Att bo i en bostodsrdtt skiljer sig 8t frdn qtt bo i en
hyresrcitt. Du hor gjort en investering och du hor
troligen finonsierqt delor med ett bol&n. Men den storq
skillnqden dr dndd ott du kon voro med och skopo,

just det boende som du olltid hqr drtimt om.
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Det finns mycket mon vill hinno med p& sin fritid.
Men vi menqr ott om du sko engogero dig i en endo

fiirening, sd dr det din bostodsrdttsftirening. Genom
ott vqro oktiv ifiireningen fdr du insyn och kqn p&verko
din ekonomi, din bostqd och omgivning. Jo, helo din

vordog fqktiskt.
Denno lillq hqndbok dr en genviig till kunskop om
mycket som hor med bostodsrdttsfiireningor ott giiro,
oovsett om du viiljer qtt voro oktiv i styrelsen eller

inte olls. Fiir viktigost ov qllt: Bry dig.

Svor: Det hqr med ditt liv ott gtiro.

G6 pd stdmmon och giir din riist hiird!

om

Du <iger en bostodsrcitt. men vod betyder det egentligen? Vod fdr du gtiro i din bostqd? Som bostqdsrcittsinnehovore ciger du inte din ldgenhet uton en ondel
i din f6rening och hor rdtt ott utnyttjo och onvdndo
lcigenheten. Nyttjondercitten kvorst6r sd ldnge som du
cir medlem i f6reningen och gdller pd obegrcinsod tid.
Du svoror indirekt for del ov fcireningens skulder och
{or fostighetens skotsel och underhdll,
Du hor ett onsvor ott hSllo din ldgenhet i gott skick
och f6r ddrfor renovero din bostod. Till exemoel m6lo
om, topetsero, renovero golv, byto ut kciksinredning
och m6lq om f6nstren p6 insidon. Du kon ocksd flytto
om eller montero in nyo gorderober eller hyllor. Innerd6rror, d6rrkqrmor och glosportier kon tos bort.

- se ddrfcjr till ott du onlitor ett {oretog
som hor ollo ncjdvdndigo certifieringor f6r bodrumsmcissigt sdtt

renoveringor. Elinstollotioner m6ste utf6ros ov beh6rigo
elektriker.

Det dr ditt onsvor qtt din renovering sker enligt f6reningens stodgor och eventuello ondro interno regler
som finns i din f6rening. Kontrollero darfOr i fdreningens
stodgor och ordningsregler somt fr6go styrelsen innqn
du scitter igdng med ditt renoveringsprojekt. Gl6m inte
fcir gronnscimjons skull ott to hdnsyn till dino gronnor!

Visso stiirre Stgiirder fdr du inte goro uton f6reningens tillstdnd som till exempel ott rivo vdggoa flytto
k6ket, cjndro vottenonslutningor och ovlopp, to bort
vdrmeelement, byto ut f6nster eller gloso in bolkong.
Tillst6nd krcivs ocksd ofto f6r ott sdtto upp morkis eller
vindskydd pd bolkongen.
Bqdrunn cir visserligen tilldtet qtt byggo om sjdlv, men

inte ott rekommendero. F6rscikringsbologen krdver
ott bodrumsorbetet sko voro utfdrt pd ett fockmonnq-

Gd pd fiireningsstdmmon! Du fdr en inblick i styrelseorbetet och inf6r stcimmqn hqr du dessutom m6jlighet
ott ldmno motioner till styrelsen. Det innebdr ott du
som medlem kon voro med och pdverko f6reningen
till ott f6rcindro n39ot som du tycker cir viktigt. Men
kom ih6g! Fdr ott kunno lyfto en frdgo mdste din motion
vonligtvis ldmnos in i god tid innon kollelsen 96r ut till

medlemmorno.
Fr&gor qtt fundero kring och qtt stiillo under stdmmqn:

Vilko reporotioner och vilket underhdll kommer att
gdros under det kommqnde 6ret? Finns det ndgon
I 3n g siktig u nderhdl I spl an?
I foreningens Srsredovisning hittor du F6rvoltningsberottelsen. Dcir finns informotion om vod som cir
plonerot. Be styrelsen berdtto vod som ploneros f6r
de ndrmoste 6ren och hur reoorotionerno dr tdnkto
ott betqlos. Stdll ocksd fr69on hur underhdllsplonen
ser ut pd l6ng sikt. Kommer foreningen beh6vo l6no?
Kommer ovgiften ott hojos?
Kommer rdnton att fi;riindros p& fiireningens l&n?
Hur stor andel hor jog ov f6reningens skulder?
I f6reningens 6rsredovisning hittor du Bo/onsrcjkningen.
Dcir onges Ldngfristigo skulder eller Fostighets/dn och
visor hur mycket l6n som f6reningen hor. Be styrelsen
berdtto om f6reningens l6n, om n6gon del hor bunden

rcjnto och i sddono foll hur ldnge, FrSgo ocksd om det
finns en strotegi fdr hur f6reningen hor tcinkt kring l6n,

rdntor och ovgifter.

