröjarna kommer när föreningen

hör av sig, alltså efter avrop, och en
annan som innebär att firman tar
på sig hela ansvaret inklusive när
snöröjningen ska ske. Det senare är att
föredra. Annars måste någon i styrel
sen har ansvaret för bevakningen.
Likaså är det en god idé att för
eningen överväger att ha ett tillägg
till snöröjningsavtalet om tillsyn av
takets skick en eller två gånger per år
för att upptäcka exempelvis lösa tak
pannor och andra defekter. Tillsynen
av taket kan med fördel göras efter
vinterns takskottning och höstens
stormar.
Även inför vintern är det bra om
husets takavvattning kontrolleras.
Till exempel är det viktigt att rensa
hängrännor och stuprör från löv och
skräp så att smältande snö kan rinna
undan på ett bra sätt, något som ofta
glöms bort och då kan orsaka skada.
Uppdraget kan ingå i avtalet för den
tekniska förvaltningen, men kan också
regleras i ett separat avtal med en
annan entreprenör.

Vatten från ovan

av bostadsrätten, och då är det med
lemmens ansvar att reparera skadorna.
I övrigt gäller den vanliga ansvarsför
delningen vid skada där medlemmen
ansvarar för det inre i sin bostad och
föreningen för resten.
Dessvärre täcker inte försäkringarna
skador av den här typen, vare sig föreningens fastighetsförsäkring eller
bostadsrättshavarens hemförsäkring
eller bostadsrättstillägg. Detta för att
så kallat utifrån inträngande vatten
i en fastighet inte är att betrakta som
en försäkringsfråga utan anses bero på
dåligt underhåll.
Undantaget är dock inträngande
vatten efter skyfall, det vill säga att det
ska ha regnat minst 50 millimeter på ett
dygn. Vid korta skyfall är en tumregel
att det ska ha regnat 1 millimeter på en
minut.
Även när det gäller vatten från ovan
är det alltså viktigt att arbeta förebyg
gande med översyn och underhåll,
av brister i takkonstruktionen och
tilltäppta stuprör – och se till att snö
skottas bort i stället för att ligga kvar
och smälta.

Vad gäller egentligen då vatten läcker
in utifrån, exempelvis genom tak,
fasader eller via en terrass med felaktig avrinning?
En lägenhetsterrass brukar likställas
med balkong och faller vanligtvis
under föreningens ansvar. I vissa fall
kan den dock enligt avtal vara en del
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Förening | Parkeringsplatser

P-platser ute och inne
– vad är skillnaden?
I vår rådgivning får vi ofta frågor
om parkeringsplatser – inomhus i
garage och på parkeringar utomhus.
Vilka uppsägningstider gäller till
exempel för p-platser utomhus?
Och hur höjer föreningen hyran för
garageplatserna? Här reder vi ut vad
som gäller.

D

et som är viktigt att veta
är att det är olika lagstiftningar som reglerar de två
typerna av p-platser – de
inomhus och de som finns
utomhus:

garage = lokal
p-plats = arrende
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Fardag är den dag ett
arrendekontrakt upphör att
gälla efter uppsägning. Om
inget annat avtalas, är fardagen
för arrende den 14 mars, vilket
bestäms i jordabalken. Det
innebär att om avtalet sägs upp
upphör det att gälla den fardag
som inträffar sex månader
efter uppsägningen.
Numera kan i princip vilket
datum som helst för när
kontraktet ska upphöra skrivas
in i avtal.
Ni finner blanketter för
hyreskontrakt garageplatser
och nyttjanderättsavtal
för bilplats utomhus på
bostadsratterna.se under
Medlemsförmåner
och Blanketter.

