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Att bo i Annehill, MÖLNDAL                                      
kvarteren Braxen 3 och Abborren 18 

 

ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING 

Det skiljer sig mycket från att bo i en hyresrätt.  

Styrelsen får ofta frågor om vad som gäller hos oss, vilka skyldigheter 
föreningen har och hur allt praktiskt ska gå till.  

Vi vill därför sammanfatta vad det innebär att bo i bostadsrätt generellt och 
hur det går till i Brf Annehill. 

 

ATT KÖPA EN BOSTADSRÄTT 

Många brukar säga att de har köpt en bostadsrättslägenhet.  

Sanningen är den att man inte köper själva lägenheten, utan bostadsrätten. 
Det handlar om rätten att bo i lägenheten under obegränsad tid, under 
förutsättning att man följer bostadsrättsföreningens stadgar och 
ordningsregler. 

Lägenheten ägs av bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsinnehavarna har 
köpt sig ett medlemskap i föreningen.  

Du som har en bostadsrätt äger alltså en andel i bostadsrättsföreningen 
tillsammans med dina grannar.  

En bostadsrätt är juridiskt sett att betrakta som lös egendom, medan en 
villa är att betrakta som fast egendom. 
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Man äger gemensamt alla andra tillgångar och skulder och har ett kollektivt 
ansvar för att skapa en god boendemiljö, delta i föreningens årsstämma, 
lägga motioner till sagda årsstämma och där också rösta på de förslag som 
kommer upp. 

Vilka lagar, regler och stadgar styr bostadsrättsföreningen: 

En bostadsrättsförening styrs enligt bostadsrättslagen SFS Bostadsrättslag 
(1991:614) och enligt föreningens stadgar.  

Bostadsrättslagen reglerar frågor som rör nyttjanderätten mellan 
medlemmarna och bostadsrättsföreningen. Men även frågor som rör 
föreningsrätten mellan medlemmarna och föreningen. Stadgarna ger 
ramarna i frågor som bland annat rör skötsel, medlemmarnas inflytande 
och styrelsens befogenheter.  

I stadgarna anges hur föreningens verksamhet ska vara organiserad, vilken 
beslutsordning som ska gälla och vilka krav som ställs på dig som medlem. 

Ta del av stadgarna innan du blir medlem.  

Som medlem i bostadsrättsföreningen accepterar man föreningens 
stadgar och åtar sig att följa dem. 

Med nyttjanderätten till lägenheten får du både rättigheter och 
skyldigheter. Rättigheterna handlar om att själv få göra vissa förändringar i 
lägenheten. Skyldigheterna handlar om att vårda och sköta. 
Ansvarsfördelningen mellan dig och föreningen är reglerad i stadgarna och 
Bostadsrättslagen. 

Som bostadsrättshavare har du ett ansvar för vissa delar i lägenheten som 
kan bli dyra att ersätta vid skada. Se till att din hemförsäkring respektive 
tilläggsförsäkring för bostadsrätt täcker in skada som du måste svara 
för enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar. 
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ATT SÄLJA EN BOSTADSRÄTT  

Du har rätten att sälja, eller överlåta som det egentligen heter, din 
bostadsrätt när du vill. Du överlåter då medlemskapet i 
bostadsrättsföreningen till den som vill bli medlem i föreningen.  

ÅVC-kortet tillhör inte lägenheten utan innehavaren. Vid flytt ska kortet lämnas 

in till styrelsen så att nästa bostadsrättshavare kan kvittera ut ett kort. 

 

DEN KOOPERATIVA TANKEN 

Som medlem i Brf Annehill innebär det att man godkänner Annehills 
stadgar. Styrelsens uppgift är till viss del att ansvara för att alla medlemmar 
fullföljer sina skyldigheter.  

Att bo i bostadsrätt för med sig en rad fördelar och är många gånger en 
frihet, där man som bostadsrättsinnehavare slipper fundera på mycket av 
underhållet av fastigheten. Dock är hela tanken med det kooperativa 
boendet att alla vill engagera sig i sitt boende.  

