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Brev till regeringen
om brevinkast
Under de senaste åren har frågan om brevinkast och fastighetsboxar varit ständigt återkommande, inte minst i SBC
Direkt. Nu planerar SBC och
Posten ett gemensamt brev till
regeringen för att få regler för
postutdelning i ny- och ombyggda hus.

Posten ligger på för att så många
bostadsrättsföreningar som möjligt ska
installera fastighetsboxar och förbättra
brevinkasten i husen. Och SBC menar att
besluten om hur Posten ska tas emot i
bostadsrättsföreningar ska avgöras av
dem som bor där i samråd med Posten.
Hur detta ska gå till saknas det dock reg
ler för, och det finns ingen instans som

prövar skäligheten i parternas anspråk.
– Egentligen borde Post- och Telestyrelsen kunna lösa dessa konflikter, som ofta
handlar om några centimeters differenser
på brevinkasten, kommenterar Göran
Olsson, vd i SBC. Men PTS har konsekvent
undvikit att ta ställning. Därför har många
bostadsrättsföreningar hamnat på kolli
sionskurs med Postens krav.
SBC och posten konstaterar att i andra
fall som liknar dessa sker normalt en
prövning inom byggnadslagstiftningen
när husen byggs eller byggs om. Genom
bygglovet får fastighetsägaren en accept
om att byggnaden uppfyller alla gällande
krav och får därför uppföras. Nya krav
kan dock undantagsvis tillkomma som
kräver åtgärder från fastighetsägaren.
Det har tidigare handlat om bland annat
krav på tillgänglighet med hjälp av his
sar, skyddsanordningar på tak och ut
rymmen för sophantering. SBCs och
Postens mening är att det bör utredas om
inte postfrågorna inom flerfamiljshus
borde lösas i samband med bygglovgiv
ningen - däremellan accepteras den ord
ning som gäller och gällt.
– Vi hoppas att detta ska skapa en rätts
säker ordning där man kan få en oberoen
de part som avgör vad som ska gälla.
Dagens situation är ohållbar, säger Göran
Olsson.
Önskemålet är att få till stånd en utred
ning där alla intressenter får möjlighet
att komma till tals i syfte att fastställa ett
långsiktigt, rättssäkert och tydligt regel
verk. Dagens normlösa tillstånd ger var
ken beslutsunderlag eller vägledning och
orsakar därför onödiga konflikter.
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Följetongen fortsätter …

Under våren håller de allra flesta föreningar sin årsstämma.
Det innebär mycket kvällsarbete för SBCs styrelserådgivare
i och med att många föreningar hyr in dem som stämmoordförande. Vilka är deras bästa råd för bra stämmor?

nio tips för en ly
Kerstin Frykberg Andersson
– Det är viktigt att alla får
komma till tals
och att alla känner sig bekväma
på mötet. Med
andra ord ska man ha respekt för
varandras åsikter och det ska inte
förekomma personliga påhopp.
Ibland behöver jag gå in och begränsa dem som pratar för mycket
och försöker ta över mötet.
Annars blir det en ”polsk riksdag”.

Göran Olsson
– Styrelseledamöterna behöver
se till att vara väl
förberedda och
pålästa. Styrelsen
får gärna sitta
samlade i främre delen av lokalen,
men inte alla bredvid stämmoordföranden, som ju förväntas vara
oberoende. Alla motioner förtjänar bra svar även om ni ger avslag
– det visar respekt gentemot dem
som valt er.

Christer Högbeck
– Fundera
över var ni ska
hålla stämman.
Det är inte spe
ciellt kul att sitta
i tvättstugan nere
i källaren. Det är inte heller bra
runt någons soffbord eftersom
stämman behöver vara lite mer
formell än så. Om ni inte har
någon bra lokal är det kanske
bättre att hitta någon utanför
huset.

