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VÄLKOMMEN TILL DIN BOSTADSRÄTTS-
FÖRENING! 

 
Den här skriften är till för dig som bor i HSB bostadsrättsförening 
Erikslust i Malmö. I den kan du läsa om vad det innebär att bo i bo-
stadsrätt, vad styrelsen, revisorerna och valberedningen gör samt 
vilka ordnings- och trivselregler vi har i vår förening. 
Ordnings- och trivselreglerna kan ändras över tid, så informera dig 
om vad som gäller vid varje tidpunkt. 
 
Ordningsreglerna gäller medlem, medlems hela hushåll inklusive 
barnen, barnens kamrater, medlems gäster, inneboende och andra-
handsboende, både inomhus och utomhus. 
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ATT BO I BOSTADSRÄTT 
 

Vad är en bostadsrättsförening? 
Bostadsrättsföreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intres-
sen genom att i bostadsrättsföreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till 
nyttjande utan tidsbegränsning. Detta innebär att tillsammans med dina grannar äger 
och förvaltar du föreningens bostäder och mark. En bostadsrättsförening är en eko-
nomisk förening. Föreningen styrs av en styrelse. Styrelsen väljs, på föreningens 
årsmöten. Det är föreningens stadgar som bestämmer vad som är ditt ansvar och vad 
som är föreningens. 
  
Vad är en bostadsrätt? 
Att äga en bostadsrätt betyder att du äger rätten att bo i bostaden. Men det är bo-
stadsrättsföreningen som äger huset. Därför måste du vara medlem i bostadsrätts-
föreningen för att få köpa bostadsrätten. Som bostadsrättsinnehavare har du ansvar 
för bostadens skötsel och ett indirekt ansvar för att föreningen sköter fastigheten. T. 
Ex: gå på stämman och bli uppdaterad. 
 
Vad får jag göra i min bostadsrätt? 
Som ägare av en bostadsrätt är du ansvarig för skador som orsakats. Du måste hålla 
bostaden i gott skick och betala för underhåll och reparationer. Du kan göra ett antal 
smärre förändringar i bostaden, men större förändringar kräver tillstånd av styrelsen, 
eftersom de kan påverka dina grannar, eller fastigheten i stort. Du måste precis som i 
en hyresrätt visa hänsyn och inte störa dina grannar i onödan. 
 
Som medlem i bostadsrättsföreningen har man främst genom årsredovisningen insyn 
i bostadsrättsföreningens ekonomi och förvaltning av den gemensamma egendomen. 
En bostadsrättsförening har inget vinstsyfte. Bostadsrättsföreningens kostnader och 
intäkter delas av bostadsrättsföreningens medlemmar och betalas som boendekost-
nad. Det är därför viktigt att vi försöker minimera våra kostnader så mycket som möj-
ligt genom att vara aktsamma om våra gemensamma tillgångar. 
 
Huvudregeln för bostadsrättsföreningen i frågor kring medlemskap och medlemsan-
svar är lag- och stadgebundna. Bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar, 
bostadsrättsföreningens stadgar, stämmobeslut och styrelsebeslut är vad medlem-
marna i bostadsrättsföreningen förbinder sig att följa. 
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ORDNINGSREGLER FÖR ALLAS TRIVSEL 
 
ANDRAHANDSUPPLÅTELSE 
Med andrahandsupplåtelse menas att hyra ut sin bostad utan att själv bo kvar. Detta 
gäller även om det är vuxna barn, andra släktingar eller vänner som bor i bostaden 
och ingen hyra tas ut. Styrelsen godkänner andrahandsupplåtelse i enlighet med 
praxis i Hyresnämnden. 
 
För att hyra ut i andra hand måste du ha styrelsens godkännande.  
Det finns en särskild ansökningsblankett som du kan skriva ut från föreningens hem-
sida eller få av fastighetskontoret. I ansökan ska det framgå varför lägenheten ska 
hyras ut, till vem den ska hyras ut och hur lång tid den ska hyras ut. Din skriftliga an-
sökan, som vi vill ha senast 1 månad innan andrahandsupplåtelsen är tänkt att starta, 
ska lämnas till fastighetskontoret på Erikslustvägen 36A.  
 