Viktigt att förstå
reglerna
Om styrelsen inte känner till de formella
reglerna kring de olika avtalsformerna –
arrende respektive lokalhyresavtal kan
den komma att ställas till svars. Styrelsen
måste nämligen ta tillvara föreningens
ekonomiska intressen på bästa sätt.
Exempelvis kan det handla om att styrelsen inte har förhandlat fram bästa lokal
hyran för garageplatserna eller arrendeavgiften för p-platserna utomhus.
Vad gäller parkeringsavtal som löper
tillsvidare utan sluttid kan föreningen
behöva acceptera att kontraktet förlängs
för att man missat säga upp avtalet till
den så kallade fardagen, som alltid är den
14 mars om inget har avtalats.
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Parkeringsplatser utomhus är det som
kallas lägenhetsarrende och regleras oftast
med ett arrendeavtal. Ett arrendekontrakt
kan ha lång uppsägningstid och därför
bör föreningen se över avtalen i god tid
om någon typ av förändring av p-platserna
planeras.
För dessa avtal finns däremot inget
besittningsskydd. Det innebär att om den
som betalar för p-platsen blir uppsagd enligt avtalsbestämmelserna – och parterna
inte kan komma överens – får den som
nyttjat p-platsen lämna den utan rätt till
någon ersättning.
Garageplatser däremot hyrs genom ett
hyresavtal, närmare bestämt ett lokalhyresavtal, eftersom garageplatsen finns
inuti ett hus. Bestämmelser kring garageplatser regleras alltså i hyreslagen.
En lokalhyresgäst har ett indirekt
besittningsskydd. Det innebär att hyresgästen alltid kan tvingas att lämna platsen
när hyrestiden löper ut, men kan då vara
berättigad till skadestånd. Uppsägning
kan göras av två anledningar: avflyttning
eller villkorsändring. Det som menas med
villkorsändring kan till exempel vara när
föreningen vill höja hyran för garageplatsen. Sägs garagehyresgästen upp och
behöver lämna platsen bör föreningen
kunna visa att den har ett bättre behov
av garageplatsen och uppge skälen i upp
sägningen. Annars kan föreningen bli
skadeståndsskyldig om ni inte kommer

Visste du att …

överens med hyresgästen. Det gäller också
om föreningen vid en omförhandling inte
ställer rimliga hyresvillkor, exempelvis
kräver en hyra som inte är skälig.
Huvudregeln är också att hyresvärdens
uppsägning ska delges hyresgästen. Det
innebär att uppsägningen, med skäl
och villkor, ska meddelas personligen
förslagsvis genom rekommenderat brev
med mottagningsbevis alternativt via en
delgivningsman.

Olika regler gäller för parkeringsplatser ute respektive inne.

Medlem | Förmåner
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Förmåner
för er som är
medlemmar
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.

Bostadsrätternas nya verktyg ska underlätta planeringen av föreningarnas ekonomi.

Ny medlemsförmån
– stöd för planeringen
av föreningens ekonomi

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

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.

Utifrån våra erfarenheter och efterfrågningar från medlemsföreningar
föddes tanken att kunna erbjuda ett verktyg för att underlätta planeringen
av föreningens ekonomi över tid. Resultat är en mall för ekonomisk
planering som ni som medlemsförening nu kan 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.

ur sätter vi rätt avgift
i föreningen? Vad händer
med ekonomin när föreningens räntor går upp?
Hur påverkas våra driftkostnader när inflationen
ökar? Amorterar vi tillräckligt eller kan
vi minska vår amortering? Dessa är
vanliga frågor som en styrelse ställs inför
i sitt arbete.
Med Bostadsrätternas nya verktyg kan
du som styrelseledamot planera föreningens ekonomi på ett långsiktigt sätt.
Verktyget ger också styrelsen möjlighet
att sätta sig in föreningens ekonomi på
ett bra sätt och lära sig hur den redovisas
i en årsredovisning. Det gör samtidigt
att föreningens underhållsplan hålls
uppdaterad. Vår ekonomiska mall är även
ett bra underlag att ha med vid eventuell
diskussion med banken när föreningen

Bostadsrätternas
fastighetsförsäkring
Fastighetsförsäkringen har ett
mer omfattande skydd än andra
försäkringar på marknaden och
dessutom till ett förmånligt
pris. Genom samarbetet med
försäkringsmäklaren Söderberg
& Partners erbjuds fastighets
försäkringar speciellt anpassade
till bostadsrättsföreningar.

H

ska omförhandla sina lån eller ansöka
om ett nytt. Detta kan då ske på ett
planerat sätt, i god tid, innan behovet
är akut.
Med årsredovisningen och en underhållsplan som underlag kan föreningen
få fram den basfakta som behövs för att
fylla i mallen. När ni, med den vägledning som finns i mallen, har gjort detta
får ni en uppfattning om kassaflödet
i föreningen, det vill säga pengar in
respektive ut. Utöver det får styrelsen fram uppgifter som visar hur det
ekonomiska resultatet kommer att se ut
över den valda perioden, exempelvis en
10-årsperiod.
Du som styrelseledamot kan logga
in på vår webbplats med Bank-ID och
ladda ner mallen på bostadsratterna.se
under Medlemsförmåner.