Peder Halling
– Läs på i föreningens stadgar
så undgår man
att göra enkla
fel. Även om de
närvarande medlemmarna skulle godkänna en sen
kallelse kan någon annan klandra

stämman och besluten är ogiltiga.
Bifoga alla papper som behövs
med kallelsen, till exempel årsberättelsen och motionerna med
styrelsens svar. Då blir medlemmarna mer inlästa och ni riskerar
inte kritik för att ni är ”hemliga”.
Mats Lindbäck
– Välj mellan
formell eller informell stil på
stämman
beroende på traditionen i din
förening. Ibland är stämmans viktigaste syfte att alla ska lära känna
varandra; ibland är det årsmötesfrågorna som är huvudsaken. Och
det går utmärkt att kombinera
dessa funktioner! I min egen förening håller vi stämman på en restaurang i närheten; det är trevligt
och bidrar nog till lite bättre närvaro.

Oscar Liljencrantz
– Är ni många
på stämman behövs ett bord vid
dörren för att
pricka av medlemmarna och
för att kontrollera fullmakter. Då
blir det mycket lättare att ha koll
på de röstberättigade om det väl
drar ihop sig till votering. Men är
man färre fungerar det oftast bra
med att låta en närvarolista cirkulera.
Elisabeth Kaldéren
– Undvik att
låta föreningens
ordförande
också vara stämmoordförande,
för hon eller han
kommer att prata så mycket ändå.

yckad stämma
Mitt tips är att faktiskt ta in
en ordförande utifrån som är
oberoende av föreningen och
som kan föreningsjuridik.
Stämman har mer respekt för
en person som inte har några
band till styrelsen. Förbered
gärna också vem som ska skriva protokoll och justera det,
för då blir det bra flyt redan
från början.

Thomas Lagerqvist
– Har ni
en stor lokal,
se till att
det finns
högtalaranläggning eftersom det alltid finns de som
talar tyst och andra som hör
dåligt. Ännu bättre är det att
ha en trådlös mikrofon eftersom bara en person kan tala
åt gången, vilket ger mer ordning och reda. Uppträd sedan
så att säga snyggt och bra
mot medlemmarna – en ledig
stil, varken för slappt eller formellt fungerar bäst.

Läs mer på sbc.se
Logga in som medlem på www.sbc.se/bostadsrattsorganisationen
och få fler tips. Under rubriken Fördjupning finns en stämmospecial med
tidigare artiklar från SBC Direkt.
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Marianne Mählkvist
– Ibland
vill medlemmar ta upp
frågor som
inte hör till
stämman
och som inte finns på föredragningslistan. Säg i så fall
att detta inte hör till stämman
men att ni kan diskutera frågan efteråt. Sedan händer det att det dyker
upp konstigheter

och frågor som styrelsen inte
kan besvara direkt på ett bra
sätt. Då är det bäst att berätta
det och återkomma med information eller ett bättre förslag. Otydligheter skapar bara
osäkerhet och misstroende.

Bostadsägarna är namnet på
en ny intresseorganisation
som säger sig vilja företräda
bostadsrättsinnehavare. En
märklig idé med tanke på att
bostadsrättsföreningarna är
demokratiskt uppbyggda och
ska ta tillvara medlemmarnas
intressen.
Med viss regelbundenhet upp
står företag som menar att ingen
företräder bostadsrättsinnehavarna
och därför vill bistå dessa på olika
sätt. För ett par år sedan handlade
det om ”Bostadsägarnas medlemsor
ganisation” som visade sig vara grun
dad av några personer som ägnat sig
åt att bluffa företag genom att sälja
internetadresser.
Det verkar inte ha blivit någon
större tillströmning av medlemmar
som var beredda att betala dryga
tusenlappen per år, och det finns

inga tecken på att organisationen
skulle finnas kvar.
Nu kommer Bostadsägarna som
säger sig vara en intresseorganisa
tion men i själva verket är ett före
tag.
– Hyresgästföreningen är vår före
bild. Det finns en lucka i skydds
näten för den som bor i bostadsrätt,
säger företrädaren Nico Bacigalupe
i Dagens Nyheter.
För 960 kronor per år ska kunden
få rådgivning men även bli företrädd
av Bostadsägarna vid tvister med
bostadsrättsföreningen. Men det är
oklart exakt vad som ingår i köpet
eller vad som kostar extra.
Bostadsägarna inrättar även en
miljöfond som sägs syfta ”till att
skapa en bättre miljö i och kring
lägenheterna”. Planen är att värva
200 000 kunder vilket, om de lyckas,
skulle motsvara en anslutningsgrad
på 25 procent av alla bostadsrätts

