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Rädd för grannen

Jag är rädd för min granne. Han känns hotfull och har en ilsken hund. Vad ska jag göra? Att vara rädd
för sin granne kan vara en ohållbar situation. Detta kan du som medlem i en bostadsrättsförening
göra innan du vänder dig till styrelsen med dina klagomål.

De allra flesta människor vill ha en god relation till sina grannar. Börja med att ställa dig frågan varför din
granne reagerar på det sätt som den gör. Han eller hon kanske har dåliga erfarenheter av grannsämja och av
att fler grannar påpekat hans eller hennes agerande. Därför förväntar han eller hon sig kanske att alla
grannar är arga på densamme och hunden samt att ingen vill ha honom eller henne kvar i
bostadsrättsföreningen.

Fundera på vad du vill säga till din granne. Det är viktigt att du är ärlig och tydlig. När du möter grannen nästa
gång är det lämpligt att du berättar att du är rädd för hundar, att du tycker att det är obehagligt att möta
honom eller henne och hunden och att detta påverkar dig när du vistas i trapphuset och på
bostadsrättsföreningens gård. Börja inte samtalet med vad han eller hon gör för fel utan utgå i stället från dig
själv. Ansvara för dina egna känslor genom att förklara hur du känner och hur du upplever situationen. Då
kommer du också troligen att bli ärligare bemött tillbaka.

Att vara rädd för sin granne kan vara en ohållbar situation. Vi tipsar om vad du kan göra.
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Så bygger du grannsämja i din förening

Försök att inte ha förutfattade meningar om dina grannar. Var lite nyfiken och ta reda på mer om
dem så förstår du bättre varför de reagerar som de gör.

Var delaktig i de aktiviteter som föreningen anordnar. Hjälp till att skapa ett öppet klimat i styrelsen
där olikheter är accepterade och åsikter och diskussioner är välkomna.

Utnyttja föreningens gemensamhetslokaler eller gården för att skapa mötesplatser där de boende
umgås. Om ni grannar träffas ofta, blir det lättare att lösa problem innan de blir för stora. Fundera
först på vad du konstruktivt kan hjälpa till med att förändra innan du klagar på någon annan.

kommer du också troligen att bli ärligare bemött tillbaka.

Prata med varandraPrata med varandra
Jag tror att din granne också vill känna sig respekterad för den situation som han eller hon har. Poängtera att
du förstår att han eller hon har rätt att ha sin hund i trapphuset och att de ska kunna gå ut utan att bli
påhoppade av arga grannar, men att du förväntar dig att han eller hon håller i sin hund när du kommer så att
du kan gå förbi utan att vara rädd. Hundägare bör vara inställda på att människor kan vara hundrädda och
bör agera utifrån det genom att hålla ordning på sin hund.

Många konflikter kan lösas genom att lyssna på varandras behov. Därför är det viktigt att du lyssnar på din
granne så att han eller hon också får känna sig hörd. Prova med att mötas på halva vägen så att alla känner
sig som vinnare, vilket ni faktiskt blir om ni kan få till en dialog.

Sista utvägen – be styrelsen om hjälpSista utvägen – be styrelsen om hjälp
Om du redan vid flera tillfällen har försökt att prata med grannen men möts av ett avvisande tycker jag att du
ska ta styrelsen till hjälp för att komma till rätta med bekymret. Din styrelse kan kontakta grannen och berätta
om vilka regler som gäller i er bostadsrättsförening och vad en bostadsrättshavare är skyldig att iaktta enligt
bostadsrättslagen.