Du har rätt att hyra ut i andra hand om det finns sådana skäl som t ex att du inte kan 
använda lägenheten som bostad under en period och har boendet ordnat på annat 
håll, studier eller arbete på annan ort, längre vistelse på vårdinrättning, militärtjänst-
göring, provboende med partner m.m.  
 
Glöm inte att, inkomma med ny ansökan minst fyra veckor innan uthyrningen löper ut, 
om särskilda skäl finns, eller anmäla tillbakaflytt. 
Hyr du ut lägenheten utan styrelsens godkännande riskerar du att förverka nyttjande-
rätten till lägenheten. Föreningen har då rätt att säga upp dig för avflyttning. 
BARNVAGNAR 
Barnvagnar får av brand och utrymningsskäl inte förvaras i trapphusen. Föreningen 
har två barnvagnsförråd per gård, i anslutning till nedgångarna till cykelförråden. 
 

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING OCH HEMFÖRSÄKRING 
Som bostadsrättshavare har du ett underhållsansvar för lägenheten till skillnad från 
en hyresgäst i en hyresfastighet. 
 
I föreningens fastighetsförsäkring ingår ett tilläggsavtal för bostadsrätter, omfattande 
samtliga lägenheter. Detta betyder att du inte behöver något bostadsrättstillägg på 
din ordinarie hemförsäkring. Vad som omfattas av bostadsrättsförsäkringen kan du 
läsa om på föreningens hem-sida. 
 
Eventuella skador anmäls som alltid till förvaltaren via felanmälan, som därefter om-
besörjer kontakten mellan försäkringsbolagen. 
BREDBAND 
Föreningen är ansluten till HSB Bolina och via detta nät har vi ett gruppavtal med 
Bahnhof som ger en internetanslutning på 100/100 Mbit/s samt bredbandstelefoni. 
Kostnaden för detta ingår i din avgift. För att ansluta till internet och telefonin behövs 
en router som tillhör lägenheten. Uttaget för denna anslutning hittar du oftast vid si-
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dan om ytterdörren i ett uttag märkt 21–079-NNN där NNN är ditt lägenhetsnummer. 
För mer information och kontaktuppgifter till Bahnhof se föreningens hemsida. 
FASTIGHETSJOUR 
Örestads Bevakning är föreningens fastighets- och trygghetsjour. Telefonnumret är 
040-93 12 70. Jouren gäller mellan kl. 18.00 och kl. 06.00 på vardagar och från kl. 
17.00 fredagar till kl. 06.00 på måndagar. All personal från Örestads Bevakning ska 
bära synliga ID-kort. 
 
Kostnader för åtgärder i samband med jourutryckning kan komma att debiteras bo-
stadsrättshaven om felet som uppkommit inte ingår i bostadsrättsföreningens under-
hållsansvar, eller om du själv orsakar en störning. 

FASTIGHETSKONTOR OCH FÖRVALTARE 
Föreningen har en förvaltare och en vaktmästare. Tillsammans ser de till att allt det 
dagliga arbetet i föreningen sköts, som hantering av felanmälningar av gemensamma 
utrymmen och det föreningen ansvarar för i lägenheterna. Förvaltaren sköter också 
tillsyn av lägenheter vid ägarbyte, hanterar nycklar, taggar, p-tillstånd och löpande 
frågor från oss boende i föreningen. Förvaltningen nås på 040–980160 vardagar 
0700–1600, och kontoret på Erikslustvägen 36A har öppet på måndagar 0700–0900 
för besök. 

Föreningens ekonomiska förvaltning, inkl. avgiftsavier, överlåtelser hanteras av HSB 
Malmö. 

FELANMÄLAN 
Du anmäler fel i fastigheten, miljöhus, garage, gårdar, tvättstugor mm till Sydsverige 
Entreprenad på 040-630 62 50 eller på sydsverige1.tiberg.com 
 

FRITIDSKLUBBEN LUSTAN 
Lustan är föreningens fritidsklubb, som är till för att roa och engagera sina medlem-
mar vid bl.a. aktuella seminarier och kulturella aktiviteter. 
FÖRVERKANDE AV BOSTADSRÄTTEN 
I vissa fall kan bostadsrättsföreningen enligt bostadsrättslagen och bostadsrätts-
föreningens stadgar säga upp en medlem för avflyttning. Mer om detta finns att läsa i 
föreningens stadgar § 44. 
 

