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SBC överklagar branddom till HD
I ett par uppmärksammade
hovrättsdomar har bostadsrättsföreningar blivit ersättningsskyldiga mot bostadsrättshavare för så kallade
åldersavdrag. Grundregeln
som säger att kostnaden för
en skada ska bäras av den
som drabbas håller uppenbarligen inte i alla lägen.

SBC Direkt sa fel om
andrahandsavgift
I ett tidigare nummer av
SBC Direkt påstod vi att
föreningen kan ta ut en
förhöjd årsavgift av dem
som hyr ut sin lägenhet
i andra hand, om det
finns stöd i stadgan för
en sådan avgift. Men så
är det inte.

Tanken med en försäkring är att
den som drabbats av en skada ska få
pengar så att man kan ersätta skadan,
men inte ska hamna i ett bättre läge
efter reparationen jämfört med läget
innan skadan inträffade. Det ska
aldrig ”löna sig” att drabbas av en
försäkringsskada. Därför gör försäkringsbolagen som regel ett så kallat
åldersavdrag från försäkringsersättningen på grund av att den skadade
egendomen minskat i värde genom
ålder och bruk. Ju äldre egendom,
desto högre blir avdraget och desto
lägre blir ersättningen. Avdragets
storlek och utformning varierar
mellan försäkringsbolagen.
De två domarna, som handlar
om ersättning efter brandskador
(Hovrätten för Övre Norrland,
mål nr T 499-08 och Hovrätten för
Nedre Norrland, mål nr T 787-08)
ställer dessa principer på ända.
Hovrätterna har inte kunnat finna
någon begränsning i bostadsrättsföreningarnas ansvar att återställa
de skadade lägenheterna efter de
bränder som inträffade.
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Det ska aldrig ”löna sig” att drabbas av en försäkringsskada. Tanken med en försäkring är att den som drabbats av en skada ska få pengar så man
kan ersätta skadan, men inte hamna i ett bättre läge efter reparationen

”förbrukat” en del av den genom
branden förstörda egendomen.
Men är detta rimligt och förenligt
med bostadsrättslagens bestämmelser? I realiteten skulle det innebära
att det kan ”löna sig” att få en skada.
Ju äldre och mer nedsliten den
skadade egendomen är, desto mer
”lönande” är det för bostadsrättshavaren. Det blir således övriga fören-

ingsmedlemmar som indirekt är
med och betalar för att den skadade
egendomen återställs i nyskick.
Därför har SBC överklagat en av
dessa domar till Högsta domstolen.
Även om domarna inte kan tolkas
så att åldersavdraget generellt ska
bekostas av bostadsrättsföreningen
utan blott i dessa undantagsfall om

brand- och vattenledningsskada,
så är det knappast förenligt med
grundregeln att det inte ska löna
sig att drabbas av en skada.
Högsta domstolens beslut om
prövningstillstånd, det vill säga
att det skulle vara av vikt för
rättstillämpningen att domstolen
prövar överklagandet, väntas
först under hösten 2009.

Johnsson

FRÅGOR & SVAR
Vem avgör om
nya uterum?

Hur påverkar
olaglig fildelning?

Bör styrelsen få
nytt ägardokument?

Alla som bor i föreningen har stora terrasser. Några av medlemmarna har frågat styrelsen om
de kan få bygga ett uterum. Andra sätter sig emot.
Det är svårt att få alla
nöjda. Hur ska vi i styrelsen
agera? Och är det en styrelsefråga?

Vi har en bredbandsuppkoppling (adsl)
som sju lägenhetsinnehavare
delar på. Om någon sitter
och laddar ner olagligt, hur
skulle detta påverka föreningen? Själv tycker jag ju att
vår delning är att anse vara
ett öppet nätverk och det
skulle bli extremt svårt för
eventuellt film-/skivbolag att
bevisa exakt vilken dator i
huset det skulle röra sig om.

En bostadrättsinnehavare har efter det att
hennes sambo avlidit skrivit
om ägandet på lägenheten
så att hon nu äger 100 procent. Det är inlämnat till det
företag som hjälper oss med
vårt budgetarbete. Ska vi i
föreningen, styrelsen, också
ha något dokument om
detta?

?

Svar: Det är föreningen som
avgör om uterum får byggas
och detta är en sådan fråga
som ska avgöras av en stämma. Föreningen bör tänka på
att olika problem kan aktualiseras.
Även om uterum (med föreningens tillstånd) uppförs av
medlemmar kan föreningen
bli skadeståndsansvarig om
delar av uterummet på en
högre belägen terrass ramlar
ner och skadar någon. Skador
kan uppkomma på fasad och
terrassgolv om uterummen
uppförs på fel sätt.
Om uterummen inte underhålls och blir förfulande och
kanske innebär risk för skador
kan det uppstå bekymmer.
I sista hand får föreningen
då föra talan i domstol mot
berörd medlem om att uterummet ska underhållas. Om
uterum tillåts måste föreningen göra klart för medlemmarna att om det behövs
för underhåll av huset måste
respektive medlem på egen
bekostnad montera ner uterummen.
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Frågorna är ställda av styrelseledamöter per e-post till fraga@sbc.se
Under veckorna besvaras frågorna normalt inom ett dygn.
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Svar: En förutsättning för åtal
och fällande dom är att det kan
styrkas att det är just den som
åtalas som begått brottet. Detta
är en bevisfråga. Det förefaller
av det du anför som att det
skulle vara svårt att uppfylla
beviskravet.

Svar: Det bör finnas en
bodelningshandling som
anger att kvarlevande sambon ska få lägenheten. Det
kan även tänkas att det finns
ett inbördes testamente. Den
aktuella handlingen ska föreningen få ett exemplar av.
Den ska fogas till lägenhetsförteckningen.

Bör jag informera
om utmätning?

Räcker önskan
från en medlem?

Jag är kassör i vår förening och har fått en
förfrågan från kronofogden
om en medlem. Kronofogden vill ta ställning till
om bostadsrätten går att
utmäta. Bör jag informera
omgående om detta till
styrelsen?

Jag undrar om det
stämmer att det räcker att en medlem önskar
(på föreningsstämman) att
vinsten från föregående år
ska delas ut. Vidare undrar
jag om man då delar ut
vinsten efter andelstalen
och hur den beskattas.

Svar: Ja, du ska informera styrelsen. Kommer ett besked från
kronofogden om utmätning
måste anteckning göras om
detta i lägenhetsförteckningen
(och beskedet fogas till den).
Bekräfta mottagande av beskedet till kronofogden.

Svar: Vad som gäller om
utdelning av vinst bör vara
reglerat i era stadgar. Det
vanliga är att det krävs
majoritetsbeslut på stämma
(självklart räcker det inte med
att en medlem begär detta).
Vinst beskattas som inkomst
av kapital. I stället för att
dela ut vinst kan det därför
vara en bättre idé att sänka
årsavgifterna eller införa en
avgiftsfri månad. Det kommer
medlemmarna direkt tillgodo
utan skattekonsekvens.

?

?
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fastighetsdagboken
skapar ordning och reda
Det enklaste, men kanske
viktigaste hjälpmedlet för
den tekniska förvaltningen av
bostadsrättsföreningen, är en
fastighetsdagbok.

Mycket att tänka
på efter stämman
Som ny i styrelsen finns
det en hel del både praktiskt
och formellt som man måste
tänka på. Och är en stor del av
föreningens styrelse utbytt blir
det ännu mer. Med några års
mellanrum brukar SBC Direkt
publicera en checklista, fylld
med tips och råd för den nya
styrelsen. Senast för ett år sedan
fanns den i nummer 5 2008,
men artikeln förtjänar att läsas
igen. Artikeln finns också att
läsa i ”stämmo-paketet” på vår
webb. Logga in på www.sbc.se/
Bostadsrattsorganisationen/
For-medlemmar och välj sedan
Fördjupning – Stämman.

Har ni problem
i föreningen? Ring
Styrelserådgivningen:
NYTT TELEFONNUMMER:

0775-200 100
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Kenny Fredman Produktion OTW Publishing Repro Done Tryck Exakta

Fastighetsdagboken – i sin enklaste
form är det ett A4-block, men hellre en
enkel inbunden anteckningsbok – använder styrelsen, vice värden, vaktmästaren, ja alla som sköter om huset, för att
notera vad som gjorts med fastigheten.
På så sätt får man en enkel men väldigt
användbar kronologi över händelserna i
huset och till exempel kontaktuppgifter
till de hantverkare som av olika anledningar besöker fastigheten.
Här skriver man också
in vem som har eller tar
vilka handlingar; vart
tog elritningarna vägen,
vem vet vad blommorna
i rabatten heter, vilken
entreprenör var det
som gjorde ett dåligt
jobb förrförra året?
Och hur länge har
lysrören hållit – och
vad kostade egentligen servicen på
tvättmaskinerna?
Många uppgifter
finns naturligtvis
sparade i den ekonomiska redovisningen,
men efter några år är
det svårt att leta fram
gamla fakturor.
Finns fastighetsdagboken tillgänglig
i pannrummet eller
styrelserummet lätt
gripbar så fyller man i
noteringar – man får

ett minneshjälpmedel som underlättar
vid styrelsebyten och när nyckelpersoner
flyttar till och från huset.
Stora fastighetsbolag har som regel
IT-stöd för att följa upp verksamheten
i sina anläggningar, och det kan man
naturligtvis använda också i den lilla

bostadsrättsföreningen. Word eller Excel,
eller kanske en blogg är också utmärkta
hjälpmedel för denna typ av noteringar.
Men det finns fortfarande många poänger
med en enkel, tillgänglig noteringsform.
Värdet av fastighetsdagboken växer med
antalet noteringar – skaffa en ni också!

Illustration: Patrik Agemalm

Normalt gäller enligt bostadsrättslagen att föreningen ansvarar för det yttre underhållet och
medlemmen för det inre underhållet i lägenheten. Dock är medlemmens ansvar begränsat när det
gäller skador på grund av brand
(liksom för ohyra och vattenledningsskador) enligt en undantagsbestämmelse från grundregeln (7
kap 12§ 2 st). Därför ska föreningen
svara för reparationerna i lägenheten på grund av brand.
Nu har domstolarna tolkat denna
regel så att även åldersavdragen ska
bäras av föreningen. Detta trots att
avdragen beror på att den skadedrabbade medlemmen själv hade
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prövar överklagandet, väntas
först under hösten 2009.

Johnsson

FRÅGOR & SVAR
Vem avgör om
nya uterum?

Hur påverkar
olaglig fildelning?

Bör styrelsen få
nytt ägardokument?

Alla som bor i föreningen har stora terrasser. Några av medlemmarna har frågat styrelsen om
de kan få bygga ett uterum. Andra sätter sig emot.
Det är svårt att få alla
nöjda. Hur ska vi i styrelsen
agera? Och är det en styrelsefråga?

Vi har en bredbandsuppkoppling (adsl)
som sju lägenhetsinnehavare
delar på. Om någon sitter
och laddar ner olagligt, hur
skulle detta påverka föreningen? Själv tycker jag ju att
vår delning är att anse vara
ett öppet nätverk och det
skulle bli extremt svårt för
eventuellt film-/skivbolag att
bevisa exakt vilken dator i
huset det skulle röra sig om.