Styrelsen, som består av medlemmar i Annehill, är i högsta grad beroende 
av att alla medlemmar är villiga att någon gång axla ansvaret att vara en del 
av styrelsearbetet. Styrelsearbetet är både roligt, utmanande och lärande 
och det gör också att man får god insyn i hur Annehill fungerar, vart våra 
pengar går och vem som gör vad och när.  
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BRF ANNEHILLS STYRELSE 

Styrelsen består av bostadsrättinnehavare från föreningen och är lekmän 
som inte är heltidsarvoderade. Det innebär att alla har något att bidra med. 
Ingen är proffs på bostadsrättsfrågor, underhåll och ekonomi, men den 
kooperativa tanken är avhängig av att alla drar sitt strå till stacken och 
hjälper till. Den har ansvar för att lägga budget, göra en underhållsplan, se 
till att göra avsättningar till yttre fond för underhåll samt arbeta för att 
föreningen ska ha en långtgående och stark ekonomi för att klara av att 
underhålla det fastighetsbestånd, mark och andra tillgångar som föreningen 
äger och förvaltar. De ser till att de löpande räkningarna betalas och jobbar 
nära HSB för att skapa den bästa tänkbara boendemiljön för föreningens 
medlemmar. Styrelsen beslutar om hur avgifterna kommer att se ut sett till 
föreningens ekonomiska status och det underhållsbehov som finns. Andra 
uppgifter som åligger styrelsen i Annehill är att administrera förmedlingen 
och köer för parkeringsplatser och garage som föreningen äger. Styrelsen 
ser till att det finns avtal för olika typer av tjänster som ligger utanför 
styrelsens uppdrag eller kunskapsområden. Styrelsen handahåller INTE 
felanmälningar utan det ska anmälas direkt till HSB via deras felanmälan.  

Styrelsen fungerar INTE som fastighetsskötare eller avhjälpare av fel i 
föreningen. OM ett allvarligt fel uppstår, gör ALLTID en felanmälan till 
HSB via deras felanmälan på telefon eller via web.  

Var dock medveten om att samtliga felanmälningar gjorda till HSB 
kostar föreningen en summa pengar. Som vi medlemmar i slutänden 
betalar via våra avgifter. 

Som exempel kostar en felanmälan på ett brandvarnarbatteri som 
piper i trapphuset för att det är slut, ungefär 1.500 konor. 
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HSB MÖLNDAL 

Vi i Annehill är medlemmar i HSB Mölndal och köper av dem alla yttre 

tjänster, såsom administration, ekonomi och fastighetsförvaltning. Vi är alltså 

både medlemmar, dvs ägare och kunder hos HSB. Vi i Annehill är så kallade 

helhetskunder och köper in hela deras utbud av tjänster. Det är till HSB Mölndal 

som boende i Annehill ska vända sig vid felanmälan, frågor om avgiftsavier etc.  

Många tror att HSB Mölndal äger alla HSB bostadsrättsföreningar som är 

medlemmar i HSB Mölndal, eller i varje fall att HSB Mölndal är huvudägare i 

bostadsrättsföreningarna. Så är det alltså inte. Styrelsen är heller inte anställda 

av HSB Mölndal, utan förtroendevalda av Brf Annehill och är själva boende i 

föreningen. Brf Annehill har istället via olika avtal anställt HSB Mölndal för att 

sköta våra löpande ekonomiska administration, vår generella administration och 

fastighetsförvaltning.  
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HUR KAN JAG SOM BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE 
PÅVERKA MITT BOENDE 

Om man har en idé om något man vill påverka, hur ska man gå tillväga då? 

Rent formellt kan man lämna in en motion till styrelsen inför årsmötet, då tas 

den upp och behandlas eller avslås. Det beror ju såklart på innehållet och 

möjligheterna. En avslagen motion kan alltid omarbetas för att den ska bli 

accepterad i en form som föreningen gillar. 

En motion kan vara att man ska ha fest när föreningen har fyllt 75 år eller bygga 

övernattningslägenhet i källaren för gäster etc.  

Om det finns ett intresse för en motion så kan en arbetsgrupp tillsättas som kan 

utreda de praktiska frågorna för att genomföra en motion. Enkäter kan skickas ut 

till medlemmarna för att få en uppfattning om hur stort intresset är och hur 

mycket av den budget som finns som man kan lägga på en motion. 