FÖRRÅD 
Till varje lägenhet hör ett ordinarie förråd i källaren uppmärkt med lägenhetsnummer. 
Det finns även ett f d matkällarförråd (modell mindre), som du hittar bakom en extra 
dörr i källargången. 

Man kan också hyra extra förråd, kontakta fastighetskontoret för mer information. 
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GÅRDAR OCH UTEMILJÖ 
Vår förening lägger ner stora resurser för att ha en fin, blommande grönska med fort-
löpande skötsel av våra rabatter, våra buskar, osv. Vi satsar på bra utemöbler för att 
främja en trivsel och sommaraktiviteter för våra boende.  
 
Om du använder egen bordsgrill eller engångsgrill observera då, dels att grillen inte 
får användas på sittgruppens bord och dels att den måste stå i närheten av förening-
ens fasta grill.  
 
Glöm inte att ta hand om din tändvätska och den egna grillen. Du ställer praktiskt gril-
len i det gemensamma källarförrådet, men försäkra dig först om att den är helt släckt. 
Tändvätskan däremot får inte förvaras i något allmänt utrymme. Användning av grillar 
i närheten av portar eller balkonger är inte tillåtet av trivsel- och brandskyddsskäl. 
Grillning, i någon form, på balkongerna är inte tillåtet. 
 
Gräsmattorna är till för allas trevnad och avkoppling. Bollspel på gårdarna går bra , 
men se till att inte våra gräsmattor förstörs och att hänsyn tas till övriga boende. Mel-
lanhedsparken har vi alldeles intill för de äldre. På lekgården mellan Erikslustvägen 
36 och 42 finns också en bandybana.  
 
Hundar och katter skall hållas under kontroll inom området så att djuren inte stör öv-
riga medlemmar eller förorenar området. 
 
Mata inte fåglarna från fönster, balkong eller på gården eftersom mat som hamnar på 
marken drar till sig råttor och möss. 
 
För allas trevnad är det också viktigt att man städar efter sig, som att ta in leksaker, 
sparkcyklar och 3-hjulingar från gården efter användning. De sistnämnda bör inte stå 
i cykelställen, då de tar för stor plats. 
 
Studsmattor och pooler måste tömmas och tas bort efter användning. Lagen om 
skydd mot olyckor innebär att ordförande i föreningen kan ställas till ansvar för olyck-
an. 
  

HEMFÖRSÄKRING 
Se Bostadsrättsförsäkring. 
HEMSIDA 
Föreningen har en egen hemsida, som du når på www.brferikslust.se. Från förening-
ens sida kan du också logga in på ”Mitt HSB” där du hittar information om din bo-
stadsrätt, avier, och annan information. 
INNEBOENDE 
Det är tillåtet att ha en inneboende person i lägenheten utan styrelsens godkännande 
om det inte medför olägenhet för bostadsrättsföreningen eller någon annan medlem i 
bostadsrättsföreningen. Bostadsrättshavaren måste då själv också bo och befinna sig 
i lägenheten, i annat fall är det fråga om en andrahandsupplåtelse som kräver styrel-
sens godkännande.  
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IP-TELEFONI 
Se Bredband. 

LJUD/ OJUD 
Det är inte tillåtet att spela musik, sjunga eller föra oljud så att grannarna störs. 
Dämpa radio och TV! En god regel är att speciellt iaktta detta efter kl 22.00 och fram 
till 07.00. Informera gärna grannarna innan ni ska ha fest. 
 
Renovering av lägenhet ska i möjligaste mån ske dagtid på vardagar. Om arbetet 
måste ske på helgen ska det utföras mellan 09.00 och 17.00 
 

MARKISER och BALKONGSKYDD 
Det är av stor betydelse att föreningens yttre ser proper ut. Här spelar markiser och 
balkongskydd en stor roll. 
 
Vår förening har samarbetspartners när det är dags att fräscha upp på balkongen. 
Aktuell information om dessa finns på vår hemsida. När du kontaktar företagen för en 
offert är det viktigt att du talar om att du bor i Brf Erikslust eftersom markiser och bal-
kongskydd måste stämma överens med våra bestämmelser gällande storlek, mått, 
mönster och färger samt att vi har ett rabatterat pris hos båda leverantörerna. 