En bostadrättsinnehavare har efter det att
hennes sambo avlidit skrivit
om ägandet på lägenheten
så att hon nu äger 100 procent. Det är inlämnat till det
företag som hjälper oss med
vårt budgetarbete. Ska vi i
föreningen, styrelsen, också
ha något dokument om
detta?

?

Svar: Det är föreningen som
avgör om uterum får byggas
och detta är en sådan fråga
som ska avgöras av en stämma. Föreningen bör tänka på
att olika problem kan aktualiseras.
Även om uterum (med föreningens tillstånd) uppförs av
medlemmar kan föreningen
bli skadeståndsansvarig om
delar av uterummet på en
högre belägen terrass ramlar
ner och skadar någon. Skador
kan uppkomma på fasad och
terrassgolv om uterummen
uppförs på fel sätt.
Om uterummen inte underhålls och blir förfulande och
kanske innebär risk för skador
kan det uppstå bekymmer.
I sista hand får föreningen
då föra talan i domstol mot
berörd medlem om att uterummet ska underhållas. Om
uterum tillåts måste föreningen göra klart för medlemmarna att om det behövs
för underhåll av huset måste
respektive medlem på egen
bekostnad montera ner uterummen.

sbcdirekt

Frågorna är ställda av styrelseledamöter per e-post till fraga@sbc.se
Under veckorna besvaras frågorna normalt inom ett dygn.
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Svar: En förutsättning för åtal
och fällande dom är att det kan
styrkas att det är just den som
åtalas som begått brottet. Detta
är en bevisfråga. Det förefaller
av det du anför som att det
skulle vara svårt att uppfylla
beviskravet.

Svar: Det bör finnas en
bodelningshandling som
anger att kvarlevande sambon ska få lägenheten. Det
kan även tänkas att det finns
ett inbördes testamente. Den
aktuella handlingen ska föreningen få ett exemplar av.
Den ska fogas till lägenhetsförteckningen.

Bör jag informera
om utmätning?

Räcker önskan
från en medlem?

Jag är kassör i vår förening och har fått en
förfrågan från kronofogden
om en medlem. Kronofogden vill ta ställning till
om bostadsrätten går att
utmäta. Bör jag informera
omgående om detta till
styrelsen?

Jag undrar om det
stämmer att det räcker att en medlem önskar
(på föreningsstämman) att
vinsten från föregående år
ska delas ut. Vidare undrar
jag om man då delar ut
vinsten efter andelstalen
och hur den beskattas.

Svar: Ja, du ska informera styrelsen. Kommer ett besked från
kronofogden om utmätning
måste anteckning göras om
detta i lägenhetsförteckningen
(och beskedet fogas till den).
Bekräfta mottagande av beskedet till kronofogden.

Svar: Vad som gäller om
utdelning av vinst bör vara
reglerat i era stadgar. Det
vanliga är att det krävs
majoritetsbeslut på stämma
(självklart räcker det inte med
att en medlem begär detta).
Vinst beskattas som inkomst
av kapital. I stället för att
dela ut vinst kan det därför
vara en bättre idé att sänka
årsavgifterna eller införa en
avgiftsfri månad. Det kommer
medlemmarna direkt tillgodo
utan skattekonsekvens.

?

?
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fastighetsdagboken
skapar ordning och reda
Det enklaste, men kanske
viktigaste hjälpmedlet för
den tekniska förvaltningen av
bostadsrättsföreningen, är en
fastighetsdagbok.

Mycket att tänka
på efter stämman
Som ny i styrelsen finns
det en hel del både praktiskt
och formellt som man måste
tänka på. Och är en stor del av
föreningens styrelse utbytt blir
det ännu mer. Med några års
mellanrum brukar SBC Direkt
publicera en checklista, fylld
med tips och råd för den nya
styrelsen. Senast för ett år sedan
fanns den i nummer 5 2008,
men artikeln förtjänar att läsas
igen. Artikeln finns också att
läsa i ”stämmo-paketet” på vår
webb. Logga in på www.sbc.se/
Bostadsrattsorganisationen/
For-medlemmar och välj sedan
Fördjupning – Stämman.

Har ni problem
i föreningen? Ring
Styrelserådgivningen:
NYTT TELEFONNUMMER:

0775-200 100

SBC Direkt ges ut av SBC Ek för som är en oberoende intresse- och serviceorganisation som arbetar för bostadsrättsföreningar i hela Sverige.
Adress SBC, Luntmakargatan 46, Box 1353, 111 83 Stockholm Telefon 08-501150 00 www.sbc.se Frågor om innehållet? Vänd er till redaktionen – sbcdirekt@sbc.se
För insänt ej beställt material ansvaras ej. SBC Direkt finns också att läsa på www.sbc.se Använd föreningens namn och medlemsnummer som framgår av
adressetiketten ovan för att logga in. Ansvarig utgivare Göran Olsson Redaktör Mats Lindbäck Redaktionsråd Chris Hammar, Peder Halling, Elisabeth Kalderén,
Kenny Fredman Produktion OTW Publishing Repro Done Tryck Exakta

Fastighetsdagboken – i sin enklaste
form är det ett A4-block, men hellre en
enkel inbunden anteckningsbok – använder styrelsen, vice värden, vaktmästaren, ja alla som sköter om huset, för att
notera vad som gjorts med fastigheten.
På så sätt får man en enkel men väldigt
användbar kronologi över händelserna i
huset och till exempel kontaktuppgifter
till de hantverkare som av olika anledningar besöker fastigheten.
Här skriver man också
in vem som har eller tar
vilka handlingar; vart
tog elritningarna vägen,
vem vet vad blommorna
i rabatten heter, vilken
entreprenör var det
som gjorde ett dåligt
jobb förrförra året?
Och hur länge har
lysrören hållit – och
vad kostade egentligen servicen på
tvättmaskinerna?
Många uppgifter
finns naturligtvis
sparade i den ekonomiska redovisningen,
men efter några år är
det svårt att leta fram
gamla fakturor.
Finns fastighetsdagboken tillgänglig
i pannrummet eller
styrelserummet lätt
gripbar så fyller man i
noteringar – man får

ett minneshjälpmedel som underlättar
vid styrelsebyten och när nyckelpersoner
flyttar till och från huset.
Stora fastighetsbolag har som regel
IT-stöd för att följa upp verksamheten
i sina anläggningar, och det kan man
naturligtvis använda också i den lilla

bostadsrättsföreningen. Word eller Excel,
eller kanske en blogg är också utmärkta
hjälpmedel för denna typ av noteringar.
Men det finns fortfarande många poänger
med en enkel, tillgänglig noteringsform.
Värdet av fastighetsdagboken växer med
antalet noteringar – skaffa en ni också!

Illustration: Patrik Agemalm

Normalt gäller enligt bostadsrättslagen att föreningen ansvarar för det yttre underhållet och
medlemmen för det inre underhållet i lägenheten. Dock är medlemmens ansvar begränsat när det
gäller skador på grund av brand
(liksom för ohyra och vattenledningsskador) enligt en undantagsbestämmelse från grundregeln (7
kap 12§ 2 st). Därför ska föreningen
svara för reparationerna i lägenheten på grund av brand.
Nu har domstolarna tolkat denna
regel så att även åldersavdragen ska
bäras av föreningen. Detta trots att
avdragen beror på att den skadedrabbade medlemmen själv hade

Returneras vid obeställbarhet till:
SBC, Box 1353, 111 83 Stockholm

Posttidning B
Stockholm Klara

SBC överklagar branddom till HD
I ett par uppmärksammade
hovrättsdomar har bostadsrättsföreningar blivit ersättningsskyldiga mot bostadsrättshavare för så kallade
åldersavdrag. Grundregeln
som säger att kostnaden för
en skada ska bäras av den
som drabbas håller uppenbarligen inte i alla lägen.

SBC Direkt sa fel om
andrahandsavgift
I ett tidigare nummer av
SBC Direkt påstod vi att
föreningen kan ta ut en
förhöjd årsavgift av dem
som hyr ut sin lägenhet
i andra hand, om det
finns stöd i stadgan för
en sådan avgift. Men så
är det inte.

Tanken med en försäkring är att
den som drabbats av en skada ska få
pengar så att man kan ersätta skadan,
men inte ska hamna i ett bättre läge
efter reparationen jämfört med läget
innan skadan inträffade. Det ska
aldrig ”löna sig” att drabbas av en
försäkringsskada. Därför gör försäkringsbolagen som regel ett så kallat
åldersavdrag från försäkringsersättningen på grund av att den skadade
egendomen minskat i värde genom
ålder och bruk. Ju äldre egendom,
desto högre blir avdraget och desto
lägre blir ersättningen. Avdragets
storlek och utformning varierar
mellan försäkringsbolagen.
De två domarna, som handlar
om ersättning efter brandskador
(Hovrätten för Övre Norrland,
mål nr T 499-08 och Hovrätten för
Nedre Norrland, mål nr T 787-08)
ställer dessa principer på ända.
Hovrätterna har inte kunnat finna
någon begränsning i bostadsrättsföreningarnas ansvar att återställa
de skadade lägenheterna efter de
bränder som inträffade.
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I dag upplever många
föreningar att de endast
belastas av medlemmarnas önskan att hyra ut i
andra hand. Man vet inte
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Det ska aldrig ”löna sig” att drabbas av en försäkringsskada. Tanken med en försäkring är att den som drabbats av en skada ska få pengar så man
kan ersätta skadan, men inte hamna i ett bättre läge efter reparationen

”förbrukat” en del av den genom
branden förstörda egendomen.
Men är detta rimligt och förenligt
med bostadsrättslagens bestämmelser? I realiteten skulle det innebära
att det kan ”löna sig” att få en skada.
Ju äldre och mer nedsliten den
skadade egendomen är, desto mer
”lönande” är det för bostadsrättshavaren. Det blir således övriga fören-

ingsmedlemmar som indirekt är
med och betalar för att den skadade
egendomen återställs i nyskick.
Därför har SBC överklagat en av
dessa domar till Högsta domstolen.
Även om domarna inte kan tolkas
så att åldersavdraget generellt ska
bekostas av bostadsrättsföreningen
utan blott i dessa undantagsfall om

brand- och vattenledningsskada,
så är det knappast förenligt med
grundregeln att det inte ska löna
sig att drabbas av en skada.
Högsta domstolens beslut om
prövningstillstånd, det vill säga
att det skulle vara av vikt för
rättstillämpningen att domstolen
prövar överklagandet, väntas
först under hösten 2009.

Johnsson

FRÅGOR & SVAR
Vem avgör om
nya uterum?

Hur påverkar
olaglig fildelning?

Bör styrelsen få
nytt ägardokument?

Alla som bor i föreningen har stora terrasser. Några av medlemmarna har frågat styrelsen om
de kan få bygga ett uterum. Andra sätter sig emot.
Det är svårt att få alla
nöjda. Hur ska vi i styrelsen
agera? Och är det en styrelsefråga?