havare i Sverige. Tidigare var det sagt
att de även skulle företräda villa
ägare men numera står det ingen
ting om detta på deras webbplats.
Visst kan det vid första anblicken
låta bra med någon som företräder
bostadsrättsinnehavarna. Men syftet
med bostadsrättsföreningar är att de
är medlemsägda och gynnar sina
medlemmar och deras ekonomiska
intressen. Skulle det uppstå en tvist
mellan föreningen och en medlem
finns det i dag olika vägar att lösa
detta på, bland annat Bostadsrättsnämnden.
– Bostadsägarna säger sig vara en
intresseorganisation men även det
blir märkligt om de ska företräda
sina kunder när det exempelvis
gäller skattefrågor. Ska de föreslå
sänkt skatt för bostadsrättshavare
men höjd för föreningarna? säger
SBCs vd Göran Olsson.

K A PA S E F T E R S T R E CK A D E L I N J E N

Onödigt ”medlemskap”
i Bostadsägarna

PTS har fel om bredband

K A PA S E F T E R S T R E CK A D E L I N J E N

”För att värna slutanvändares
valfrihet och för att långsiktigt
agera för prisvärda tjänster till
boende i flerfamiljshus bör fastig
hetsägare undvika att ingå avtal
med operatörer som ger operatören
exklusiv distributionsrätt i ett
LAN … under flera år.” Så skriver
Post- och Telestyrelsen (PTS) i en ny
rapport om affärsmodeller mellan
operatörer och fastighetsägare. Och
tänk så fel myndigheten har!
KONKURRENS är det absolut bästa
sättet för att pressa priserna och ge
användrna valfrihet. I dag är det
möjligt ansluta sig till internet med
hjälp av kabel-tv-nät, telenätet och
mobilt internet. Men billigast och
bäst är fortfarande ett lokalt nät
verk, ett LAN. Men hur skapar man
ett sådant?
Grundproblemet för bostads
rättsföreningar är att över huvud
taget hitta någon leverantör – eller
operatör som de kallas i denna värld
– som är beredda att till rimliga kost

nader ansluta föreningen till inter
net. Då tvingas föreningen acceptera
att operatören får ensamrätt i fören
ingens LAN under avtalstiden, det
vill säga den tid som operatören
måste ha för att få betalt för sin in
vestering. Men denna exklusivitet
innebär i realiteten inte särskilt
mycket; som användare märker man
faktiskt inte vem som är operatör.
Om inte exklusiviteten accepteras
skulle i princip ingen leverantör vara
beredd att investera i nya nät till
rimliga kostnader. Kunderna skulle
i stället använda telenätet eller
gamla koaxialledningar för inter
netuppkopplingen, och det skulle
begränsa konkurrensen på markna
den.
Att bygga LAN och framför allt
skapa anslutning mot internet är
dyrt i sig och ska man bygga öppna
nät där användaren kan välja opera
tör krävs att ytterligare en part
kommer in, en så kallad kommuni
kationsoperatör. Den modellen för
ordas av PTS och det finns ett par
företag som också erbjuder detta.
Det handlar om att dessa levererar
motorvägen, infrastrukturen till
internet men överlämnar därefter
åt konsumenten att välja operatör.
Vid riktigt stora anslutningar, det
vill säga många konsumenter, kan
ske deras kostnader slås ut så att de

blir acceptabla. Men för mindre
föreningar bidrar kommunikations
operatören endast med fördyringar
– ”det blir en mun ytterligare att
mätta i näringskedjan”. Kostnaderna
för den nya internetanslutningen
skulle då gå från dagens cirka 150
kronor per lägenhet och månad till
400–500 kronor per månad.
Enligt vår mening är det rimligt
att acceptera exklusiva anslutningar
under den tid som investeringen ska
återbetalas; ju längre avtal, desto
lägre kostnad för konsumenten.
Men den tekniska utvecklingen går
snabbt inom detta område. Därför
bör ingen acceptera de långa avtal
som grundlade uppbyggnaden av
dagens kabel-tv-nät; då handlade det
ofta om 15-åriga avtal som gav olyck
liga inlåsningar till en operatör.
I dag har SBC ett avtal med Tele2
om gruppanslutning av hela fören
ingen. Avtalet ger en låg kostnad
under de 5–7 år som avtalet löper.
Därefter står föreningen fri att om
så önskas söka finna ett bättre avtal.
Det är en modell som förenar möjlig
heten att faktiskt kunna erbjuda alla
bostadsrättsföreningar anslutning
till acceptabla kostnader under rim
liga bindningstider.
Det bidrar till en utveckling som
gynnar både våra medlemmar och
internetbranschen.