Hur ser driftskostnaden ut fiir fastigheten och finns
det ndgot ott giiro f6r ott pdverko den?
| 6rsredovisningen hittor du Resu/totrcjkningen. Leto
upp roden Driftskostnqder. Dcir onges beloppet f6r
f6reningens somlode dri{tskostnoder som till exempel
vcirme, votten och sophdmtning. Jdmfor gcirno mot foregdende 6rs siffror fcir qtt se om ndgot hor blivit dyrore

eller billigore. Verkor det konstigt? Fr69o pd stcimmon!
Kommer avgiften ott fiiriindros?
L6n, rcjntor, driftskostnoder, reporotioner och plonerot
underhdll pdverkor din ovgift vorje mdnod. Fundero pd
vilko kostnoder som du tror ott f6reningen kon p6verko.
G6r lAmforelsei med ondro f6reningor och unders6k
vilko olternotiv som finns.
Tips pd ondro fr&gor:

Hur ser siikerheten ut i boendemiljiin?
Hur kon f6reningen bli biittre
p& h&llborhetsfrdgor?

Hur kan mon anvdnda
sociolo medier fiSr f6reningen?

Styrelsen som vdljs ov f6reningsmedlemmorno vid

stdmmon hor onsvoret f6r ott {6rvolto f6reningens hus
och mork sd ott medlemmor och hyresgcister fdr ett bro
och tryggt boende. Allo styrelsemedlemmor hor sommo
onsvor men det sko olltid finnos en ordforqnde. lnom de
flesto styrelser beslutos ott de ovrigo ledom6terno sko
ho visso bestdmdo roller sdsom sekreterore och kossor.
Allo roller cir liko viktigo men tor oliko mycket tid och
engogemong i onsprdk. Att voro oktiv i styrelsen cir ett
scitt ott bry sig om sin bostod och sin vordog.

Ordfiironden sko se till qtt det hdlls styrelsem6ten och
ott ledo desso. Ordf6ronden hor en utslogsr6st om
det blir liko r6stetol vid tillfdllet d6 beslut sko fottos i
styrelsen. Ordf6ronden onsvoror f6r ott ollo styrelseledomdter och ev suppleonter blir kollode till styrelsem6teno och justeror, tillsommons med onnon ledomot,
styrelsem6tesprotokollet.

en extern konsult. I de follen fungeror styrelsens kossdr
som ldnk mellon den konsulten och styrelsen.

Sekreteroren hor ofto uppdroget ott f6ro protokoll vid
styrelsem6teno och f6rbereder desso och foreningens
stcimmor somt ser till ott hondlingor undertecknos ov
f6reningens firmotecknore.

Suppleonten blir inkollod om ordinorie ledomot inte kon
voro med. Men det dr bro om suppleonten kollos och
medverkor pd ollo sommontrciden f6r ott voro insott i
cirenden och kunno gd in i ordinorie ledomots stcille. Vid
desso tillfdllen hor suppleonten r6strcitt - inte onnqrs.

Kossiiren sk6ter foreningens ekonomi och onsvoror blond
onnot f6r bokf6ring, budgetforslog och bokslut somt deklorotioner och l6nefr6gor. Koss6ren hor mdngo viktigo
uppgifter och en hel del f6reningor vciljer ott to hjcilp ov

Att sittq i vqlberedningen hondlor om ott undersoko
och f6resl6 vilko som sko r6stos in i styrelsen. Hdr finns
m6jligheten ott tillf6ro nyo kompetenser och drivkrofter.

Fdr

jog renovero hur
jos vill?

Det finns regler som du
mdste tq hdnsyn till.

Kon en brf gd i

konkurs?
Jo, det kqn den.

Din bostqdsrdtt upphiir men du f&r bo
Fdr jog hyro

laror som hyresgiist.

ut ett rum i

ldgenheten?
Jo. det f8r du.

Kon jog blivriikt
om jog hor en betql-

ningsonmtirkning?
Nej, inte om det inte
hor med bostqdsrdtten ott 96ro.