Vi har en bredbandsuppkoppling (adsl)
som sju lägenhetsinnehavare
delar på. Om någon sitter
och laddar ner olagligt, hur
skulle detta påverka föreningen? Själv tycker jag ju att
vår delning är att anse vara
ett öppet nätverk och det
skulle bli extremt svårt för
eventuellt film-/skivbolag att
bevisa exakt vilken dator i
huset det skulle röra sig om.

En bostadrättsinnehavare har efter det att
hennes sambo avlidit skrivit
om ägandet på lägenheten
så att hon nu äger 100 procent. Det är inlämnat till det
företag som hjälper oss med
vårt budgetarbete. Ska vi i
föreningen, styrelsen, också
ha något dokument om
detta?

?

Svar: Det är föreningen som
avgör om uterum får byggas
och detta är en sådan fråga
som ska avgöras av en stämma. Föreningen bör tänka på
att olika problem kan aktualiseras.
Även om uterum (med föreningens tillstånd) uppförs av
medlemmar kan föreningen
bli skadeståndsansvarig om
delar av uterummet på en
högre belägen terrass ramlar
ner och skadar någon. Skador
kan uppkomma på fasad och
terrassgolv om uterummen
uppförs på fel sätt.
Om uterummen inte underhålls och blir förfulande och
kanske innebär risk för skador
kan det uppstå bekymmer.
I sista hand får föreningen
då föra talan i domstol mot
berörd medlem om att uterummet ska underhållas. Om
uterum tillåts måste föreningen göra klart för medlemmarna att om det behövs
för underhåll av huset måste
respektive medlem på egen
bekostnad montera ner uterummen.

sbcdirekt

Frågorna är ställda av styrelseledamöter per e-post till fraga@sbc.se
Under veckorna besvaras frågorna normalt inom ett dygn.
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Svar: En förutsättning för åtal
och fällande dom är att det kan
styrkas att det är just den som
åtalas som begått brottet. Detta
är en bevisfråga. Det förefaller
av det du anför som att det
skulle vara svårt att uppfylla
beviskravet.

Svar: Det bör finnas en
bodelningshandling som
anger att kvarlevande sambon ska få lägenheten. Det
kan även tänkas att det finns
ett inbördes testamente. Den
aktuella handlingen ska föreningen få ett exemplar av.
Den ska fogas till lägenhetsförteckningen.

Bör jag informera
om utmätning?

Räcker önskan
från en medlem?

Jag är kassör i vår förening och har fått en
förfrågan från kronofogden
om en medlem. Kronofogden vill ta ställning till
om bostadsrätten går att
utmäta. Bör jag informera
omgående om detta till
styrelsen?

Jag undrar om det
stämmer att det räcker att en medlem önskar
(på föreningsstämman) att
vinsten från föregående år
ska delas ut. Vidare undrar
jag om man då delar ut
vinsten efter andelstalen
och hur den beskattas.

Svar: Ja, du ska informera styrelsen. Kommer ett besked från
kronofogden om utmätning
måste anteckning göras om
detta i lägenhetsförteckningen
(och beskedet fogas till den).
Bekräfta mottagande av beskedet till kronofogden.

Svar: Vad som gäller om
utdelning av vinst bör vara
reglerat i era stadgar. Det
vanliga är att det krävs
majoritetsbeslut på stämma
(självklart räcker det inte med
att en medlem begär detta).
Vinst beskattas som inkomst
av kapital. I stället för att
dela ut vinst kan det därför
vara en bättre idé att sänka
årsavgifterna eller införa en
avgiftsfri månad. Det kommer
medlemmarna direkt tillgodo
utan skattekonsekvens.

?

?
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fastighetsdagboken
skapar ordning och reda
Det enklaste, men kanske
viktigaste hjälpmedlet för
den tekniska förvaltningen av
bostadsrättsföreningen, är en
fastighetsdagbok.

Mycket att tänka
på efter stämman
Som ny i styrelsen finns
det en hel del både praktiskt
och formellt som man måste
tänka på. Och är en stor del av
föreningens styrelse utbytt blir
det ännu mer. Med några års
mellanrum brukar SBC Direkt
publicera en checklista, fylld
med tips och råd för den nya
styrelsen. Senast för ett år sedan
fanns den i nummer 5 2008,
men artikeln förtjänar att läsas
igen. Artikeln finns också att
läsa i ”stämmo-paketet” på vår
webb. Logga in på www.sbc.se/
Bostadsrattsorganisationen/
For-medlemmar och välj sedan
Fördjupning – Stämman.

Har ni problem
i föreningen? Ring
Styrelserådgivningen:
NYTT TELEFONNUMMER:

0775-200 100
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Fastighetsdagboken – i sin enklaste
form är det ett A4-block, men hellre en
enkel inbunden anteckningsbok – använder styrelsen, vice värden, vaktmästaren, ja alla som sköter om huset, för att
notera vad som gjorts med fastigheten.
På så sätt får man en enkel men väldigt
användbar kronologi över händelserna i
huset och till exempel kontaktuppgifter
till de hantverkare som av olika anledningar besöker fastigheten.
Här skriver man också
in vem som har eller tar
vilka handlingar; vart
tog elritningarna vägen,
vem vet vad blommorna
i rabatten heter, vilken
entreprenör var det
som gjorde ett dåligt
jobb förrförra året?
Och hur länge har
lysrören hållit – och
vad kostade egentligen servicen på
tvättmaskinerna?
Många uppgifter
finns naturligtvis
sparade i den ekonomiska redovisningen,
men efter några år är
det svårt att leta fram
gamla fakturor.
Finns fastighetsdagboken tillgänglig
i pannrummet eller
styrelserummet lätt
gripbar så fyller man i
noteringar – man får

ett minneshjälpmedel som underlättar
vid styrelsebyten och när nyckelpersoner
flyttar till och från huset.
Stora fastighetsbolag har som regel
IT-stöd för att följa upp verksamheten
i sina anläggningar, och det kan man
naturligtvis använda också i den lilla

bostadsrättsföreningen. Word eller Excel,
eller kanske en blogg är också utmärkta
hjälpmedel för denna typ av noteringar.
Men det finns fortfarande många poänger
med en enkel, tillgänglig noteringsform.
Värdet av fastighetsdagboken växer med
antalet noteringar – skaffa en ni också!

Illustration: Patrik Agemalm

Normalt gäller enligt bostadsrättslagen att föreningen ansvarar för det yttre underhållet och
medlemmen för det inre underhållet i lägenheten. Dock är medlemmens ansvar begränsat när det
gäller skador på grund av brand
(liksom för ohyra och vattenledningsskador) enligt en undantagsbestämmelse från grundregeln (7
kap 12§ 2 st). Därför ska föreningen
svara för reparationerna i lägenheten på grund av brand.
Nu har domstolarna tolkat denna
regel så att även åldersavdragen ska
bäras av föreningen. Detta trots att
avdragen beror på att den skadedrabbade medlemmen själv hade

Returneras vid obeställbarhet till:
SBC, Box 1353, 111 83 Stockholm

Ombyggnad och renovering
Här är tipsen som gör styrelsejobbet lättare
Vid ombyggnader och renoveringar ställs föreningens styrelse inför en
rad frågor utöver det vardagliga styrelsearbetet.
Då behöver föreningen hjälp av en konsult som både behärskar
juridik och byggteknik och som kan hjälpa till att försvara föreningens
intressen. Men styrelsen kommer alltid på ett eller annat sätt att få
medverka i detta arbete. Då kan tipsen underlätta arbetet.

Ekonomisk planering
Upprätta en ekonomisk kalkyl med
totalkostnad och hur detta påverkar
månadsavgifterna. Lägg märke till
hur momsen kan förändra offertpriser; ibland inkluderas den, men ofta
anges priser exklusive moms. Tala med
banken på ett tidigt stadium då nästan
alla åtgärder måste lånefinansieras.
Myndighetskontakter
Bygglov, bygganmälan, byggsamråd,
och rivningslov – det finns många
sorters byggbesked som kan krävas
i olika skeden av projektet. Ortens
Byggnadsnämnd är de som beviljar
dessa.
Det är styrelsen som ansvarar för att
rätt sorts bygglov finns för de arbeten
man beställt av en entreprenör. Även
om man överlåtit det praktiska arbetet
måste styrelsen bevaka utförandet.
Hyra gatumark samt tillstånd för
detta måste sökas från rätt förvaltning
innan en container ställs upp. Ska det
grävas krävs ofta ritningar över befintliga ledningar runt huset. Detta kan
kommunen hjälpa till med.
Under byggtiden måste det finnas en
fungerande arbetsmiljöorganisation,
byggherren – det vill säga föreningen
– har det grundläggande ansvaret även
om entreprenörer ska ansvara för sina
anställda.
Information – kontakter
Boende, lokalhyresgäster och eventuellt grannfastigheter, bör informeras
i god tid. Evakuering eller tömning av
ett rum kräver framförhållning. Vad
händer med de gamla i huset om hissen
stängs av? Att få tillträde till en lägenhet eller lokal vid rätt tidpunkt kräver
att personen är tillgänglig och inte
är bortrest. Före byggstarten bör hela
föreningen kallas till informationsmöte.

Hyresgäster
Om föreningen har bostadshyresgäster
gäller särskilda regler. Styrelsen måste
därför i god tid kontakta en jurist som
kan hjälpa till med korrekt handläggning.
En hyresgäst kan, om det vill sig illa,
stoppa hela stambytet med stora ekonomiska och praktiska konsekvenser.

Damm, damm, damm…
Arbetena kräver täckning och skydd
i lägenheten. Entreprenören täcker
golvet från lägenhetsdörren fram till
badrummet och köket. Ofta täcker man
också igen öppningar till övriga rum.
Utöver detta kan den boende själv täcka
möbler och bokhyllor för att underlätta
sin städning efter stambytet. En dator
har en inbyggd fläkt som drar åt sig
damm och tipset är att täcka in denna
liksom annan dammkänslig utrustning.

Socialdemokraterna svänger
om fastighetsskatt, uppskov
och ROT-avdrag.
– Vi kommer inte göra
någon större ändring av
fastighetsskatten, förutom
att avskaffa den nya räntan
på reavinstuppskov.
Det löftet gav de socialdemokratiska tungviktarna
Carin Jämtin, oppositionsledare i Stockholms stadshus
och Thomas Östros, talesman
för (S) i riksdagen på DN
Debatt den 17 mars.
Beskedet är glädjande för
alla som bor i bostadsrätt i hela
riket, och särskilt för dem som bor
i områden där prisutvecklingen
varit extra snabb, och som därmed har stora reavinstuppskov.
Omsvängningen kommer efter flera
års intensiv kritik mot alliansregeringens ändring av skattesystemet
för bostäder.
– Vi noterar med tacksamhet
detta lappkast, säger Göran Olsson,
vd för bostadsrättsorganisationen
SBC. Radikala ändringar av skatte-

Nyckelhantering
Nycklar till berörda lägenheter måste
samlas in. För att öka säkerheten
under stambytet kan man sätta in
ett tillfälligt huvudnyckelsystem. Då
kan hantverkarna alltid låsa lägenhetsdörrarna med sin huvudnyckel.
Stambytesentreprenören tillhandahåller
oftast detta men det kräver då att alla
har nyare lås med moderna låscylindrar.
Ofta måste några äldre lås i huset därför
bytas ut. Glöm inte att stammarna även
går genom vinds- och källarförråd.
Styrelsen måste veta vem som disponerar
de berörda förråden som ofta är överfulla
och behöver tömmas under en vecka.
Tillfällig dusch/wc
Vid stambyte kan det krävas en tillfällig
dusch/wc i källaren. Det kan vara lönsamt
för föreningen att låta stambytesentreprenören bygga en permanent dusch/wc i
källaren eftersom framtida entreprenader
kommer att kräva tillgång till detta.