Du kan driva de frågor som just du tycker är viktiga, det finns ju ingen 

hyresvärd att vända sig till utan det är du och dina grannar som sätter 

begräsningarna. En del åtgärder kan ju också påverka värdet på din bostad. De 

begränsningar som kan finnas är ekonomiska eller hur det ska ske rent praktiskt 

eller att det inte finns tillräckligt med personer som är villiga att lägga ner tid på 

att förverkliga idéerna. Även om stämman bifaller en motion och styrelsen då 

blir skyldiga att jobba för att verkställa sagda motion, är det helt enkelt så att det 

mycket beror på att du som boende är villig att hjälpa till och vara med vid 

genomförandet. Det är alltså inte styrelsens uppgift att själva utföra alla 

motioner då det kan ligga utanför deras uppdrag.  

Om du vill lära känna dina grannar så kan du alltid föreslå en grillfest eller 

glögg, det kan vara stora eller små saker, men kanske är det just du som 

måste driva dem för att de ska bli av. Var medveten om att vi är en 

kooperativ gemenskap, ditt deltagande och engagemang är det som gör att 

just du kan påverka och förändra! 
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INNEHAVARENS SKYLDIGHETER OCH 
RÄTTIGHETER 

Du har ett särskilt ansvar för lägenheten du bor i men du har också ett ansvar för 

hela Annehill. Med detta menas utrymmen både ute och inne, som du och dina 

grannar gemensamt disponerar. När du använder lägenheten ska du se till att 

bevara vad som kallas sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Du 

ansvarar också för vad dina familjemedlemmar och gäster har för sig. Alla 

rättigheter och skyldigheter regleras i Bostadsrättslagen och i Brf Annehills 

stadgar. Se till att läsa igenom dem ordentligt regelbundet! 

 

INNRE OCH YTTRE REPARATIONSFOND 

Vi i Annhill har två typer av reparationsfoner, den inre och den yttre. 

Enligt lag ska det finnas en yttre reparationsfond där en del av årsavgifterna 

samlas för att vara öronmärkta till att underhålla och reparera 

fastighetsbeståndet, marken och markanläggningarna som tillhör föreningen. 

Hur mycket som sätts av till den yttre fonden avgörs varje år hur 

underhållsbehovet ser ut de kommande trettio åren. De pengar som finns i den 

yttre fonden ska klara av att finansiera alla de kommande utgifter som kan 

sammankopplas med planerat underhåll, så som takbyten, stambyten, 

ommålningar, fasadrenoveringar, fönsterbyten etc. Styrelsen bestämmer varje år 

hur stor avsättningen till yttre fond ska vara, tillsammans med våra 

fastighetsförvaltare och ekonomer, och är en stor del av hur styrelsen sedan 

beslutar hur avgifterna kommer att se ut då den utgör en stor del av föreningens 

budget. 

Brf Annehill har fortfarande kvar sin inre fond, vilket är en avsättning av 

årsavgiften som är direkt kopplad till en enskild bostadsrätt. Den finns till för att 
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kunna ha möjlighet att reparera och underhålla bostaden och 

bostadsrättsinnehavaren kan göra uttag ur denna då det har förekommit 

renoveringar som är bestående och inte går att ta med sig från bostaden den 

dagen den överlåts. Den inre fonden är inte den enskilde 

bostadsrättsinnehavarens pengar utan är helt knuten till bostaden, man kan alltså 

inte plocka ut pengar ur denna om det inte är gjort några bestående förbättringar 

i bostaden. Dvs, om det målas om, byts kyl och frys, renoverar badrum eller 

andra bestående förbättringar. De pengar som finns i den inre fonden övergår till 

nästa bostadsrättsinnehavare den dagen bostaden överlåts.  

Så se till att spara alla kvitton vid renoveringar och gör uttag ur den inre 

fonden innan ni påbörjar en överlåtelse.  

 

SKYLDIGHETER I EN BOSTADSRÄTT 

Det finns vissa skyldigheter när man bor i bostadsrätt. Hjälps alla åt att se om 

fastigheten blir också boendet så mycket trivsammare för alla parter. 

Om detta inte görs har styrelsen en skyldighet att se till att föreningens 

medlemmar tar sitt ansvar. 

