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Riktlinjer, rutiner och policybeslut i HSB 
Bostadsrättsförening Morkullan i 
Stockholm 2016 

Detta dokument har antagits av föreningens styrelse den 4 maj 2016. 
Dokumentet skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde 

varje år och revideras vid behov. 
 

Dokumentet innehåller merparten av de riktlinjer, rutiner och policybeslut för 
föreningen och dess medlemmar som föreningen eller föreningens styrelse har 
antagit. 

 
Syftet med dokumentet är att ge våra nuvarande och blivande medlemmar en 

översikt över vilka riktlinjer, rutiner och policys som gäller för vissa centrala, 
återkommande frågeställningar. 

Medlemsärenden 

Endast fysisk person beviljas inträde i föreningen. För att självständigt bruka 
lägenheten krävs medlemskap i föreningen. Styrelsen kan delegera till 

styrelseledamot att löpande bevilja in- och utträde. 

Andrahandsupplåtelse 
Ansökan om andrahandsupplåtelse görs via ett formulär på föreningens hemsida. 

Giltiga skäl för andrahandsupplåtelse är: 
 Arbete eller studier på annan ort (max 4 år, kräver intyg). 

 Långvarig inläggning på sjukhus eller fängelse (max 4 år, kräver intyg). 
 Väntan på inflytt efter pensionering (max 4 år, kräver pensionsålder). 
 Provsambo (max 2 år, kräver sambons personuppgifter). 

 Sökande efter köpare om bostadsrätten är svårsåld p.g.a. marknadsläget 
(kräver att bostadsrätten ligger ute till försäljning till marknadspris). 

 Att uthyrningen sker till närstående (e.g. barn, kräver intyg). 
Vid alla ansökningar gäller att: 

 Uppehåll om minst 12 månader sedan utgången av den senaste perioden 

för andrahandsupplåtelse innan medlem (eller någon i medlemmens 
hushåll) på nytt kan beviljas tillstånd att upplåta lägenheten i andra hand. 

 Andrahandsupplåtelse beviljas max 12 månader åt gången. Vid studier 
eller arbete på annan ort krävs därför ny ansökan med intyg varje år. 

Andrahandsupplåtelse utan tillstånd kan, om andrahandsupplåtelsen fortskrider 
efter anmodan om rättelse, leda till förverkande av nyttjanderätten och 
tvångsförsäljning. 

 
Störning 

Styrelsen uppmanar medlem som upplever störning i sitt boende att i första 
hand kontakta den medlem som ger upphov till störningen. Vid allvarlig störning 
eller om medlems kontakt med den störande medlemmen inte lett till att 

störningen upphört kan styrelsen ingripa. På hemsidan finns ett formulär där 
medlemmar kan logga störningar (oavsett om medlemmen tar kontakt själv med 

den störande medlemmen eller ber om styrelsens hjälp). Denna logg ligger 
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sedan till grund för vidare agerande från styrelsens sida och för att det lättare 
ska gå att få överblick över återkommande störningar. 

P-plats 
Vem får hyra föreningens p-platser och hur länge? 
Det är endast tillåtet att hyra en p-plats per hushåll. Medlemmar prioriteras 

framför andra intressenter. Det är tillåtet att utan styrelsens tillstånd hyra ut sin 
p-plats i andra hand i 3 månader under ett kalenderår. Andrahandsuthyrning 

utöver denna tid kräver styrelsens godkännande. 

Kontroll av föreningens p-platser 
Styrelsen och de medlemmar som hyr p-plats inom föreningens område har 

ansvar för att kontrollera att det endast är behöriga bilar som står parkerade på 
föreningens p-platser och att dessa är korrekt parkerade. Parkering får endast 

ske på mark som är markerad som p-plats och med väl synligt 
parkeringstillstånd. De bilar som inte har synligt parkeringstillstånd eller är 

felparkerade åläggs kontrollavgift genom att en betalningsuppmaning fästs på 
det aktuella fordonet. 
 

