
Att bo i bostadsrätt
Som innehavare av en bostadsrätt i en bostadsrättsfö-
rening är du medlem i en ekonomisk förening. Före-

ningen har till uppgift att upplåta bostäder åt sina med-

lemmar på obegränsad tid.

Trygghet i boendet

Att bo i bostadsrätl innebär att du tillsammans med öv-

riga medlemmar i bostadsrättsföreningen äger och förval
tar bostäderna och andra gemensamma anläggningar

som ingår i föreningens omräde. Genom den styrelse ni

väller vid den årliga föreningsstämman, bestämmer du

och dina grannar över era bostäder,

Som ägare av en bostadsrätt har du ständig besittnings-

rätttill din bostad och kan inte bli uppsagd förutsatt atl
du sköter dina skyldigheter gentemot föreningen.

Du har rätt atl göra vissa mindre förändringar i bostaden,

Däremot får du inte utan styrelsens godkännande göra

några väsentliga ändringar, som att flytta dörrar och väg-

gar, montera in en braskamin etc, Du har även rätt att

sälja din bostad till vem du vill. Bostadsrätlsföreningens

styrelse ska dock godkänna köparen som medlem i öre-
ningen.

Styrelse och fi rmatecknare

En bostadsrättsförening är en juridisk peson, vilket innebär

att den själv kan teckna avtal med exempelvis leverantörer,
De som undertecknar ar.tal är föreningens styrelse, eller av

slyrelsen utsedda ilrmatecknare, Vilka som sitler i för^e-

ningens styrelse framgär av årsredovisningen eller i patent-

och regisireringsverkets föreningsregister (registreringsbe-

viset). På registreringsbeviset framgår även vem/vilka som

är firmatecknare,

Stadgar och ekonomisk plan

Hos Bolagsverket flnns också föreningens stadgar och
eko no m iska pian regi stre rade, Stadgarna styr ti | | sammans

med lagar och förordningar föreningens verksamhet. I den
ekonomiska planen finns uppgifter om föreningens bostä-
der, vad som ingår i årsavgiften, andelstal, insatser med
meTa.

Varje förening är skyldig att ha en medlemslöteckning
och en lägenhetsförteckning. I dessa finns för^eningens

medlemmar angivna, vilka bostäder som {lnns och vilka

som är bostadsrättshavare, samt om bostäderna är pant-

satta eiler uthyrda i andra hand.

Några vanliga frågor

Vem svarar för reparationer och underhåll?

Enligt stadgarna är du som medlem ansvarig för inre repa-
rationer och underhåll av din egen bostad.(se flik nr 3)

Detta gäl er även marken, om sådan ingår i upplåtelsen.

Förenlngen svarar för det ";.ltre" underhållet av exempel-
vis fasader, ylteftak och trapphus, En viss del av årsavgif-

ten avsätts för framtida underhåll av gemensarnma delar.

Företrädare för föreningen ska ges tlllträde till lägenheten

när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som
föreningen svarar för,

För att du lättare ska kunna tolka v lket underhåll som du

respeldive föreningen ansvarar för bifogas en förlecknrng
med tolkning av Bostadsrättslagen (7 kapitlet 12§) och
föreningens stadgar (26§ - 30§).
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Vilken försäkring behöver jagl

För^en i ngens fasti ghetsförsäkri n g täcke r skador på bygg-

nad förorsakade av utstrommande ledningsvatten och

brand. Fasti ghetsförsäkri n gen täcker däremot i nte skador

på din egen egendom. Du bör alltså teckna en egen

hemforsäkri n g med "bostadsrättsti I lägg", Ti I lägget täcker
skador på den egendom du är underhållsskyldig för enligt

föreningens sladgar.

Vad ingår i årsavgiften?

Årsavgiften ska täcka din del av föreningens gemensam-

ma kostnader, till exempel räntor, amofteringar, förvalt-

ning och fastighetsforsäkring. I den ekonomiska planen

finns angivet vilka kostnader som ingår i årsavgiften, Års-

avgiftens storlek bestäms av styrelsen och fördelning sker

efter bostädernas andelstal. Årsavgiften ska betalas må-

nadsvis i förskott fran och med tillträdesdagen.