Båda företagen kan även hjälpa till med persienner samt montering av dessa. 

Ett tips för att de ska hålla sig i gott skick är att spreja över med impregneringsmedel 
efter tvätt så står de sig bättre mot smuts i fortsättningen. 
MILJÖHUS och GROVSOPOR 
Anslag hur soporna ska hanteras finns i miljöhusen. Det är viktigt att följa föreskrifter-
na för att undvika extra kostnader för föreningen, som i så fall drabbar alla bostads-
rättshavare. Grundregeln är att om det inte finns en uppenbar behållare för den typ 
av avfall du ska slänga ska det inte heller slängas i miljöhuset. 
 
Större avfall hanteras som grovsopor och slängs i containern som finns till vårt förfo-
gande på Gyllebogången 36 (blå gård) sista fred-sön i udda månader. Vänligen re-
spektera om containern är full. Lägg inte era grovsopor på marken bredvid.  
 
Byggavfall från renovering, större möbler, miljöfarligt avfall och elektronik ska lämnas 
till återvinningsstation. Sopor eller annat avfall får under inga omständigheter ställas i 
trappuppgångar, källargångar eller på gården. Ingenting får stå på golvet i miljöhu-
sen. 
 
Varje miljöhus har mindre behållare för batteri, glödlampor, ljuskällor samt en mindre 
tunna för småelektronik. 
 
Observera att lysrör och andra ljuskällor som inte helt får plats i ovanstående lådor 
betraktas som miljöfarligt avfall. Sådan elektronik måste du själv forsla bort. 
 
För hantering av kylskåp och spisar kan du beställa hämtning från VA Syd. 
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NYCKLAR 
Se Passagesystem och Porttelefon. 
PANTSÄTTNINGSAVGIFT 
Se föreningens stadgar § 12. 
PARABOLANTENN 
Parabolantenn får inte monteras på balkongväggarna eller fasaden. 
PASSAGESYSTEM och PORTTELEFON 
Fastigheten har ett s k taggsystem för miljöhus, tvättstugebokning och ytterdörrar. 
Varje hushåll har fått tre stycken taggar. Fler taggar kan mot en kostnad beställas på 
fastighetskontoret. Förlorar du en tagg ska du omedelbart anmäla det till fastighets-
kontoret som avregistrerar taggen. 

Till lägenheten hör också 3 nycklar märkta ACL, EL eller GL. Dessa går till källare, 
förråd och tvättstugor. Dessa nycklar är kopieringsskyddade och bara lägen-
hetsinnehavarna kan kvittera dessa. Det går bra att beställa fler nycklar vid behov på 
fastighetskontoret. 

Samtliga nycklar och taggar ska överlämnas vid överlåtelse, fastighetskontoret har 
register över alla utkvitterade nycklar och taggar. 

Man kan, om man inte har det, beställa en cylinder till sin lägenhetsdörr och då kan 
man använda fastighetsnyckel även till sin lägenhet. 

Trapphusportarna är försedda med taggläsare och porttelefon för att komma in i 
trapphuset. Instruktion för besökare står ovanför läsare. När en besökare använder 
porttelefonen ringer den på er telefon (numret som kommer upp i displayen är 040-
643 29 85), för att öppna porten trycker ni på siffran 5 på telefonens knappsats. Vill ni 
inte öppna lägg bara på. 

Vid ändring av ert telefonnummer kontakta fastighetskontoret.  
RENOVERINGAR I LÄGENHETEN 
Formella regler för underhåll och ansvar finns i föreningens stadgar § 31 och 32. 
Som bostadsrättshavare ska du ansöka om styrelsens tillstånd vid väsentliga föränd-
ringar i lägenheten och beskriva de planerade förändringarna. Sådana förändringar 
är t ex större ombyggnad som berör rumsindelning, som bl a upptagning av dörr i bä-
rande vägg, rörsystem i kök, grovkök eller badrum. Du ska även ange planerad bygg-
start och färdigställandedatum. 
 