Energideklarationer ska utvärderas
Efter kritik har nu regeringen beslutat att utreda
systemet med energideklarationer. Det handlar om
finputsningar som ska förbättra, snarare än om att
avveckla de tidskrävande
och dyra deklarationerna.
Redan innan lagen om energi
deklarationer kom riktade SBC
kritik mot idén; de är inte bara
dyra och kräver tid, utan har
också en tveksam effekt. Detta
bekräftas i flera undersökningar,
nu senast av Boverket som fick
i uppdrag av regeringen att utvär
dera systemet.

Bostadsrättsföreningar och
andra fastighetsägare är enligt
lagen skyldiga att se till att en
energideklaration blir gjord.
Resultatet är ett dokument som
bland annat innehåller förslag på
energibesparande åtgärder.
Boverket har intervjuat ett antal
bostadsrättsföreningar och hela
77 procent av dessa säger att de
redan kände till de förslag på
energibesparande åtgärder som
de fick i energideklarationen.
Men trots det klena resultatet
vill inte Boverket göra några revo
lutionerande förändringar i lagen,
utan föreslår i stället till exempel
bättre utformade entréanslag för

deklarationen och ett förtydligan
de av lagen. Regeringen ger nu
flera myndigheter i uppdrag att
utvärdera lagen och komma med
nya förslag. Ola Alterå, statssekre
terare på Näringsdepartementet,
medger i VVS-tidningen att det
finns brister när det gäller energi
deklarationer och säger att de vill
se över lagen dels på grund av
Boverkets rapport, dels på grund
av att EU uppdaterat sitt direktiv.
Han antyder också att fastighets
ägare ska slippa att deklarera
samtliga sina byggnader för att på
så sätt göra det lättare.
Myndigheternas förslag till för
ändringar ska lämnas till regering
en efter sommaren.

Posttidning B
Stockholm Klara
Returneras vid obeställbarhet till:
SBC, Luntmakargatan 46,
111 37 Stockholm

FRÅGOR & SVAR

Frågorna är ställda av styrelseledamöter per e-post till fraga@sbc.se
Under veckorna besvaras frågorna normalt inom ett dygn

extra element
i lägenheten?

?

En medlem vill sätta
upp ett extra element i
lägenheten, är det tillåtet
och vem ska i så fall stå för
kostnaderna? Samma medlem vill installera golvvärme
i ett rum. Krävs styrelsens
tillstånd och vem bär underhållsansvaret?
Svar: Ska medlemmen ansluta
sitt nya element till föreningens
normala vattenburna värmesystem måste denne begära tillstånd av styrelsen trots att medlemmen själv erbjuder sig betala
elementet och installationen.
Poängen med ytterligare element är att de ska avge mera
värme, och den lär föreningen
få betala.
Det framtida underhållet av
elementen beror på vad som
sägs i stadgarna, men sannolikt
blir det föreningen som får
stå även för detta. Handlar det
i stället om installation av elektriska radiatorer eller elektrisk
golvvärme kan detta sannolikt
göras utan att föreningen eller
grannarna påverkas vare sig ur
drifts- eller underhållssynpunkt.

vad händer
vid el-vägran?

?