Glädjande besked om skatteregler
regler efter varje riksdagsval är en
hotbild som alla bostadsrättsvänner fasar inför. Särskilt bra är att
Socialdemokraterna lovar ta itu
med det som vi kallar flyttskatt,
det vill säga beskattningen av
bostadsbyten. I verkligheten är
reavinstskatten mest en skatt på
inflationen, inte en beskattning av
reala vinster. Tyvärr har alliansregeringen vägrat ändra på denna rest
från det gamla skattesystemet, men
nu hoppas vi på en förändring.
Den 23 april kom nästa socialdemokratiska utspel, denna gång
tillsammans med Vänsterpartiet
och Miljöpartiet: ROT-avdrag för
hyresrätter.
Oppositionspartierna föreslår –
i anslutning till att de för första
gången accepterar huvuddragen i
det ROT-paket regeringen tidigare
föreslagit – att renoverings-, ombyggnads- och tillbyggnadsavdraget
också ska omfatta hyresrätter samt
bostadsrättsföreningar och utgå med
extra bonus om det omfattar åtgärder för att spara energi. Men detta
stöd ska, till skillnad mot regering-

ens förslag, endast vara tillfälligt
och dras tillbaka när situationen på
arbetsmarknaden så tillåter.

“Vi noterar med
tacksamhet detta
lappkast.“
– Här är vi mer kritiska, kommenterar Göran Olsson. Vår erfarenhet är
att ROT-avdrag som riktas mot företag tydligast tenderar att driva på
priserna och sällan kommer konsumenterna till del. Då försvinner helt
de positiva effekterna för boende i
bostadsrättsföreningar. Sedan finns
det skäl att ifrågasätta just ROTavdrag för arbetskostnaden när det
gäller energisparåtgärder. Vid dessa
jobb är arbetskostnaden den lilla
delen, den helt dominerande kostnaden handlar om material. Och då
spelar inte skatteavdrag någon avgörande roll för investeringsbesluten.
Men för alla dem som planerar att
bygga om hemma är det självklart
positivt att oppositionen inte heller
inom detta område kommer att göra
någon snabb svängning.

Tilläggsbeställningar
Styrelsen bör ha kontroll över hur entreprenören hanterar beställningar från
lägenhetsinnehavare. Förtryckta tillvalsblanketter med fasta priser underlättar för
alla parter. Erfarenheten visar att det är just
de boendes val av kakel och inredning som
ställer till med mest konflikter. Med en hårt
styrd tillvalsrutin undviker man detta.
Byggmöten
Vartefter arbetena fortskrider kommer
alltid nya frågor upp, både av ekonomisk
och praktisk art. Dessa behandlas och
dokumenteras på byggmöten, vanligen
var tredje vecka. Styrelsen ska alltid ha

en person närvarande på dessa möten,
som ska kunna fungera som föreningens
ombud. Byggmötesprotokollen distribueras lämpligen till övriga styrelsen.
Kontroller
Kontroller som sker under arbetena utförs
oftast av en anlitad konsult. Det kan vara
värdefullt om någon i styrelsen följer
med på en kontrollrunda någon gång för
att bättre kunna förstå de problem som
kanske måste tas upp på ett byggmöte.

entreprenören den andra parten. Det är
därför viktigt att föreningen har med en
representant, framför allt vid besiktning
av allmänna utrymmen och inte minst
vid den formellt mycket viktiga slutbesiktningen. Vid besiktning av lägenheternas badrum och kök är det vanligt att
föreningen överlåter detta till den egna
lägenhetsinnehavaren. Styrelsen bör då
bevaka att den boende har blivit aviserad och har getts möjlighet att lämna
synpunkter på arbetena i lägenheten.

Besiktning
Besiktning utförs av en besiktningsman,
dessutom är föreningen en part och

Dokumentation
När arbetena är avslutade och godkända
vid slutbesiktning ska entreprenören

överlämna ritningar och övrig dokumentation om stambytet. En del av detta
kommer även att förvaras i kommunens
arkiv. I dag arkiveras emellertid inte alls
lika mycket hos kommunen som det gjordes förr, särskilt inte för elektriska installationer. Styrelsen bör därför arkivera
dessa handlingar på ett tillförlitligt sätt.
Betalning
Kom överens om en betalningsplan
i förväg. Betala inte i förväg för jobb
som inte är utförda och se till att det
finns fordringar kvar tills garantibesiktningen är godkänd, annars blir det aldrig
färdigt…
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Spara energi

Säker dörr.
Säker
montering.

Rätt utrustning kan spara 75% eller mer av energiförbrukningen.
Teenexa torkskåp och luftavfuktare är energisnåla och
torkar tvätten nästan som utomhus.

Gör hemmet riskfritt
Vattenskador är bökiga,
jobbiga att laga och kräver mycket
av dem som drabbas. Det är också
den i särklass vanligaste och
dyraste typen av skada som fastighetsförsäkringen ersätter. Nästan
hela föreningens kostnad för denna
försäkring går till kostnader som
har sitt ursprung i vattenskador.
Det finns alltså många goda
skäl för alla i bostadsrättsföreningen att göra vad man kan för att
vattensäkra huset och lägenheterna. Men hur gör man?
Det visar SBC tillsammans med
parterna bakom det framgångsrika samarbetet om försäkringar:
Allians försäkringsmäklare och
Moderna Försäkringar.
De ha tagit fram en broschyr som
pekar på hemmets svaga punkter
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Säkerhet i kompakt format.
Optisk varnare med 5-årsbatteri. Perfekt för hemmet
och sommarstugan. Enkel uppsättning med den
medföljande kardborretejpen
– inget borrande i taket!
Pausfunktion.
Medlemspris

– och vad man ska titta efter. Alla i
huset borde läsa denna skrift.
Därför kan styrelsen beställa
broschyren i en upplaga så att
alla lägenheter får sitt exemplar.

Broschyren är kostnadsfri och
endast porto tillkommer. Mejla till
info@sbc.se och beställ en upplaga
för er förening. För att förebygga
vattenskador måste alla samverka.

100:Inkl. skrotningsavgift,
moms och frakt.

www.uniline.se | unilineab@telia.com | Tel 08-665 31 95

Detta är annonser från företag som samarbetar med SBC och lämnar
förmånliga erbjudanden som endast kan utnyttjas av medlemmar i SBC.

Ombyggnad och renovering
Här är tipsen som gör styrelsejobbet lättare
Vid ombyggnader och renoveringar ställs föreningens styrelse inför en
rad frågor utöver det vardagliga styrelsearbetet.
Då behöver föreningen hjälp av en konsult som både behärskar
juridik och byggteknik och som kan hjälpa till att försvara föreningens
intressen. Men styrelsen kommer alltid på ett eller annat sätt att få
medverka i detta arbete. Då kan tipsen underlätta arbetet.

Ekonomisk planering
Upprätta en ekonomisk kalkyl med
totalkostnad och hur detta påverkar
månadsavgifterna. Lägg märke till
hur momsen kan förändra offertpriser; ibland inkluderas den, men ofta
anges priser exklusive moms. Tala med
banken på ett tidigt stadium då nästan
alla åtgärder måste lånefinansieras.
Myndighetskontakter
Bygglov, bygganmälan, byggsamråd,
och rivningslov – det finns många
sorters byggbesked som kan krävas
i olika skeden av projektet. Ortens
Byggnadsnämnd är de som beviljar
dessa.
Det är styrelsen som ansvarar för att
rätt sorts bygglov finns för de arbeten
man beställt av en entreprenör. Även
om man överlåtit det praktiska arbetet
måste styrelsen bevaka utförandet.
Hyra gatumark samt tillstånd för
detta måste sökas från rätt förvaltning
innan en container ställs upp. Ska det
grävas krävs ofta ritningar över befintliga ledningar runt huset. Detta kan
kommunen hjälpa till med.
Under byggtiden måste det finnas en
fungerande arbetsmiljöorganisation,
byggherren – det vill säga föreningen
– har det grundläggande ansvaret även
om entreprenörer ska ansvara för sina
anställda.
Information – kontakter
Boende, lokalhyresgäster och eventuellt grannfastigheter, bör informeras
i god tid. Evakuering eller tömning av
ett rum kräver framförhållning. Vad
händer med de gamla i huset om hissen
stängs av? Att få tillträde till en lägenhet eller lokal vid rätt tidpunkt kräver
att personen är tillgänglig och inte
är bortrest. Före byggstarten bör hela
föreningen kallas till informationsmöte.

Hyresgäster
Om föreningen har bostadshyresgäster
gäller särskilda regler. Styrelsen måste
därför i god tid kontakta en jurist som
kan hjälpa till med korrekt handläggning.
En hyresgäst kan, om det vill sig illa,
stoppa hela stambytet med stora ekonomiska och praktiska konsekvenser.

Damm, damm, damm…
Arbetena kräver täckning och skydd
i lägenheten. Entreprenören täcker
golvet från lägenhetsdörren fram till
badrummet och köket. Ofta täcker man
också igen öppningar till övriga rum.
Utöver detta kan den boende själv täcka
möbler och bokhyllor för att underlätta
sin städning efter stambytet. En dator
har en inbyggd fläkt som drar åt sig
damm och tipset är att täcka in denna
liksom annan dammkänslig utrustning.

Socialdemokraterna svänger
om fastighetsskatt, uppskov
och ROT-avdrag.
– Vi kommer inte göra
någon större ändring av
fastighetsskatten, förutom
att avskaffa den nya räntan
på reavinstuppskov.
Det löftet gav de socialdemokratiska tungviktarna
Carin Jämtin, oppositionsledare i Stockholms stadshus
och Thomas Östros, talesman
för (S) i riksdagen på DN
Debatt den 17 mars.
Beskedet är glädjande för
alla som bor i bostadsrätt i hela
riket, och särskilt för dem som bor
i områden där prisutvecklingen
varit extra snabb, och som därmed har stora reavinstuppskov.
Omsvängningen kommer efter flera
års intensiv kritik mot alliansregeringens ändring av skattesystemet
för bostäder.
– Vi noterar med tacksamhet
detta lappkast, säger Göran Olsson,
vd för bostadsrättsorganisationen
SBC. Radikala ändringar av skatte-

Nyckelhantering
Nycklar till berörda lägenheter måste
samlas in. För att öka säkerheten
under stambytet kan man sätta in
ett tillfälligt huvudnyckelsystem. Då
kan hantverkarna alltid låsa lägenhetsdörrarna med sin huvudnyckel.
Stambytesentreprenören tillhandahåller
oftast detta men det kräver då att alla
har nyare lås med moderna låscylindrar.
Ofta måste några äldre lås i huset därför
bytas ut. Glöm inte att stammarna även
går genom vinds- och källarförråd.
Styrelsen måste veta vem som disponerar
de berörda förråden som ofta är överfulla
och behöver tömmas under en vecka.
Tillfällig dusch/wc
Vid stambyte kan det krävas en tillfällig
dusch/wc i källaren. Det kan vara lönsamt
för föreningen att låta stambytesentreprenören bygga en permanent dusch/wc i
källaren eftersom framtida entreprenader
kommer att kräva tillgång till detta.