Ar en liigenhet

fost egendom?
Nej, det dr
den inte.

FErjog hyro ut
liigenheten till
vem jog vill?
Vid uthyrning ov
helo ldgenheten
kriivs tillstdnd.

tqLqtrtqlqtqLq

Att hyro ut sin liigenhet i ondro hond innebdr ott du
l6ter en utomstdende person bo i ldgenheten uton qtt
du sjcilv bor kvor under tiden. Om du sko hyro ut din
bostodsrdtt i ondrq hond mdste du s6ko tillstdnd ov din
bostodsrdttsf6rening. Mon f6r hyro ut sin bostodsrcitt i
ondrq hond om mcrn hor godtogboro skdl.

uthyrning om mon hor godtogboro skdl. Att hyro ut sin
bostqdsrcitt f6r ott tjdno pengor dr inte ett giltigt skdl
f6r uthyrning.

Att hyro ut ett eller flerq enskildq rum medon du sjdlv
bor kvor, kollqs ott ho en inneboende. Detto kon du
96ro uton ott ho tillst6nd ov fdreningen. Du hor olltid
onsvor mot f6reningen dven om du hyr ut helo din
bostodsrdtt eller borq ett eller flero rum. Om de inneboende hyresgdsterno st6r gronnor eller pd onnot sdtt
skopor irritotion eller st6rningor somt inte rcittor sig efter

onmoningor riskeror du ott bli ov med din bostqdsrdtt.

Korttidsuthyrning blir ett ollt vonligore sdtt ott hyro ut
sin bostqdsrdtt p6. Tjcinster som Airbnb och liknonde
f6rmedlor korttidsuthyrning. Men dven f6r sSdon

I

fiireningens stodgor stdr det oftost hur du sko gd till-

vcigo och ott du beh6ver tillstdnd ov styrelsen. Att hyro
ut uton tillstdnd kon i vdrsto foll ledo till ott f6reningen

sdger upp din nyttjonderdtt och din lcigenhet salls. Om
inte fSreningen lcimnor sitt somtycke till uthyrningen
kon du sdko tillstdnd i hvresncimnden som brukor tilldto

Mellonrummet cir f6reningens sjcil och hjdrto. Det cir
hdr i mellqnrummet - i troppuppgdngen, i tvdttstugon
eller ute pd gdr:den - som trivsel och sociolt kopitol
fdr vcixo. Att ollo delor pd onsvor {6r underhdll ocn
ekonomi i en bostodsrdttsf6rening cir en ov de storo
f6rdelorno. Det sociolo kittet mellon dig och gronnorno
skopor grunden f6r f6rtroende, trvgphet och scikerhet.

uthyrning beh6ver du bostodsrcittsstyrelsens somtycke
f6r ott fd hyro ut. Styrelsen kon sjdlvklort vdljo ott voro
mer genercis dn vod logen f6reskriver men mdngo
f6reningor hor ocksd krqv i sino stodgor ott ldgenheten
sko onvcindos som permonentbostod. Aven uthyrning
veckovis eller per dog kon ledo till ott du fdrverkor nyttjondercitten och ott du kon bli ov med din bostqdsrcitt.

Vod kon du 96ro f6r ott skopo trivsel och god gronnsdmjo? Genom en blogg eller en grupp pd Focebook
dr det enkelt ott fd igdng den sociolo verksomheten i

fdreningen.
Verktygsbonk. Allo mdste inte dgo en skruvdrogore eller
en borrmoskin. G6r en f6rteckning 6ver {6reningens
ollo verktyg sd kon nidelo pd verktygslddon.
Somvoro. Skopo nyo troditioner inom f6reningen. Troppfest? Tvdttstugefest? Gdrdsfest? Finns det utrymme f6r
ott skopo en boulebono eller grillplots pd gdrden?

Aterbruk och kliidbytordog. Vem behover din gomlo
byrd eller pilotesbollen som oldrig onvdnds? H6ll <ippet
hus f6r en dcig och l6t kldder och soker byto plots i
{6reningen.
L6t trAdg&rden blommo. Tillsdtt en trddgdrdskommitt6
som fdr onsvor och budget ott plonero f6r blomstronde
robotter; kryddtradgdrdor och rum fdr lek och somvoro.
Bokklubb. Dro ihop ett gdng i huset, trdffos en kvdll i
mdnoden och diskutero en gemensom bok. Bokklubbor
somlor gronnor i ollo 6ldror.
Friskv&rdsklubb. Somlo ihop ett l6porgcing och motionero tillsommons. Pepp och sdllskop f6r du pd k6pet.
Pimpo kdlloren. Finns det tommq rum i kdllqren?
Inred en festlokol eller ett 6vernottningsrum fcir l6ngv6go gdster.