Ansökan godkänns under förutsättning att bostadsrättshavaren söker och beviljas 
bygglov för åtgärder då sådant kräv. Ändringar av rumsindelning eller andra inre änd-
ringar kräver normalt inte bygglov. När byggnationen är slutförd ska styrelsen alterna-
tivt förvaltningen ges möjlighet att göra tillsyn för att se att ombyggnationen överens-
stämmer med de inlämnade ritningarna. 
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Innan renovering bör du kontakta dina grannar och meddela att renovering kommer 
att ske och att det eventuellt kommer att vara vissa el- och vattenavbrott under denna 
tid. Detta skall även meddelas fastighetskontoret, och tänk på att era entreprenörer 
inte får stänga av vatten, värme eller el i stamledningar utan att fastighetskontoret har 
godkänt detta. 
 
Alla vet att byggnadsarbeten innebär störande ljud och nedsmutsning men utgång-
punkten måste vara att grannarna skall påverkas så lite som det bara går (se 
Ljud/Oljud för tider). 
 
Vid så kraftig nersmutsning av trapporna att det krävs extrastädning p g a damm-
bildning måste extrastädning beställas. Extrastädningen blir då en utgift som du som 
bostadsrättshavare kommer att debiteras.  
 
Obs! Kontakta alltid fastighetskontoret när du ska renovera ditt badrum. I samband 
med detta måste golvbrunnen bytas samtidigt för att hindra läckage, kontakta fastig-
hetskontoret då det finns speciella regler för brunnsbyte då fastigheten har relinade 
rör (efter 2019). Du får ersättning från föreningen vid byte av golvbrunn.  
Vid borrning och då i synnerhet med betongborr är det mycket viktigt att ta hänsyn till 
grannarna. Rådgör gärna med fastighetskontoret före arbetet, så att man undviker att 
borra i någon ledning. 
RÖKNING 
Rökning är förbjuden i alla våra gemensamma utrymmen. Du får inte heller kasta fim-
par från fönster och balkonger ner på vårt område. 
SKADEDJUR 
Boende som i sin lägenhet upptäcker ohyra skall omgående kontakta Anticimex för 
hjälp med bekämpning. Telefonnummer finns på anslagstavla i trapphusen. Sanering 
mot skadedjur som råttor, möss och insekter ingår i vår fastighetsförsäkring. 

SPISFLÄKT 
Se ventilation. 
TILLTRÄDE TILL LÄGENHETEN 
I bostadsrättsföreningens stadgar § 39 (se stadgar) finns bestämmelser om att före-
trädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få komma in i din lägenhet när det be-
hövs för tillsyn eller för att utföra arbete som bostadsrättsföreningen svarar för. Om 
du inte lämnar föreningen tillträde, har föreningen rätt att begära handräckning hos 
Kronofogdemyndigheten. 
TRAPPHUS 
Dörrmattor, barnvagnar, cyklar och dylikt får inte finnas i trapphusen av brandskydds-
skäl. Trapporna är utrymningsvägar vid brand och ska hållas fria. Ett undantag gäller 
för rullatorer, som får stå i trapphuset, väl placerade och hop-fällda, vid sidan om 
trappingången. 
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Fastighetsskötaren kommer att ställa de barnvagnar som påträffas i trapphusen i 
närmsta barnvagnsutrymme, där de kan hämtas. 
TV 
Föreningen har avtal med ComHem om TV via antennuttaget. Det ingår 17 analoga 
kanaler och 10 digitala kanaler. Det går att beställa större utbud från ComHem. 
www.comhem.se eller tel. 90 333 
 

TVÄTTSTUGOR 
På varje gård finns det 2 bokningsbara tvättstugor med tillhörande torkrum, en ej 
bokningsbar ”akut”-tvättstuga samt ett mangelrum. Reglerna för deras användning 
finns anslagna på väggen utanför. Tvättstugorna bokas via elektronisk bokningstavla 
genom ett ”blipp” med tagg, eller via http://boka.brferikslust.se. Du får tillträde till 
tvättstugan via din tagg och den vita taggläsaren bredvid dörren. Man måste ha ett 
pass bokat för att komma in, och torkrummen har man tillträde till en timme längre. 
Maskiner såväl som de olika rummen ska noggrant rengöras respektive sopas och 
svabbas efter användning. 