Boappa har fått ny design
Medlemsförmånen Boappa är en av våra
mest populära medlemsförmåner. Under sommaren har bostads- och kommunikationsappen
genomgått en ansiktslyftning. Detta innebär att
alla användare behöver logga in på sina konton
på nytt för att komma in i appen. De som

använder datorns webbläsare påverkas inte.
Där ser Boappa ut som vanligt.
Boappa har skickat ut mejl om designförändringen, men om ni ändå har frågor
besvaras de flesta på Boappas webbplats
boappa.se/nyaappen.

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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frågor/svar

Kan båda sitta i styrelsen?

Vi undrar om det går att få ett banklån
i efterhand, för kostnader vi har haft för en
vattenskada. Vi betalade med likvida medel,
men nu har vi nästan inga pengar kvar.
Kanske är det bättre att försöka låna innan
vi har total likviditetsbrist?
Svar: Föreningens styrelse kan när som
helst ansöka om ett nytt lån. Oftast tar man
upp lån i förväg för att betala något, men
det är även möjligt att göra det för att fylla
på kassan. Tala med banken så hjälper de er.

Får medlemmen koppla in
en lampa i förrådet?
Har en medlem rätt att koppla in en
lampa i sitt förråd? Förrådet är mörkt och
medlemmen vill därför dra en ledning från
föreningens elledning in i sitt förråd.
Svar: Nej, medlemmen har inte rätt att göra
en sådan installation. För att få ansluta till
föreningens el krävs styrelsens godkännande.

Om det är två ägare till bostadsrätten, med hälften vardera, kan båda
ha uppdrag inom föreningsarbetet?
Svar: Generellt finns inget som
hindrar att båda sitter i styrelsen,
eller till exempel att en är styrelseledamot och den andra ingår

i valberedningen, men kontrollera era
stadgar eftersom det kan stå något
annat i dem. I lagen om ekonomiska
föreningar finns också en bestämmelse om jäv vad gäller revisor. En
person får inte vara revisor om denne är gift, sambo, nära anhörig eller
släkt med någon i styrelsen.

Elfel i lägenhet – vem
betalar reparationen?
Elnätsbolaget har genomfört ett elmätarbyte. Efter det har en av våra medlemmar
upptäckt att det saknas ström i vissa uttag
i hens lägenhet. Elnätsbolaget har kontaktats och de har efter undersökning
konstaterat att det inte är något fel på
själva installationen, utan att felet ligger i
lägenheten. Deras förslag är att anlita en
elektriker för att felsöka, men vem ska stå
för kostnaden för elektrikern - föreningen
eller medlemmen?
Svar: För elanläggningen gäller vanligtvis att
föreningen ansvarar för de fasta elinstallationer som finns i allmänna utrymmen som
trapphus, vinds- och källarförråd och även
utomhus. Föreningens ansvar brukar sluta
vid lägenhetens elcentral om inget annat
framgår av stadgarna. Om det är troligt att
felet ligger i installationer i lägenheten som
medlemmen är ansvarig för bör det vara
medlemmen som ska anlita en elektriker
för felsökning, inte föreningen.

Avhoppad ordförande
– vad gäller efteråt?

Vem har rösträtt –
säljare eller köpare?

Om en ordförande hoppar av styrelsen med
omedelbar verkan, vilka skyldigheter har
denne att följa några regler därefter? Från
när gäller avhoppet? Ska valberedning och
vice ordförande få vetskap före andra och
är det något annat viktigt som gäller?

Per har sålt sin bostadsrätt till Pål,
kontrakt är skrivet och medlemskap
är godkänt av styrelsen. Tillträdet till
lägenheten sker dock efter föreningsstämman. Vem har rösträtt på
stämman?

Svar: Att lämna sitt förtroendeuppdrag
gäller så snart ordföranden har meddelat
styrelsen, exempelvis genom e-post. Därefter ska den som lämnar, eller någon annan
i sittande styrelse, se till att personen avregistreras hos Bolagsverket. Först då blir det
verkningsfullt mot tredje man. Någon skyldighet att informera valberedningen finns
inte, men de kan behöva göra en insats
ifall styrelsen inte längre är fulltalig eller om
det var stämman som valde ordföranden
till uppdraget. Detta eftersom ordförande
måste registreras hos Bolagsverket.

Svar: Det är den som är medlem vid
tidpunkten för stämman som har
rösträtt. Vem det är i ert fall beror på
hur ert beslut är utformat. Om medlemskap har beviljats från och med
tillträdesdagen är det detta datum
som gäller, men om det inte står något
alls är det i stället dagen för styrelsebeslutet.
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Kan vi få banklån
till skadan i efterhand?

Frågorna
är ställda av
styrelseledamöter
till Bostadsrätterna