Glädjande besked om skatteregler
regler efter varje riksdagsval är en
hotbild som alla bostadsrättsvänner fasar inför. Särskilt bra är att
Socialdemokraterna lovar ta itu
med det som vi kallar flyttskatt,
det vill säga beskattningen av
bostadsbyten. I verkligheten är
reavinstskatten mest en skatt på
inflationen, inte en beskattning av
reala vinster. Tyvärr har alliansregeringen vägrat ändra på denna rest
från det gamla skattesystemet, men
nu hoppas vi på en förändring.
Den 23 april kom nästa socialdemokratiska utspel, denna gång
tillsammans med Vänsterpartiet
och Miljöpartiet: ROT-avdrag för
hyresrätter.
Oppositionspartierna föreslår –
i anslutning till att de för första
gången accepterar huvuddragen i
det ROT-paket regeringen tidigare
föreslagit – att renoverings-, ombyggnads- och tillbyggnadsavdraget
också ska omfatta hyresrätter samt
bostadsrättsföreningar och utgå med
extra bonus om det omfattar åtgärder för att spara energi. Men detta
stöd ska, till skillnad mot regering-

ens förslag, endast vara tillfälligt
och dras tillbaka när situationen på
arbetsmarknaden så tillåter.

“Vi noterar med
tacksamhet detta
lappkast.“
– Här är vi mer kritiska, kommenterar Göran Olsson. Vår erfarenhet är
att ROT-avdrag som riktas mot företag tydligast tenderar att driva på
priserna och sällan kommer konsumenterna till del. Då försvinner helt
de positiva effekterna för boende i
bostadsrättsföreningar. Sedan finns
det skäl att ifrågasätta just ROTavdrag för arbetskostnaden när det
gäller energisparåtgärder. Vid dessa
jobb är arbetskostnaden den lilla
delen, den helt dominerande kostnaden handlar om material. Och då
spelar inte skatteavdrag någon avgörande roll för investeringsbesluten.
Men för alla dem som planerar att
bygga om hemma är det självklart
positivt att oppositionen inte heller
inom detta område kommer att göra
någon snabb svängning.

Tilläggsbeställningar
Styrelsen bör ha kontroll över hur entreprenören hanterar beställningar från
lägenhetsinnehavare. Förtryckta tillvalsblanketter med fasta priser underlättar för
alla parter. Erfarenheten visar att det är just
de boendes val av kakel och inredning som
ställer till med mest konflikter. Med en hårt
styrd tillvalsrutin undviker man detta.
Byggmöten
Vartefter arbetena fortskrider kommer
alltid nya frågor upp, både av ekonomisk
och praktisk art. Dessa behandlas och
dokumenteras på byggmöten, vanligen
var tredje vecka. Styrelsen ska alltid ha

en person närvarande på dessa möten,
som ska kunna fungera som föreningens
ombud. Byggmötesprotokollen distribueras lämpligen till övriga styrelsen.
Kontroller
Kontroller som sker under arbetena utförs
oftast av en anlitad konsult. Det kan vara
värdefullt om någon i styrelsen följer
med på en kontrollrunda någon gång för
att bättre kunna förstå de problem som
kanske måste tas upp på ett byggmöte.

entreprenören den andra parten. Det är
därför viktigt att föreningen har med en
representant, framför allt vid besiktning
av allmänna utrymmen och inte minst
vid den formellt mycket viktiga slutbesiktningen. Vid besiktning av lägenheternas badrum och kök är det vanligt att
föreningen överlåter detta till den egna
lägenhetsinnehavaren. Styrelsen bör då
bevaka att den boende har blivit aviserad och har getts möjlighet att lämna
synpunkter på arbetena i lägenheten.

Besiktning
Besiktning utförs av en besiktningsman,
dessutom är föreningen en part och

Dokumentation
När arbetena är avslutade och godkända
vid slutbesiktning ska entreprenören

överlämna ritningar och övrig dokumentation om stambytet. En del av detta
kommer även att förvaras i kommunens
arkiv. I dag arkiveras emellertid inte alls
lika mycket hos kommunen som det gjordes förr, särskilt inte för elektriska installationer. Styrelsen bör därför arkivera
dessa handlingar på ett tillförlitligt sätt.
Betalning
Kom överens om en betalningsplan
i förväg. Betala inte i förväg för jobb
som inte är utförda och se till att det
finns fordringar kvar tills garantibesiktningen är godkänd, annars blir det aldrig
färdigt…
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Spara energi

Säker dörr.
Säker
montering.

Rätt utrustning kan spara 75% eller mer av energiförbrukningen.
Teenexa torkskåp och luftavfuktare är energisnåla och
torkar tvätten nästan som utomhus.

Gör hemmet riskfritt
Vattenskador är bökiga,
jobbiga att laga och kräver mycket
av dem som drabbas. Det är också
den i särklass vanligaste och
dyraste typen av skada som fastighetsförsäkringen ersätter. Nästan
hela föreningens kostnad för denna
försäkring går till kostnader som
har sitt ursprung i vattenskador.
Det finns alltså många goda
skäl för alla i bostadsrättsföreningen att göra vad man kan för att
vattensäkra huset och lägenheterna. Men hur gör man?
Det visar SBC tillsammans med
parterna bakom det framgångsrika samarbetet om försäkringar:
Allians försäkringsmäklare och
Moderna Försäkringar.
De ha tagit fram en broschyr som
pekar på hemmets svaga punkter
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Säkerhet i kompakt format.
Optisk varnare med 5-årsbatteri. Perfekt för hemmet
och sommarstugan. Enkel uppsättning med den
medföljande kardborretejpen
– inget borrande i taket!
Pausfunktion.
Medlemspris

– och vad man ska titta efter. Alla i
huset borde läsa denna skrift.
Därför kan styrelsen beställa
broschyren i en upplaga så att
alla lägenheter får sitt exemplar.

Broschyren är kostnadsfri och
endast porto tillkommer. Mejla till
info@sbc.se och beställ en upplaga
för er förening. För att förebygga
vattenskador måste alla samverka.

100:Inkl. skrotningsavgift,
moms och frakt.

www.uniline.se | unilineab@telia.com | Tel 08-665 31 95

Detta är annonser från företag som samarbetar med SBC och lämnar
förmånliga erbjudanden som endast kan utnyttjas av medlemmar i SBC.

Ombyggnad och renovering
Här är tipsen som gör styrelsejobbet lättare
Vid ombyggnader och renoveringar ställs föreningens styrelse inför en
rad frågor utöver det vardagliga styrelsearbetet.
Då behöver föreningen hjälp av en konsult som både behärskar
juridik och byggteknik och som kan hjälpa till att försvara föreningens
intressen. Men styrelsen kommer alltid på ett eller annat sätt att få
medverka i detta arbete. Då kan tipsen underlätta arbetet.

Ekonomisk planering
Upprätta en ekonomisk kalkyl med
totalkostnad och hur detta påverkar
månadsavgifterna. Lägg märke till
hur momsen kan förändra offertpriser; ibland inkluderas den, men ofta
anges priser exklusive moms. Tala med
banken på ett tidigt stadium då nästan
alla åtgärder måste lånefinansieras.
Myndighetskontakter
Bygglov, bygganmälan, byggsamråd,
och rivningslov – det finns många
sorters byggbesked som kan krävas
i olika skeden av projektet. Ortens
Byggnadsnämnd är de som beviljar
dessa.
Det är styrelsen som ansvarar för att
rätt sorts bygglov finns för de arbeten
man beställt av en entreprenör. Även
om man överlåtit det praktiska arbetet
måste styrelsen bevaka utförandet.
Hyra gatumark samt tillstånd för
detta måste sökas från rätt förvaltning
innan en container ställs upp. Ska det
grävas krävs ofta ritningar över befintliga ledningar runt huset. Detta kan
kommunen hjälpa till med.
Under byggtiden måste det finnas en
fungerande arbetsmiljöorganisation,
byggherren – det vill säga föreningen
– har det grundläggande ansvaret även
om entreprenörer ska ansvara för sina
anställda.
Information – kontakter
Boende, lokalhyresgäster och eventuellt grannfastigheter, bör informeras
i god tid. Evakuering eller tömning av
ett rum kräver framförhållning. Vad
händer med de gamla i huset om hissen
stängs av? Att få tillträde till en lägenhet eller lokal vid rätt tidpunkt kräver
att personen är tillgänglig och inte
är bortrest. Före byggstarten bör hela
föreningen kallas till informationsmöte.

Hyresgäster
Om föreningen har bostadshyresgäster
gäller särskilda regler. Styrelsen måste
därför i god tid kontakta en jurist som
kan hjälpa till med korrekt handläggning.
En hyresgäst kan, om det vill sig illa,
stoppa hela stambytet med stora ekonomiska och praktiska konsekvenser.

Damm, damm, damm…
Arbetena kräver täckning och skydd
i lägenheten. Entreprenören täcker
golvet från lägenhetsdörren fram till
badrummet och köket. Ofta täcker man
också igen öppningar till övriga rum.
Utöver detta kan den boende själv täcka
möbler och bokhyllor för att underlätta
sin städning efter stambytet. En dator
har en inbyggd fläkt som drar åt sig
damm och tipset är att täcka in denna
liksom annan dammkänslig utrustning.

Socialdemokraterna svänger
om fastighetsskatt, uppskov
och ROT-avdrag.
– Vi kommer inte göra
någon större ändring av
fastighetsskatten, förutom
att avskaffa den nya räntan
på reavinstuppskov.
Det löftet gav de socialdemokratiska tungviktarna
Carin Jämtin, oppositionsledare i Stockholms stadshus
och Thomas Östros, talesman
för (S) i riksdagen på DN
Debatt den 17 mars.
Beskedet är glädjande för
alla som bor i bostadsrätt i hela
riket, och särskilt för dem som bor
i områden där prisutvecklingen
varit extra snabb, och som därmed har stora reavinstuppskov.
Omsvängningen kommer efter flera
års intensiv kritik mot alliansregeringens ändring av skattesystemet
för bostäder.
– Vi noterar med tacksamhet
detta lappkast, säger Göran Olsson,
vd för bostadsrättsorganisationen
SBC. Radikala ändringar av skatte-

Nyckelhantering
Nycklar till berörda lägenheter måste
samlas in. För att öka säkerheten
under stambytet kan man sätta in
ett tillfälligt huvudnyckelsystem. Då
kan hantverkarna alltid låsa lägenhetsdörrarna med sin huvudnyckel.
Stambytesentreprenören tillhandahåller
oftast detta men det kräver då att alla
har nyare lås med moderna låscylindrar.
Ofta måste några äldre lås i huset därför
bytas ut. Glöm inte att stammarna även
går genom vinds- och källarförråd.
Styrelsen måste veta vem som disponerar
de berörda förråden som ofta är överfulla
och behöver tömmas under en vecka.
Tillfällig dusch/wc
Vid stambyte kan det krävas en tillfällig
dusch/wc i källaren. Det kan vara lönsamt
för föreningen att låta stambytesentreprenören bygga en permanent dusch/wc i
källaren eftersom framtida entreprenader
kommer att kräva tillgång till detta.

