
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2018-01 Ordförandens syn på saken 

  
På våren har vi vår föreningsstämma. Ett tillfälle att fundera 
på vår boendeform. För många är principen med en 
bostadsrättsförening självklar. Jag tror dock att inte alla tänker 
på hur det förhåller sig. Utåt sett kan det likna en hyresrätt. 
Lägenheter, parkering, soprum, cykelförråd m.m. personal som 
sköter området. Ja så ser många bostadsområden ut. Skillnaden 
är att vi medlemmar tillsammans har en förening som äger 
husen.  
 
Det många kanske inte tänker på, är att ansvaret för 
underhållet är uppdelat mellan föreningen och den enskilde 
medlemmen. Förenklat kan man säga att medlemmen har 
ansvaret för allt som syns inne i lägenheten medan föreningen 
ansvarar för det som finns utanför lägenheten.  
I bostadsrättslagen och våra stadgar anges var gränsen går. Som 
medlem har vi ett stort och långtgående ansvar att sköta de 
delar som vi ansvarar för i lägenheten. Även om orsaken till 
skada kanske inte finns i den egna lägenheten, har vi ansvar för 
reparation och underhåll. Detta egna ansvar är en stor skillnad 
mot att bo i hyresrätt. 
 
I år har styrelsen en proposition till stämman. HSB och 
styrelsen håller på med arbetet att modernisera våra stadgar 
och anpassa dem till de nya lagar och regler som tillkommit, 
och kommer att presentera ett förslag till nya stadgar. Vi 
tänker även förtydliga gränsen mellan medlemmens och 
föreningens ansvarsområden. Stadgarna vilar på lagen om 
ekonomiska föreningar och bostadsrättslagen. Varje förening 
har sina förutsättningar och önskemål om de regler som ska 
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gälla. Därför kan stadgarna se olika ut i olika föreningar. Att 
ändra i stadgarna kräver beslut av två på varandra följande 
föreningsstämmor. Därför kommer styrelsen att kalla till en 
extra stämma under mars.  
 
Motioner är medlemmens rätt till att påverka föreningens 
riktlinjer/arbete under kommande år. Det är bara till ordinarie 
föreningsstämma som motioner kan lämnas. Eftersom alla 
ärenden som ska tas upp på stämman måste vara med i kallelsen 
är det viktigt att styrelsen får in motioner från medlemmarna i 
god tid innan kallelsen ska gå ut. Det är ju faktiskt alla 
medlemmarna som äger föreningen och då är det också 
självklart att alla ska kunna ”sitta hemma vid köksbordet” och 
fundera över vad de tycker om de förslag som ska tas upp på 
stämman. Övriga synpunkter som kommer in till styrelsen under 
året är synpunkter som beaktas men om de inte är i linje med 
medlemmarnas motioner eller föreningens stadgar så tas de 
omhand som de synpunkter det är, exempelvis så får inte 
styrelsen göra om-, till- och nybyggnader om det innebär 
väsentliga förändringar av bostadsrättsföreningens hus eller 
mark utan stämmobeslut, så medlemmar kan ha synpunkter på 
cykelförråd eller annat under året men en om- till- eller 
nybyggnation kräver stämmobeslut. Vi som förening är indelad i 
regelverk K2 vilket är restriktivt vad det gäller investeringar. 
Tänk så här:  
K2 bygger på försiktighetsprincipen. De möjligheter som 
årsredovisningen ger avseende t.ex. värdering till verkligt 
värde, uppskrivningar och aktivering av vissa tillgångar har 
därför begränsats. 
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