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1 REVISIONSHISTORIK 

Datum Av Beskrivning 

30.05.2013 MFK Presentation till medlemmar 

13.06.2013  Version 1.0 antagen av styrelsen enligt protokoll 112 § 11, 2013 

10.12.2015 MFK Version 2.0 antagen av styrelsen enligt protokoll 143, § 11, 2015 

17.12.2015 MFK Publicerad på hemsidan och presenterad i Kraftbladet Årgång 14:3, 2015 

15.01.2020 MFK Version 2.0 antagen av styrelsen enligt protokoll 199 § 11, 2020 
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2 INLEDNING 

2.1 Bakgrund 

Föreningens ändamål är att upplåta bostadslägenheter för permanent boende (1). Medlemmarna utgör 
rekryteringsbasen för förtroendeuppdrag inom föreningen. Som medlem i bostadsrättsföreningen har man 
rösträtt på bostadsrättsföreningens medlemsmöten och årsmöte. Medlemmen väljer, och är valbar, till 
bostadsrättsföreningens styrelse eller andra förtroendeuppdrag.  

Om lägenheten hyrs ut i andra hand eller skänks till anhöriga eller andra men inte bor i föreningen rubbas 
hela grunden för arbetet i föreningen. Andrahandsuthyrning regleras i såväl bostadsrättslagen såsom 
föreningens stadgar 2. Gåva regleras i bostadsrättslagen 6:1. Bostadsrättslagen 2:6 och föreningens 
stadgar(3) reglerar andelsförvärv medan ägarförhållande inte är reglerade. 

I Brf. Kraften finns det två målgrupper för dessa riktlinjer: 

• Medlemmar 

• Styrelse och anställda 

Beroende på målgruppen är innehållet differentierat. Denna riktlinje riktar sig till medlemmarna. 

2.2 Målsättning 

Den övergripande målsättningen för riktlinjen inom HSB Brf. Kraften, Lomma är att: 

• samtliga medlemmar är informerade om de riktlinjer som är framtagna i samarbete inom 
föreningen 

• säkerställa att tillräckligt antal medlemmar faktiskt bor i föreningen för att kunna utgöra underlag 
för förtroendeuppdrag 

3 RIKTLINJER 

3.1 HSB normalstadgar för Brf. Kraften i Lomma 

I stadgarna §§ 2, 4 - 10 beskrivs reglerna för medlemskap. Vikten av permanent boende understryks. 

3.2 Riktlinjer ägarförhållande 

Med ökade krav på eget kapital vid köp av lägenhet är det inte ovanligt att förälder står som ägare för 
lägenheten när barn skaffar sitt första boende. Personen som skall bo i föreningen måste äga minst 10 % av 
lägenheten för att det inte skall anses som andrahandsupplåtelse.  

Ägarförhållande skall vara registrerat hos Överlåtelseenheten, HSB Malmö. Samtliga ägare skall vara 
medlemmar i HSB Malmö och föreningen. 

 

1 § 2, Stadgar för HSB Brf. Kraften i Lomma, Normalstadgar 2011, Version 5 

2 § 12, 40, Stadgar för HSB Brf. Kraften i Lomma, Normalstadgar 2011, Version 5 

3 § 6, 7, Stadgar för HSB Brf. Kraften i Lomma Normalstadgar 2011, Version 5 
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Såväl nuvarande medlemmarna som presumtiva medlemmar får skriftlig information om riktlinjerna via 
hemsidan och mäklaren. 

3.3 Riktlinjer gåva 

Gåva på högst 50 % accepteras då detta i praktiken innebär att den nuvarande medlemmen kommer att bo 
kvar och kvarstå som medlem och därmed kunna bidra till föreningens nuvarande och framtida behov. 

Gåvomottagaren skall söka inträde i HSB Malmö och föreningen. 

Medlemmarna får skriftlig information om riktlinjerna via lägenhetspärmen.  

3.4 Styrelsens ansvar 

Styrelsen kan neka inträde eller överlåtelse genom gåva med hänvisning till § 2 i stadgarna. 

Likabehandlingsprincipen kräver också att om inträde med ägarförhållande 10/90 eller överlåtelse genom 
gåva har godkänts tidigare kan styrelsen inte plötsligt vägra inträde eller gåva till nästa medlem. Dock kan 
avsteg göras om beslutet är sakligt motiverat. 

Gåvobrev registrerade innan den 13 juni 2013 omfattas inte av denna nya riktlinje. 

3.5 Beslutsfattande 

Inträde beviljas enligt lag, stagar, dessa riktlinjer och gällande rutiner. 

Gåvoöverlåtelse beslutas vid styrelsemöte enligt dessa riktlinjer.  

Gåvobrevet skall registreras hos HSB Malmö och den nya medlemmen beviljas inträde enligt gällande 
rutiner. 