Fdr bostodsrcittsforeningen scigo upp ditt medlemskop i f6reningen? Jo, det fdr den. Men boro om

du inte ful196r visso ov dino skyldigheter enligt
Bostodsrdttslogen. Ndgro skcil som kon ledo till
uppscigning fdr du hdr:
i'i:.i[[elltelrr'r uthyr',irfing"

Om du hyr ut din bostodsrdtt

i

ondro hond uton somtycke eller tillstdnd frdn styrelsen.
.ll'tirr,rinLjs'r".

Om det f6rekommer omfottonde och

ollvorligo st6rningor, och om storningorno kon voro
skodligo f6r hcilson eller fdrscimro gronnornos bostodsmiljo.
'i'uru&nr.{. Om din lcigenhet vonvdrdos eller om
den som hyr ldgenheten i ondrq hond vqnvdrdor
bostodsrcitten.
',

iai;iisfrlg,1

,qcirirretsverksstnr&'let. Om du eller din

hyresgdst onvdnder lcigenheten helt eller delvis fcir
brottslig verksomhet.

qndelstol, bostodsrcittsfdreningen cir uppdelod i bostodsrcjttsondelor dcir vorje bostodsrcitt hor sitt ondel-

stol, ondelstolet ligger i sin tur till grund f6r f6rdelning
ov foreningens 6rsovgifter
ondrohqndsuthyrning, hyro ut sin lcigenhet uton ott
sjcilv bo dcir
onsvqrsfiirbindelse, en fdrpliktelse ott svoro f6r ett
bestcimt dtogonde, t ex ott f6reninge;1 96tt i borgen f6r
n6gon

bostodsrdtt, lcigenhet och ondel i bostodsrdttsf6reningen
bostodsrdttsfiirsdkring, erscitter skodor pd ytskikt
och den fosto inredningen i lcigenheten
bostqdsrdttslogen, log som inneh6ller regler om
bostodsrcittsfciren n go r oc h bostodsrcitte r
bostodsrdttshovore, den som ciger bostodsrcitten
bostqdsriittsftirening, en ekonomisk forening vors
cindom6l cir ott uppl6to lcigenheter med bostodsrcitt
i ett hus
bolqnsrdkningen, redovisning ov fcireningens tillg6ngor
och skulder vid ett givet tillfdlle
driftskostnqder, somlode kostnoder f6r den lcipqnoe
dri{ten ov verksomheten
energideklorotion, informotion om en fostighets
i

energif6rbrukn ing

fostighetsldn, 16n med fostigheten som pont
ftirvoltningsberdttelsen, 6versikt 6ver utvecklingen ov
f6reningens verksomhet, stcillning och resultot
kqssofliidesonolys, redogdrelse f6r hur mycket pengor

som flutit in och ut ur f6reningen
kopitoltillskott, en extro kopitolinsots som medlemmorno betolor in om foreningen hor ekonomisko problem
eller ov ondro skcil som t ex fdr ott minsko en lSngfristig
skuld eller frikcio ov tomtrcitt
ledomot, person som tilldelots ett uppdrog ott voro
representont f6r en st6rre grupp mcinniskor i en styrelse
eller liknonde beslutonde orgon
motion, {orslog
medlemsinsotser, de kopitolinsotser som de ollro f6rsto
bostodsrcittsinnehovorno betolode
nyttjonderdtt, rcittigheten ott onvcindo n6got som cigs
ov n6gon onnon
likviditet, {cireningens betolningsf6rm6go p6 kort sikt
ldgenhet, foreningens hyreslcigenhet eller bostodsrdtt
l6ngfristigo skulder, skuld som l6per over l6ng tid, t ex

ett bol6n
resultotrdkning, redovisning ov intcikter och kostnoder
reporotionsfond, f6reningens gemensommo fondering
eller ovscittning fcir underhdll
ri5stlcingd, listq med rostbercittigode personer
stodgor. regler fcir f6reningen
soliditet, f6reningens bokf6ringsmcissigo til196ngor i
-: ::ion till dess skulder
slcil ldo scikerheter, fostighetens pontbrev
-^derh6llsplon, 16ngsiktig plonering ov underh6ll ov

=-::.tighet
l='edovisning, redovisor foreningens ekonomi