Glädjande besked om skatteregler
regler efter varje riksdagsval är en
hotbild som alla bostadsrättsvänner fasar inför. Särskilt bra är att
Socialdemokraterna lovar ta itu
med det som vi kallar flyttskatt,
det vill säga beskattningen av
bostadsbyten. I verkligheten är
reavinstskatten mest en skatt på
inflationen, inte en beskattning av
reala vinster. Tyvärr har alliansregeringen vägrat ändra på denna rest
från det gamla skattesystemet, men
nu hoppas vi på en förändring.
Den 23 april kom nästa socialdemokratiska utspel, denna gång
tillsammans med Vänsterpartiet
och Miljöpartiet: ROT-avdrag för
hyresrätter.
Oppositionspartierna föreslår –
i anslutning till att de för första
gången accepterar huvuddragen i
det ROT-paket regeringen tidigare
föreslagit – att renoverings-, ombyggnads- och tillbyggnadsavdraget
också ska omfatta hyresrätter samt
bostadsrättsföreningar och utgå med
extra bonus om det omfattar åtgärder för att spara energi. Men detta
stöd ska, till skillnad mot regering-

ens förslag, endast vara tillfälligt
och dras tillbaka när situationen på
arbetsmarknaden så tillåter.

“Vi noterar med
tacksamhet detta
lappkast.“
– Här är vi mer kritiska, kommenterar Göran Olsson. Vår erfarenhet är
att ROT-avdrag som riktas mot företag tydligast tenderar att driva på
priserna och sällan kommer konsumenterna till del. Då försvinner helt
de positiva effekterna för boende i
bostadsrättsföreningar. Sedan finns
det skäl att ifrågasätta just ROTavdrag för arbetskostnaden när det
gäller energisparåtgärder. Vid dessa
jobb är arbetskostnaden den lilla
delen, den helt dominerande kostnaden handlar om material. Och då
spelar inte skatteavdrag någon avgörande roll för investeringsbesluten.
Men för alla dem som planerar att
bygga om hemma är det självklart
positivt att oppositionen inte heller
inom detta område kommer att göra
någon snabb svängning.

Tilläggsbeställningar
Styrelsen bör ha kontroll över hur entreprenören hanterar beställningar från
lägenhetsinnehavare. Förtryckta tillvalsblanketter med fasta priser underlättar för
alla parter. Erfarenheten visar att det är just
de boendes val av kakel och inredning som
ställer till med mest konflikter. Med en hårt
styrd tillvalsrutin undviker man detta.
Byggmöten
Vartefter arbetena fortskrider kommer
alltid nya frågor upp, både av ekonomisk
och praktisk art. Dessa behandlas och
dokumenteras på byggmöten, vanligen
var tredje vecka. Styrelsen ska alltid ha

en person närvarande på dessa möten,
som ska kunna fungera som föreningens
ombud. Byggmötesprotokollen distribueras lämpligen till övriga styrelsen.
Kontroller
Kontroller som sker under arbetena utförs
oftast av en anlitad konsult. Det kan vara
värdefullt om någon i styrelsen följer
med på en kontrollrunda någon gång för
att bättre kunna förstå de problem som
kanske måste tas upp på ett byggmöte.

entreprenören den andra parten. Det är
därför viktigt att föreningen har med en
representant, framför allt vid besiktning
av allmänna utrymmen och inte minst
vid den formellt mycket viktiga slutbesiktningen. Vid besiktning av lägenheternas badrum och kök är det vanligt att
föreningen överlåter detta till den egna
lägenhetsinnehavaren. Styrelsen bör då
bevaka att den boende har blivit aviserad och har getts möjlighet att lämna
synpunkter på arbetena i lägenheten.

Besiktning
Besiktning utförs av en besiktningsman,
dessutom är föreningen en part och

Dokumentation
När arbetena är avslutade och godkända
vid slutbesiktning ska entreprenören

överlämna ritningar och övrig dokumentation om stambytet. En del av detta
kommer även att förvaras i kommunens
arkiv. I dag arkiveras emellertid inte alls
lika mycket hos kommunen som det gjordes förr, särskilt inte för elektriska installationer. Styrelsen bör därför arkivera
dessa handlingar på ett tillförlitligt sätt.
Betalning
Kom överens om en betalningsplan
i förväg. Betala inte i förväg för jobb
som inte är utförda och se till att det
finns fordringar kvar tills garantibesiktningen är godkänd, annars blir det aldrig
färdigt…
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Spara energi

Säker dörr.
Säker
montering.

Rätt utrustning kan spara 75% eller mer av energiförbrukningen.
Teenexa torkskåp och luftavfuktare är energisnåla och
torkar tvätten nästan som utomhus.

Gör hemmet riskfritt
Vattenskador är bökiga,
jobbiga att laga och kräver mycket
av dem som drabbas. Det är också
den i särklass vanligaste och
dyraste typen av skada som fastighetsförsäkringen ersätter. Nästan
hela föreningens kostnad för denna
försäkring går till kostnader som
har sitt ursprung i vattenskador.
Det finns alltså många goda
skäl för alla i bostadsrättsföreningen att göra vad man kan för att
vattensäkra huset och lägenheterna. Men hur gör man?
Det visar SBC tillsammans med
parterna bakom det framgångsrika samarbetet om försäkringar:
Allians försäkringsmäklare och
Moderna Försäkringar.
De ha tagit fram en broschyr som
pekar på hemmets svaga punkter
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Säkerhet i kompakt format.
Optisk varnare med 5-årsbatteri. Perfekt för hemmet
och sommarstugan. Enkel uppsättning med den
medföljande kardborretejpen
– inget borrande i taket!
Pausfunktion.
Medlemspris

– och vad man ska titta efter. Alla i
huset borde läsa denna skrift.
Därför kan styrelsen beställa
broschyren i en upplaga så att
alla lägenheter får sitt exemplar.

Broschyren är kostnadsfri och
endast porto tillkommer. Mejla till
info@sbc.se och beställ en upplaga
för er förening. För att förebygga
vattenskador måste alla samverka.

100:Inkl. skrotningsavgift,
moms och frakt.

www.uniline.se | unilineab@telia.com | Tel 08-665 31 95

Detta är annonser från företag som samarbetar med SBC och lämnar
förmånliga erbjudanden som endast kan utnyttjas av medlemmar i SBC.

Ombyggnad och renovering
Här är tipsen som gör styrelsejobbet lättare
Vid ombyggnader och renoveringar ställs föreningens styrelse inför en
rad frågor utöver det vardagliga styrelsearbetet.
Då behöver föreningen hjälp av en konsult som både behärskar
juridik och byggteknik och som kan hjälpa till att försvara föreningens
intressen. Men styrelsen kommer alltid på ett eller annat sätt att få
medverka i detta arbete. Då kan tipsen underlätta arbetet.

Ekonomisk planering
Upprätta en ekonomisk kalkyl med
totalkostnad och hur detta påverkar
månadsavgifterna. Lägg märke till
hur momsen kan förändra offertpriser; ibland inkluderas den, men ofta
anges priser exklusive moms. Tala med
banken på ett tidigt stadium då nästan
alla åtgärder måste lånefinansieras.
Myndighetskontakter
Bygglov, bygganmälan, byggsamråd,
och rivningslov – det finns många
sorters byggbesked som kan krävas
i olika skeden av projektet. Ortens
Byggnadsnämnd är de som beviljar
dessa.
Det är styrelsen som ansvarar för att
rätt sorts bygglov finns för de arbeten
man beställt av en entreprenör. Även
om man överlåtit det praktiska arbetet
måste styrelsen bevaka utförandet.
Hyra gatumark samt tillstånd för
detta måste sökas från rätt förvaltning
innan en container ställs upp. Ska det
grävas krävs ofta ritningar över befintliga ledningar runt huset. Detta kan
kommunen hjälpa till med.
Under byggtiden måste det finnas en
fungerande arbetsmiljöorganisation,
byggherren – det vill säga föreningen
– har det grundläggande ansvaret även
om entreprenörer ska ansvara för sina
anställda.
Information – kontakter
Boende, lokalhyresgäster och eventuellt grannfastigheter, bör informeras
i god tid. Evakuering eller tömning av
ett rum kräver framförhållning. Vad
händer med de gamla i huset om hissen
stängs av? Att få tillträde till en lägenhet eller lokal vid rätt tidpunkt kräver
att personen är tillgänglig och inte
är bortrest. Före byggstarten bör hela
föreningen kallas till informationsmöte.

Hyresgäster
Om föreningen har bostadshyresgäster
gäller särskilda regler. Styrelsen måste
därför i god tid kontakta en jurist som
kan hjälpa till med korrekt handläggning.
En hyresgäst kan, om det vill sig illa,
stoppa hela stambytet med stora ekonomiska och praktiska konsekvenser.

Damm, damm, damm…
Arbetena kräver täckning och skydd
i lägenheten. Entreprenören täcker
golvet från lägenhetsdörren fram till
badrummet och köket. Ofta täcker man
också igen öppningar till övriga rum.
Utöver detta kan den boende själv täcka
möbler och bokhyllor för att underlätta
sin städning efter stambytet. En dator
har en inbyggd fläkt som drar åt sig
damm och tipset är att täcka in denna
liksom annan dammkänslig utrustning.

Socialdemokraterna svänger
om fastighetsskatt, uppskov
och ROT-avdrag.
– Vi kommer inte göra
någon större ändring av
fastighetsskatten, förutom
att avskaffa den nya räntan
på reavinstuppskov.
Det löftet gav de socialdemokratiska tungviktarna
Carin Jämtin, oppositionsledare i Stockholms stadshus
och Thomas Östros, talesman
för (S) i riksdagen på DN
Debatt den 17 mars.
Beskedet är glädjande för
alla som bor i bostadsrätt i hela
riket, och särskilt för dem som bor
i områden där prisutvecklingen
varit extra snabb, och som därmed har stora reavinstuppskov.
Omsvängningen kommer efter flera
års intensiv kritik mot alliansregeringens ändring av skattesystemet
för bostäder.
– Vi noterar med tacksamhet
detta lappkast, säger Göran Olsson,
vd för bostadsrättsorganisationen
SBC. Radikala ändringar av skatte-

Nyckelhantering
Nycklar till berörda lägenheter måste
samlas in. För att öka säkerheten
under stambytet kan man sätta in
ett tillfälligt huvudnyckelsystem. Då
kan hantverkarna alltid låsa lägenhetsdörrarna med sin huvudnyckel.
Stambytesentreprenören tillhandahåller
oftast detta men det kräver då att alla
har nyare lås med moderna låscylindrar.
Ofta måste några äldre lås i huset därför
bytas ut. Glöm inte att stammarna även
går genom vinds- och källarförråd.
Styrelsen måste veta vem som disponerar
de berörda förråden som ofta är överfulla
och behöver tömmas under en vecka.
Tillfällig dusch/wc
Vid stambyte kan det krävas en tillfällig
dusch/wc i källaren. Det kan vara lönsamt
för föreningen att låta stambytesentreprenören bygga en permanent dusch/wc i
källaren eftersom framtida entreprenader
kommer att kräva tillgång till detta.