Vi vill genomföra en elrenovering i vår förening. Styrelsens förslag är att
alla måste renovera elen i sin
lägenhet så att den möter
de krav som ställs i dag och
eftersom det är inre underhåll ska varje medlem själv
stå för kostnaden. Husen är
gamla och i vissa lägenheter
har inte elen renoverats alls.
Om stämman säger ja till
renovering, vad händer om
någon vägrar släppa in montören eller vägrar att betala
om föreningen står som beställare?
Svar: Ni måste kontrollera
att det verkligen klart anges
i stadgarna att bostadsrättsinnehavarna har ansvaret för el
i lägenheterna. Om detta ligger
på medlemmarna kan inte fören-

Är det bostadsrättägaren eller föreningen som ska
stå för kostnaden för elrenoveringen?
ingen bestämma. Varken stämma eller styrelse kan avgöra när
eller hur en renovering ska ske.
Det bestämmer enväldigt varje
medlem.
Om föreningen kan visa att
ledningarna i vissa lägenheter är
så dåliga att risk för brand eller
dylikt finns kan dock föreningen
ålägga berörda medlemmar att
renovera. Men då bör föreningen kunna åberopa intyg av fackman om detta.
Om medlemmarna i det läget
inte renoverar kan det vara skäl
för uppsägning. Endast i ett fall
kan alltså föreningen gå in och
låta renovera el. Det är om det
finns akut risk för olycka/brand.
Då får föreningen vända sig till
kronofogden om medlemmar
vägrar tillträde.

Vem betalar
nya dörrar?

?

Styrelsen har ganska
långt gångna planer på
att byta ut våra charmiga,
men tunna spegeldörrar till
bra och snygga säkerhetsdörrar. Ska andels-/storlekstal för respektive medlem räknas in för att få korrekt avgiftshöjning? Ska
totalkostnaden fördelas lika
på alla medlemmar, oavsett
lägenhetsstorlek? Enligt våra
stadgar är varje medlem
ansvarig för sin egen lägenhetsdörr. Just på grund av
detta kanske några inte vill

byta sina dörrar nu när styrelsen vill göra en gemensam upphandling av dörrar
till ett relativt gynnsamt
pris. Hur räknar vi då?
Åsikterna i styrelsen om
ovanstående är lika skiftande som storleken på våra
lägenheter.
Svar: Enligt uppgift i frågan
ansvarar varje medlem enligt
era stadgar för sin ytterdörr.
Innebörden av detta är att:
1. Det är respektive medlem
som ensam bestämmer om
dörren ska bytas.
2. Det är medlemmen som –
om byte ska ske – bestämmer
när och till vilken modell.
3. Det är medlemmen som ska
betala bytet.
Detta har alltså föreningen
inte ett dugg att göra med. Byts
dörrar ska någon avgiftshöjning
inte ske – det är ju medlemmen
som ska betala detta direkt ur
egen ficka. Det är i och för sig
möjligt att – om överenskommelse träffas med medlemmarna – föreningen köper in nya
dörrar för att få lägre pris och
enhetliga dörrar. Sedan får respektive medlem kontant betala
föreningen för sin dörr och själv
betala den hantverkare som
monterar den.
Men som sagt var, detta förutsätter frivilliga överenskommelser.

Kommunerna
minskar
sitt ägande
Under senare år har bostadsrätten blivit vanligare i och med
att nya lägenheter byggs, och på
grund av ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt.
I en del kommuner säljer kommunerna sina allmännyttiga bostadsbolag, antingen till andra
hyresvärdar eller till bostadsrättsföreningar, något som blev möjligt
när regeringen avskaffade stopplagen. Under 2008 sålde kommunerna 18 000 lägenheter, varav
7 200 blev bostadsrätter, visar en
rapport från Boverket. Kommunerna anger olika skäl varför de
minskar sitt ägande, men främst
handlar det om att få mer pengar
till underhåll och upprustning,
möjliggöra nyproduktion och för
att effektivisera förvaltningen. Två
kommuner, Åtvidaberg och Lomma har sålt hela sitt lägenhetsbestånd, medan 278 kommuner
fortfarande är ägare av hyreshus.
De allra flesta ombildningarna
har skett i Stockholms län och i
synnerhet i Stockholms stad. Där
har en del hyresrätter sålts till privata fastighetsägare och 18 000
lägenheter har sedan 2007 köpts
av de boende i nybildade bostadsrättsföreningar. Ombildningarna
har till största delen skett utanför
innerstaden. Men hyresrätten är
fortfarande den mest vanliga formen av boende, även om vissa
försöker hävda att hyresrätten
skulle vara utrotningshotad.
Siffror visar att 44 procent av
befolkningen bor i hyresrätt,
38 procent i villa, och 18 procent
bor i bostadsrätt.

Bostadsrätt blir allt vanligare.
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