Anmärkning mot ålagd kontrollavgift 
Den som anser sig felaktigt ålagd att betala kontrollavgift kan vända sig till 

styrelsen. Styrelsen behandlar inkomna anmärkningar på styrelsemöten  och 
meddelar därefter den som framställt anmärkningen om styrelsens beslut i 
frågan. Styrelsen har möjlighet att delegera till medlem att fortlöpande hantera 

anmärkningar men i så fall därefter rapportera till styrelsen. 

Avtal mellan föreningen och bostadsrättsinnehavare vid ändring i 

lägenhet 
Om en bostadsrättshavare vill genomföra en förändring i dennes lägenhet kräver 
bostadsrättslagen i vissa fall att förändringen godkänns av styrelsen. Styrelsen 

kan till fastighetsförvaltare delegera rätten att löpande fatta beslut i den typen 
av ärenden. Ansökan behandlas och dokumenteras vid styrelsemöte eller av 

fastighetsförvaltaren. 
 
Om ändringen godkänns upprättar styrelsen eller fastighetsförvaltaren avtal med 

bostadsrättshavaren. I avtalet intygar bostadsrättshavaren att ändringarna 
kommer att utföras på fackmannamässigt sätt och föreningen friskriver sig från 

ansvar för förändringarna. Dessutom informeras bostadsrättshavaren om sin 
skyldighet att transportera bort byggsopor och farligt avfall enligt lag eller 
föreningens regler.  

 
Vissa ändringar kräver dessutom att bostadsrättshavaren till Stockholms Stad 

ansöker om bygglov eller lämnar in en anmälan. 

Byte av elledningar i lägenhet 
Styrelsen har beslutat att med hänsyn till brandsäkerheten i fastigheten ska 

föreningen även fortsättningsvis byta och bekosta byten av elledningar i 
lägenheterna. 

Konstruktionsgolv i lägenheter 
Om ytskikt ovan lägenhets konstruktionsgolv tas bort kan det medföra 
ljudstörningar eller dylikt. Om sådan ljudstörning eller dylikt uppstått ansvarar 
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den störande bostadsrättsinnehavaren för att detta åtgärdas och att golvet 
återställs. 

 

Undertak i badrum 
Då undertak som inte är demonterbart och som förhindrar åtkomst till 

ovanliggande rördragning monterats ska bostadsrättsinnehavaren vid behov 
bekosta rivning och återställning. 

Regler för fasad 
Bostadsrättsinnehavare och lokalhyresgäster som vill göra hål eller fästa något i 
fasaden skall ansöka om detta till styrelsen. Ansökan behandlas och 

dokumenteras vid styrelsemöte. Vid beviljad ansökan upprättas avtal mellan den 
sökande och bostadsrättshavare där sökande part påtar sig fullt ansvar för 

arbetet samt intygar att arbetet kommer att utföras på ett fackmannamässigt 
sätt. Styrelsen kan till fastighetsförvaltare delegera rätten att löpande fatta 

beslut och ingå avtal i den typen av ärenden. 

Kostnader som enskild medlem åsamkar föreningen 
Om en medlem i föreningen, eller någon i medlemmens hushåll, orsakar 

föreningen kostnader, är medlemmen betalningsskyldig för och kommer att 
faktureras för dessa kostnader. Medlem som inte är nöjd med en sådan faktura 

kan anmärka på fakturan. Anmärkningen ska behandlas skyndsamt och helst vid 
nästkommande styrelsemöte. 

Avtackning av ledamot 

Ledamot som lämnar sitt uppdrag avtackas på stämman av styrelsen med 
present från föreningen som motsvarar c:a 100 kr per år. 

Styrelsens middagar 
Föreningen bekostar enklare förtäring vid styrelsens sammanträden samt tre 
middagar per år inklusive öl och vin. 

 
 