 Lägenheterna nr: har tvättstuga på:  
    1 –   83 Torupsgatan1F 
  86 – 167, 500 – 501 Erikslustv. 30D 
168 – 230 Erikslustv. 36C 
231 – 290 Erikslustv. 36G 
291 – 356 Erikslustv. 42C 
357 – 426, 502 – 503 Mellanhedsgatan 22B. 
UNDERHÅLL 
Formella regler för underhåll och ansvar finns i föreningens stadgar § 31 och 32. Ge-
nerellt ansvarar föreningen för alla bärande och fasta installationer, samt gemen-
samma utrymmen, och som bostadsrättsinnehavare för ytskikt och synliga installat-
ioner i lägenheten. 
VATTENBLANDARE, VATTENLÅS och VVC 
Du som bostadsrättshavare ansvarar för armaturer till vatten, blandare, duschmun-
stycke m.m. inklusive packning, avstängningsventiler och anslutningskopplingar på 
vattenledning. Se stadgarna § 31. 
 
Om du byter armaturer för vatten ska du stänga vattnet på avstängningsventilerna i 
närheten av din vask. Tänk på att vattnet i badrum ibland går vidare till grannen. Om 
du inte kan stänga vattnet kontakta fastighetsskötaren. Bostadsrättshavaren ansvar 
för vattenlåsen och när de skall bytas ska det ske på ett vedertaget, professionellt 
sätt. 

Många badrum är utrustade med en handukstork kopplat till varmvattnet, en sk VVC 
krets. Denna går vidare till din granne och får ej brytas. Vid renovering är det numera 
inte tillåtet enligt standard att återmontera VVC torken, en BKR godkänd firma vet hur 
man ska hantera detta, och det går även att kontakta fastighetskontoret. 



 11(13) 

Om du som bostadsrättshavare har förorsakat skada genom att använda felaktigt 
material eller som gjort felaktiga installationer kan du bli ersättningsskyldig till före-
ningen. 

VENTILATION 
Fastigheten har ventilation genom självdrag. Detta innebär att luft tillförs lägenheten 
genom spaltventiler ovan fönstren i sovrum, vardagsrum, extrarum och förs ut genom 
ventiler i kök och badrum. På vintern när självdraget är som mest effektivt kan det 
upplevas som kraftigt drag i lägenheten, då kan det vara bra om man stänger spalt-
ventilerna till hälften. I köket måste det finnas fritt utrymme till ventilen och därför kan 
endast kolfilterfläkt användas.  
ÅRSAVGIFT 
Du som medlem i bostadsrättsföreningen betalar årsavgift. Denna fastställs av styrel-
sen och är till för att täcka föreningens alla gemensamma kostnader nu och i framti-
den. Årsavgiften betalas med en tolftedel varje månad och skall betalas senast sista 
vardagen före varje kalendermånads början om inte styrelsen beslutar annat. Om inte 
årsavgiften betalas i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen på den obetalda 
avgiften från förfallodagen till dess full betalning sker samt påminnelseavgift och in-
kassoavgift enligt lag om ersättning för inkassokostnader m.m. 
ÖVERLÅTELSE ELLER ANNAN ÖVERGÅNG, ÖVERLÅTELSE-
AVGIFT 
Överlåtelse hanteras av säljare och köpare genom upprättande av överlåtelseavtal. 
Se vidare §4 och §12 i stadgarna, samt under Om föreningen/Mäklar- och försälj-
ningsinformation på hemsidan. 
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FÖRENINGENS FÖRVALTNING 
 