Eftersom föreningens medlemmar själva förvaltar bostä-

derna och de gemensamma anläggningarna har du i hög

grad möjlighet att påverka driftskoslnaderna. Du bortill
självkostnadspris.

Får jag hyra ut min bostad i andra hand?

Allmänt gäller att du inte kan hyra ut din bostad i andra

hand. Styrelsen kan dock medge andrahandsuthyrning i

vissa fall, om "beaktansvärda skä|" föreligger. Andra-
handsuthyrningen ska tidsbegränsas. Om styrelsen avslår

din ansökan att hyra ut kan du vända dig till Hyresnämn

den för prövning.

Du som bostadsrättshavare ansvarar för din bostad, även

under uthyrningstiden. Detta innebär att du ska se till att
årsavgiften blir betald, att din hyresgäst inte missköter sig

med mera. Du måste dessutom se till att din hyresgäst

avstår från sitt besittningsskydd I annat fall kan du få svår1

att fi tillbaka din bostad efter uthyrningstiden, Vänd dig

till Hyresnämnden för mer information,

När kan lag överlåta min bostadsrätt?
Du kan när som helst sälja din bostad och till vilket pris

du vill. Försäljningen ska vara skriftlig. För giltigt köp krävs

alr köparen godkänns av styrelsen samt att överlåtelse-
handlingen anger köparens och säljarens namn, person-

nummer, adress, överlåtelsesumma och vilket objekt som

avses. Handlingen ska undertecknas av köpare och säljare

samt godkännas av make/maka eller sambo. Eventuell

pantsättning måste lösas eller överlåtas rnnan en överlåtel-
se kan ske. En kopia av avtalet ska lämnas till styrelsen

tillsammans med ut och inträdesansökningar beträffande
medlemskap,

Hur kan iag påverka mitt boende?
Normalt sett ska foreningen hålla föreningsstämma före
juni månads utgång varje år (räkenskapsår llnns angivet i

stadgarna och på registreringsbeviset), Vid detta tillälle
samlas föreningens medlemmar för att gemensamt gå

igenom årets verksamhet. Styrelsen ska presentera årsre-

dovisn ing och verksamhetsberätlelse, Fören i ngsstämman

ska godkänna styrelsens förvaltning - "ge styrelsen an-

svarsfrihet",

Varje medlem kan komma med förslag till verksamhe-

ter/åtgärder. Förslagen kan skickas till styrelsen forllöpan-
de under året. De forslag som styrelsen inte kan fatta

beslut om, hänskjuts till föreningsstämman och bör då ha

kommit in i god tid innan denna äger rum. Yeddelande

om datum för stämman kommer att skickas ut till med-
lemmarna. Vid stämman väljer föreningen styrelse och
revisorer för det kommande året (se stadgar),

En extra föreningsstämma kan också förekomma, DetLa

kan ske om föreningens stadgar ska ändras eller om sty,
relsen vill ha ett snabbt avgörande i någon speciell fråga.

Även en grupp medlemmar (minst 1O procent av alla

röstberättigade medlemmar) samt revisorema kan begära

att extra stämma hål s. Vid extra föreningsstämma fattas

endast beslut i de ärenden som ligger bakom att stämman

utl ysts,

Protokoll

Protokoll från föreningsstämmor ska enligt stadgarna vara
tillgängliga för medlemmar senast tre veckor efter stäm-

man, Det är endast stämmoprotokoll som samtliga med
lemmar har rätt att ta del av. Protokoll från styr-
elsesammantrdden är inte offentliga eftercom de kan in-
nehålla konfldentiella uppgifter om enskilda medlemmar,
men revisorerna kan läsa protokoll för din räkning.

Har du frågor?

Om det är något du undrar över kan du vända dig till din
styrelse,
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