Glädjande besked om skatteregler
regler efter varje riksdagsval är en
hotbild som alla bostadsrättsvänner fasar inför. Särskilt bra är att
Socialdemokraterna lovar ta itu
med det som vi kallar flyttskatt,
det vill säga beskattningen av
bostadsbyten. I verkligheten är
reavinstskatten mest en skatt på
inflationen, inte en beskattning av
reala vinster. Tyvärr har alliansregeringen vägrat ändra på denna rest
från det gamla skattesystemet, men
nu hoppas vi på en förändring.
Den 23 april kom nästa socialdemokratiska utspel, denna gång
tillsammans med Vänsterpartiet
och Miljöpartiet: ROT-avdrag för
hyresrätter.
Oppositionspartierna föreslår –
i anslutning till att de för första
gången accepterar huvuddragen i
det ROT-paket regeringen tidigare
föreslagit – att renoverings-, ombyggnads- och tillbyggnadsavdraget
också ska omfatta hyresrätter samt
bostadsrättsföreningar och utgå med
extra bonus om det omfattar åtgärder för att spara energi. Men detta
stöd ska, till skillnad mot regering-

ens förslag, endast vara tillfälligt
och dras tillbaka när situationen på
arbetsmarknaden så tillåter.

“Vi noterar med
tacksamhet detta
lappkast.“
– Här är vi mer kritiska, kommenterar Göran Olsson. Vår erfarenhet är
att ROT-avdrag som riktas mot företag tydligast tenderar att driva på
priserna och sällan kommer konsumenterna till del. Då försvinner helt
de positiva effekterna för boende i
bostadsrättsföreningar. Sedan finns
det skäl att ifrågasätta just ROTavdrag för arbetskostnaden när det
gäller energisparåtgärder. Vid dessa
jobb är arbetskostnaden den lilla
delen, den helt dominerande kostnaden handlar om material. Och då
spelar inte skatteavdrag någon avgörande roll för investeringsbesluten.
Men för alla dem som planerar att
bygga om hemma är det självklart
positivt att oppositionen inte heller
inom detta område kommer att göra
någon snabb svängning.

Tilläggsbeställningar
Styrelsen bör ha kontroll över hur entreprenören hanterar beställningar från
lägenhetsinnehavare. Förtryckta tillvalsblanketter med fasta priser underlättar för
alla parter. Erfarenheten visar att det är just
de boendes val av kakel och inredning som
ställer till med mest konflikter. Med en hårt
styrd tillvalsrutin undviker man detta.
Byggmöten
Vartefter arbetena fortskrider kommer
alltid nya frågor upp, både av ekonomisk
och praktisk art. Dessa behandlas och
dokumenteras på byggmöten, vanligen
var tredje vecka. Styrelsen ska alltid ha

en person närvarande på dessa möten,
som ska kunna fungera som föreningens
ombud. Byggmötesprotokollen distribueras lämpligen till övriga styrelsen.
Kontroller
Kontroller som sker under arbetena utförs
oftast av en anlitad konsult. Det kan vara
värdefullt om någon i styrelsen följer
med på en kontrollrunda någon gång för
att bättre kunna förstå de problem som
kanske måste tas upp på ett byggmöte.

entreprenören den andra parten. Det är
därför viktigt att föreningen har med en
representant, framför allt vid besiktning
av allmänna utrymmen och inte minst
vid den formellt mycket viktiga slutbesiktningen. Vid besiktning av lägenheternas badrum och kök är det vanligt att
föreningen överlåter detta till den egna
lägenhetsinnehavaren. Styrelsen bör då
bevaka att den boende har blivit aviserad och har getts möjlighet att lämna
synpunkter på arbetena i lägenheten.

Besiktning
Besiktning utförs av en besiktningsman,
dessutom är föreningen en part och

Dokumentation
När arbetena är avslutade och godkända
vid slutbesiktning ska entreprenören

överlämna ritningar och övrig dokumentation om stambytet. En del av detta
kommer även att förvaras i kommunens
arkiv. I dag arkiveras emellertid inte alls
lika mycket hos kommunen som det gjordes förr, särskilt inte för elektriska installationer. Styrelsen bör därför arkivera
dessa handlingar på ett tillförlitligt sätt.
Betalning
Kom överens om en betalningsplan
i förväg. Betala inte i förväg för jobb
som inte är utförda och se till att det
finns fordringar kvar tills garantibesiktningen är godkänd, annars blir det aldrig
färdigt…

Kanonpriser på tvättutrustning

+
+1 Brandvarnare

Som SBC-medlem får du riktigt bra priser på tvättutrustning från PODAB.

+
+2 Brandfiltar

Besök vår kampanjsida
för SBC-medlemmar
www.podab.se/SBC09
eller kontakta PODAB
på 031-752 01 00.

+3 Brandsläckare

Ange rabattkod SBC100, få upp till 20% Rabatt
SKYDDA DIN BOSTAD!

www.fireinvent.se

Längre än så tar det inte för oss
att byta ut dina luckor och lådor.

Boka
kostnadsfritt
hembesök
nu!

Servera frukost i ditt gamla kök
och middag i ditt nya kök!
Vi mäter, tillverkar och monterar.
Extra prisvärt för dig som är medlem i SBC!

www.norddesign.se eller ring 0346-834 40 för närmaste återförsäljare.

Spara energi

Säker dörr.
Säker
montering.

Rätt utrustning kan spara 75% eller mer av energiförbrukningen.
Teenexa torkskåp och luftavfuktare är energisnåla och
torkar tvätten nästan som utomhus.

Gör hemmet riskfritt
Vattenskador är bökiga,
jobbiga att laga och kräver mycket
av dem som drabbas. Det är också
den i särklass vanligaste och
dyraste typen av skada som fastighetsförsäkringen ersätter. Nästan
hela föreningens kostnad för denna
försäkring går till kostnader som
har sitt ursprung i vattenskador.
Det finns alltså många goda
skäl för alla i bostadsrättsföreningen att göra vad man kan för att
vattensäkra huset och lägenheterna. Men hur gör man?
Det visar SBC tillsammans med
parterna bakom det framgångsrika samarbetet om försäkringar:
Allians försäkringsmäklare och
Moderna Försäkringar.
De ha tagit fram en broschyr som
pekar på hemmets svaga punkter

20 Up
% pt
Ra ill
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tt

Gör dit
t hem ri
skfritt.

Gör din energitest på

teenexa.se

Gör ditt hem riskfritt.
riskfritt.
Gör ditt hem

Trygga och trivsamma trapphus

www.secor.se
020-440 450

Dackegatan 41, 362 30 Tingsryd, 0477 541 60
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Säkerhet i kompakt format.
Optisk varnare med 5-årsbatteri. Perfekt för hemmet
och sommarstugan. Enkel uppsättning med den
medföljande kardborretejpen
– inget borrande i taket!
Pausfunktion.
Medlemspris

– och vad man ska titta efter. Alla i
huset borde läsa denna skrift.
Därför kan styrelsen beställa
broschyren i en upplaga så att
alla lägenheter får sitt exemplar.

Broschyren är kostnadsfri och
endast porto tillkommer. Mejla till
info@sbc.se och beställ en upplaga
för er förening. För att förebygga
vattenskador måste alla samverka.

100:Inkl. skrotningsavgift,
moms och frakt.

www.uniline.se | unilineab@telia.com | Tel 08-665 31 95

Detta är annonser från företag som samarbetar med SBC och lämnar
förmånliga erbjudanden som endast kan utnyttjas av medlemmar i SBC.

Posttidning B
Stockholm Klara

SBC överklagar branddom till HD
I ett par uppmärksammade
hovrättsdomar har bostadsrättsföreningar blivit ersättningsskyldiga mot bostadsrättshavare för så kallade
åldersavdrag. Grundregeln
som säger att kostnaden för
en skada ska bäras av den
som drabbas håller uppenbarligen inte i alla lägen.

SBC Direkt sa fel om
andrahandsavgift
I ett tidigare nummer av
SBC Direkt påstod vi att
föreningen kan ta ut en
förhöjd årsavgift av dem
som hyr ut sin lägenhet
i andra hand, om det
finns stöd i stadgan för
en sådan avgift. Men så
är det inte.

Tanken med en försäkring är att
den som drabbats av en skada ska få
pengar så att man kan ersätta skadan,
men inte ska hamna i ett bättre läge
efter reparationen jämfört med läget
innan skadan inträffade. Det ska
aldrig ”löna sig” att drabbas av en
försäkringsskada. Därför gör försäkringsbolagen som regel ett så kallat
åldersavdrag från försäkringsersättningen på grund av att den skadade
egendomen minskat i värde genom
ålder och bruk. Ju äldre egendom,
desto högre blir avdraget och desto
lägre blir ersättningen. Avdragets
storlek och utformning varierar
mellan försäkringsbolagen.
De två domarna, som handlar
om ersättning efter brandskador
(Hovrätten för Övre Norrland,
mål nr T 499-08 och Hovrätten för
Nedre Norrland, mål nr T 787-08)
ställer dessa principer på ända.
Hovrätterna har inte kunnat finna
någon begränsning i bostadsrättsföreningarnas ansvar att återställa
de skadade lägenheterna efter de
bränder som inträffade.