Hur bostadsrättsföreningen ska förvaltas regleras i våra stadgar. Föreningen har 
också antagit HSBs kod för föreningsstyrning. Mer om koden finns på hemsidan un-
der ”Om föreningen/Föreningsstyrning”. 
FÖRENINGSSTÄMMA 
Bostadsrättsföreningen håller sin ordinarie föreningsstämma en gång om året, van-
ligtvis i april eller maj. På stämman genomgås och beslutas det om årsredovisningen 
med förvaltningsberättelsen och om resultat- samt balansräkningen för det gångna 
verksamhetsåret. Styrelseledamöter, revisorer och valberedning väljs. Stämman av-
gör även hur årets överskott eller underskott ska behandlas. På en stämma kan 
också andra ämnen behandlas, såsom större ombyggnationer och stadgeändringar. 
Enligt lagen om ekonomiska föreningar har bara föreningens medlemmar, ombud, 
biträden och stämmofunktionärer närvara. En enhällig stämma kan välja att stämman 
ska vara öppen för andra. 
EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 
Styrelsen, revisorerna eller minst 10 % av medlemmarna kan begära en extra 
stämma, för att behandla en specifik fråga. På en extra stämma får bara den eller de 
frågor som anges på kallelsen behandlas. 
RÖSTRÄTT, OMBUD, BITRÄDE 
Varje medlem har en röst på den ordinarie föreningsstämman dock högst en röst per 
lägenhet. Innehar en medlem flera lägenheter i bostadsrättsföreningar gäller endast 
en röst. Kan du inte komma till den ordinarie föreningsstämman har du möjlighet att 
lämna fullmakt till ett ombud du själv utser. Som medlem har du också rätt att närvara 
med ett biträde. 
MOTION 
Medlem som önskar att ett visst ärende/fråga ska behandlas på den ordinarie före-
ningsstämman skall skriftligen lämna in en så kallad motion till styrelsen före januari 
månads utgång. En motion bör innehålla en bakgrund till förslaget, samt ett yrkande. 
STYRELSE 
Enligt bostadsrättsföreningens stadgar § 21 ska föreningen ha en styrelse bestående 
av lägst tre och högst elva ledamöter med högst fyra suppleanter. Av dessa utses en 
ledamot och högst en suppleant av styrelsen för HSB Malmö. En styrelseledamot 
måste normalt vara medlem i bostadsrättsföreningen. 
 
Även om föreningsstämman formellt har den högsta makten i bostadsrättsföreningen 
är det den av stämman valda styrelsen som fattar de flesta besluten i föreningen. Sty-
relsen har ansvaret för den löpande förvaltningen mellan de ordinarie stämmorna. 
Styrelsen arbetsuppgifter regleras bland annat av bostadsrättsföreningens stadgar, 
bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar. Styrelsens ansvar kan 
sammanfattas: 
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• Förvalta bostadsrättsföreningens fastighet och övriga tillgångar och se till att 
de är väl underhållna och hålls i gott skick. 

• Att se till att det finns en aktuell underhållsplan 
• Att det finns en tillfredsställande organisation i bostadsrättsföreningen. 
• Att redovisningen fullgörs enligt lag och att kapitalförvaltningen är ordnad på 

betryggande och ändamålsenligt sätt, bland annat genom flerårsbudget 
• Genomför upphandlingar av leverantörer och entreprenörer. 
• Att se till att medlemmarna i föreningen får aktuell information om vad som 

händer i föreningen och om kommande större underhållsåtgärder. 

REVISORER 
Enligt bostadsrättsföreningens stadgar § 25 ska föreningen ha lägst två och högst tre 
revisorer, samt högst en suppleant. Revisorn är medlemmarnas ”förlängda arm” som 
ska kontrollera hur styrelsen sköter sitt uppdrag genom att granska räkenskaperna, 
årsredovisningen och förvaltningen. I förvaltningskontrollen ingår den årliga besikt-
ningen där revisorerna kontrollerar att styrelsen ser till att mark och byggnader sköts 
på ett tillfredsställande sätt. I föreningen finns både av stämman valda internrevisorer, 
representanter från medlemmarna samt en auktoriserad revisor från en extern revis-
ionsbyrå. 
 
Revisorerna har en viktig roll i bostadsrättsföreningen då de har all insyn i verk-
samheten.  
VALBEREDNINGEN 
Enligt bostadsrättsföreningens stadgar § 26 ska föreningen ha en valberedning be-
stående av lägst två ledamöter. 
 
Valberedningens uppgift är att föreslå kandidater till styrelsen och revisorer till före-
ningsstämman. Här har de en betydelsefull roll då de har till uppgift att skapa en fun-
gerande styrelse som arbetar bra tillsammans och leder verksamheten på ett kvalifi-
cerat och tryggt sätt i bostadsrättsföreningen. De föreslår också arvoden till styrelse 
och revisorer.  
 
Valberedningen ska arbeta självständigt och fristående från styrelsen. De kan begära 
möte med styrelsen eller tvärtom om de anser detta behövs. Valberedningens arbete 
styrs av valberedningsinstruktionen som beslutas om på varje stämma. 
 
 
 
 
 

 