sbcdirekt
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I dag upplever många
föreningar att de endast
belastas av medlemmarnas önskan att hyra ut i
andra hand. Man vet inte
riktigt vilka som springer
i trapphuset, engagerar
c/0 Lars
son
sig i föreningsarbetet, det
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Därutöver kan föreningen
avgifter för andrahandsuthyrning; också ta ut särskilda avgifter
det hjälper alltså inte ens med att
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försöka ändra stadgarna för att få
särskild användning, till exempel
en sådan avgift tillåten.
elförbrukning, garageuthyrning,
Men läget är inte helt självtvättstugeavgifter eller avgifter
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ter och nyttigheter som medlemska anges i föreningens stadgar.
men kan välja att använda eller
Där kan man tänka sig denna
avstå ifrån. Men dit kan man inte
särskilda andrahandsavgift skulle
räkna andrahandsuthyrning eller
kunna anges utan att det skulle
till exempel ombyggnad av lägenskapa andra problem.
heten; detta är specialfall som
I dag gäller att en förening
medlemmen i vissa fall har laglig
endast får ta ut avgifter för att
rätt till.
täcka kostnader för föreningens
Ett närliggande fall av avgiftsdrift och förvaltning (förutom
diskussioner handlar om avgifter
specialfallen upplåtelseavgift och
för utebliven närvaro vid städpantsättningsavgift). Avgifterna
dagar eller bristande städning av
ska vara proportionellt lika mellan
trapphus eller gård. Några sådana
medlemmarna och baseras på en
avgifter är alltså inte heller
välkänd fördelningsgrund. Detta
tillåtna.
BoStadSrätt
SlageN 7 kap.
10§ säger att
havare får uppl
bostadsrät tsåta sin bosta
d i andra hand
styrelsen ger
endast om
sitt samt ycke
. Medlemmen
styrelsen och
ska ansöka hos
uppge skäl till
uthy rningen,
vill hyra ut och
till vem man
under hur lång
tid. Ju läng re
uthy rningen
tid andrahan
ska fortgå desto
dssvagare anse
styrelsen samt
s skälen bli. Vägr
ycke kan fråga
ar
n över prövas
Och hyresnäm
av hyresnäm
nden ska lämn
nden.
a tillstånd om
havaren har
bostadsrät tsbeak tansvärda
skäl för uppl
fören ingen inte
åtelsen, och
har någon befog
ad anledning
samt ycke.
att vägra
Som så kalla
de beak tansv
ärda skäl som
näm nden seda
hyresn länge accep
terar kan näm
arbete, stud ier
nas
eller vård av
anhörig på anna
till vilken man
n ort
inte kan pend
la, värnplikt
göring, provs
stjänstamboende eller
sjukdom. 2003
dock bostadsrät
ändrades
tslagen och i
förarbetena unde
att man bör ha
rstryks
en generös attity
d till dessa frågo
I propositionen
r.
fördes ett reson
emang om å
sidan medlemm
ena
ens ägande av
sin lägenhet
å andra sidan
och
fören ingens
intresse av att
medlemmar
det
finns
som kan bidra
till fören ingen
ning. Lagst iftar
s
förva
na exemplifie
ltrade detta geno
näm na föräl
m att
drar som köpe
r och hyr ut till
eller uthy rnin
sitt barn,
g i avvaktan
på möjlighet
sig i lägenheten
att bosätta
efter pensioner
ing.
FrågaN Som
i dag är aktu
ell är om styre
sen även ska
lgodkänna uthy
rning på grun
medlemmen
d av att
till exempel
hunn it skaff
lägenhet och
a en ny
vill hyra ut tills
den gamla lägen
-

«

Det ska aldrig ”löna sig” att drabbas av en försäkringsskada. Tanken med en försäkring är att den som drabbats av en skada ska få pengar så man
kan ersätta skadan, men inte hamna i ett bättre läge efter reparationen

”förbrukat” en del av den genom
branden förstörda egendomen.
Men är detta rimligt och förenligt
med bostadsrättslagens bestämmelser? I realiteten skulle det innebära
att det kan ”löna sig” att få en skada.
Ju äldre och mer nedsliten den
skadade egendomen är, desto mer
”lönande” är det för bostadsrättshavaren. Det blir således övriga fören-

ingsmedlemmar som indirekt är
med och betalar för att den skadade
egendomen återställs i nyskick.
Därför har SBC överklagat en av
dessa domar till Högsta domstolen.
Även om domarna inte kan tolkas
så att åldersavdraget generellt ska
bekostas av bostadsrättsföreningen
utan blott i dessa undantagsfall om

brand- och vattenledningsskada,
så är det knappast förenligt med
grundregeln att det inte ska löna
sig att drabbas av en skada.
Högsta domstolens beslut om
prövningstillstånd, det vill säga
att det skulle vara av vikt för
rättstillämpningen att domstolen
prövar överklagandet, väntas
först under hösten 2009.

Johnsson

FRÅGOR & SVAR
Vem avgör om
nya uterum?

Hur påverkar
olaglig fildelning?

Bör styrelsen få
nytt ägardokument?

Alla som bor i föreningen har stora terrasser. Några av medlemmarna har frågat styrelsen om
de kan få bygga ett uterum. Andra sätter sig emot.
Det är svårt att få alla
nöjda. Hur ska vi i styrelsen
agera? Och är det en styrelsefråga?

Vi har en bredbandsuppkoppling (adsl)
som sju lägenhetsinnehavare
delar på. Om någon sitter
och laddar ner olagligt, hur
skulle detta påverka föreningen? Själv tycker jag ju att
vår delning är att anse vara
ett öppet nätverk och det
skulle bli extremt svårt för
eventuellt film-/skivbolag att
bevisa exakt vilken dator i
huset det skulle röra sig om.

En bostadrättsinnehavare har efter det att
hennes sambo avlidit skrivit
om ägandet på lägenheten
så att hon nu äger 100 procent. Det är inlämnat till det
företag som hjälper oss med
vårt budgetarbete. Ska vi i
föreningen, styrelsen, också
ha något dokument om
detta?

?

Svar: Det är föreningen som
avgör om uterum får byggas
och detta är en sådan fråga
som ska avgöras av en stämma. Föreningen bör tänka på
att olika problem kan aktualiseras.
Även om uterum (med föreningens tillstånd) uppförs av
medlemmar kan föreningen
bli skadeståndsansvarig om
delar av uterummet på en
högre belägen terrass ramlar
ner och skadar någon. Skador
kan uppkomma på fasad och
terrassgolv om uterummen
uppförs på fel sätt.
Om uterummen inte underhålls och blir förfulande och
kanske innebär risk för skador
kan det uppstå bekymmer.
I sista hand får föreningen
då föra talan i domstol mot
berörd medlem om att uterummet ska underhållas. Om
uterum tillåts måste föreningen göra klart för medlemmarna att om det behövs
för underhåll av huset måste
respektive medlem på egen
bekostnad montera ner uterummen.

sbcdirekt

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

?

?

Svar: En förutsättning för åtal
och fällande dom är att det kan
styrkas att det är just den som
åtalas som begått brottet. Detta
är en bevisfråga. Det förefaller
av det du anför som att det
skulle vara svårt att uppfylla
beviskravet.

Svar: Det bör finnas en
bodelningshandling som
anger att kvarlevande sambon ska få lägenheten. Det
kan även tänkas att det finns
ett inbördes testamente. Den
aktuella handlingen ska föreningen få ett exemplar av.
Den ska fogas till lägenhetsförteckningen.

Bör jag informera
om utmätning?

Räcker önskan
från en medlem?

Jag är kassör i vår förening och har fått en
förfrågan från kronofogden
om en medlem. Kronofogden vill ta ställning till
om bostadsrätten går att
utmäta. Bör jag informera
omgående om detta till
styrelsen?

Jag undrar om det
stämmer att det räcker att en medlem önskar
(på föreningsstämman) att
vinsten från föregående år
ska delas ut. Vidare undrar
jag om man då delar ut
vinsten efter andelstalen
och hur den beskattas.

Svar: Ja, du ska informera styrelsen. Kommer ett besked från
kronofogden om utmätning
måste anteckning göras om
detta i lägenhetsförteckningen
(och beskedet fogas till den).
Bekräfta mottagande av beskedet till kronofogden.

Svar: Vad som gäller om
utdelning av vinst bör vara
reglerat i era stadgar. Det
vanliga är att det krävs
majoritetsbeslut på stämma
(självklart räcker det inte med
att en medlem begär detta).
Vinst beskattas som inkomst
av kapital. I stället för att
dela ut vinst kan det därför
vara en bättre idé att sänka
årsavgifterna eller införa en
avgiftsfri månad. Det kommer
medlemmarna direkt tillgodo
utan skattekonsekvens.

?

?
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fastighetsdagboken
skapar ordning och reda
Det enklaste, men kanske
viktigaste hjälpmedlet för
den tekniska förvaltningen av
bostadsrättsföreningen, är en
fastighetsdagbok.

Mycket att tänka
på efter stämman
Som ny i styrelsen finns
det en hel del både praktiskt
och formellt som man måste
tänka på. Och är en stor del av
föreningens styrelse utbytt blir
det ännu mer. Med några års
mellanrum brukar SBC Direkt
publicera en checklista, fylld
med tips och råd för den nya
styrelsen. Senast för ett år sedan
fanns den i nummer 5 2008,
men artikeln förtjänar att läsas
igen. Artikeln finns också att
läsa i ”stämmo-paketet” på vår
webb. Logga in på www.sbc.se/
Bostadsrattsorganisationen/
For-medlemmar och välj sedan
Fördjupning – Stämman.

Har ni problem
i föreningen? Ring
Styrelserådgivningen:
NYTT TELEFONNUMMER:

0775-200 100

SBC Direkt ges ut av SBC Ek för som är en oberoende intresse- och serviceorganisation som arbetar för bostadsrättsföreningar i hela Sverige.
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För insänt ej beställt material ansvaras ej. SBC Direkt finns också att läsa på www.sbc.se Använd föreningens namn och medlemsnummer som framgår av
adressetiketten ovan för att logga in. Ansvarig utgivare Göran Olsson Redaktör Mats Lindbäck Redaktionsråd Chris Hammar, Peder Halling, Elisabeth Kalderén,
Kenny Fredman Produktion OTW Publishing Repro Done Tryck Exakta

Fastighetsdagboken – i sin enklaste
form är det ett A4-block, men hellre en
enkel inbunden anteckningsbok – använder styrelsen, vice värden, vaktmästaren, ja alla som sköter om huset, för att
notera vad som gjorts med fastigheten.
På så sätt får man en enkel men väldigt
användbar kronologi över händelserna i
huset och till exempel kontaktuppgifter
till de hantverkare som av olika anledningar besöker fastigheten.
Här skriver man också
in vem som har eller tar
vilka handlingar; vart
tog elritningarna vägen,
vem vet vad blommorna
i rabatten heter, vilken
entreprenör var det
som gjorde ett dåligt
jobb förrförra året?
Och hur länge har
lysrören hållit – och
vad kostade egentligen servicen på
tvättmaskinerna?
Många uppgifter
finns naturligtvis
sparade i den ekonomiska redovisningen,
men efter några år är
det svårt att leta fram
gamla fakturor.
Finns fastighetsdagboken tillgänglig
i pannrummet eller
styrelserummet lätt
gripbar så fyller man i
noteringar – man får

ett minneshjälpmedel som underlättar
vid styrelsebyten och när nyckelpersoner
flyttar till och från huset.
Stora fastighetsbolag har som regel
IT-stöd för att följa upp verksamheten
i sina anläggningar, och det kan man
naturligtvis använda också i den lilla

bostadsrättsföreningen. Word eller Excel,
eller kanske en blogg är också utmärkta
hjälpmedel för denna typ av noteringar.
Men det finns fortfarande många poänger
med en enkel, tillgänglig noteringsform.
Värdet av fastighetsdagboken växer med
antalet noteringar – skaffa en ni också!

Illustration: Patrik Agemalm

Normalt gäller enligt bostadsrättslagen att föreningen ansvarar för det yttre underhållet och
medlemmen för det inre underhållet i lägenheten. Dock är medlemmens ansvar begränsat när det
gäller skador på grund av brand
(liksom för ohyra och vattenledningsskador) enligt en undantagsbestämmelse från grundregeln (7
kap 12§ 2 st). Därför ska föreningen
svara för reparationerna i lägenheten på grund av brand.
Nu har domstolarna tolkat denna
regel så att även åldersavdragen ska
bäras av föreningen. Detta trots att
avdragen beror på att den skadedrabbade medlemmen själv hade

Returneras vid obeställbarhet till:
SBC, Box 1353, 111 83 Stockholm