Den främsta skyldigheten man har som bostadsrättsinnehavare är att betala 

månadsavgiften. 

  

Som bostadsrättsinnehavare svarar man för lägenhetens hela inre 

underhåll.  

Hur underhållsansvaret är fördelat framgår av bostadsrättslagen samt 

föreningens egna stadgar.  

Man kan dock kort sagt säga att bostadsrättsinnehavaren svara för allt innanför 

lägenhetens väggar – detta inkluderar också så kallade tätskikt i bad- och 

duschrum. 
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Man skall också iaktta sundhet, ordning och skick i lägenheten, ha uppsikt över 

dem som vistas där, ge föreningen tillträde vid nödvändiga besiktningar samt 

underkasta sig reparationer och ändringar som kan bli följden av detta. 

Rör och ledningar som enbart hör till den egna lägenheten får man själv stå för 

om inte stadgarna säger något annat. 

Trots att du har en rättighet att renovera din bostad kan du ha en skyldighet att 

informera föreningen om din renovering. Bra är då att man får ett skriftligt bevis 

på att man informerat föreningen om sin planerade renovering. 

Det är inte tillåtet att göra väsentliga ändringar av bostadsrätten utan att ha ett 

godkännande av styrelsen.  

Vi i Brf Annehill är väldigt restriktiva i vår syn på möjligheterna att göra 

väsentliga förändringar, då våra hus är gamla och flyttande av väggar, eller 

andra egna lösningar kan påverka byggnaden i sin helhet på ett sätt vi inte kan 

förutsäga.  

Dessutom har våra hus ett visst kulturminnesskydd, vilket gör att vi i föreningen 

alltid strävar efter att behålla de ursprungliga strukturer som fanns i husen vid 

byggandet 1952. Vi bor på en unik plats, den ska vi värna om tillsammans! 

 

Vilka rättigheter och skyldigheter du har som boende i Brf Annehill stipuleras i 

våra stadgar.  

Här kommer ett utdrag ur dessa som beskriver vad står skrivet i punkterna ovan:  
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FONDERING OCH UNDERHÅLL  

§ 27 FONDER  

Yttre fond  

Bostadsrättsföreningen ska ha fond för yttre underhåll. Styrelsen ska i enlighet med 

upprättad underhållsplan reservera respektive ta i anspråk medel för yttre underhåll.  

Inre fond  

Bostadsrättsföreningen kan ha fond för inre underhåll av bostadsrättslägenheter.  

Överföring till fond för inre underhåll bestäms av styrelsen.  

Bostadsrättshavare får för att bekosta inre underhåll av lägenhet använda sig av den 

del av fonden som tillhör bostadsrättslägenheten.  

Bostadsrättslägenhetens andel av fonden bestäms utifrån förhållandet mellan 

andelstalet för lägenheten och samtliga andelstal för bostadsrättslägenheter i 

bostadsrättsföreningen, med avdrag för gjorda uttag.  

 

 

§ 28 UNDERHÅLLSPLAN  

Styrelsen ska  

upprätta en underhållsplan för genomförande av underhåll av bostadsrättsföreningens 

fastighet,  

årligen budgetera för att säkerställa att tillräckliga medel finns för underhåll av 

bostadsrättsföreningens fastighet,  

se till att bostadsrättsföreningens egendom besiktigas i lämplig omfattning och i 

enlighet med bostadsrättsföreningens underhållsplan, samt  

regelbundet uppdatera underhållsplanen.  
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§ 29 ÖVER- OCH UNDERSKOTT  

Det över- eller underskott som kan uppstå på bostadsrättsföreningens verksamhet ska, 

efter underhållsfondering, balanseras i ny räkning.  

 

§ 31 BOSTADSRÄTTSHAVARENS ANSVAR  

Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Det innebär 

att bostadsrättshavaren ansvarar för att såväl underhålla som reparera lägenheten och 

att bekosta åtgärderna.  

Bostadsrättshavaren bör teckna försäkring som omfattar bostadsrättshavarens 

underhålls- och reparations- ansvar som följer av lag och dessa stadgar. Om 

bostadsrättsföreningen tecknat en motsvarande försäkring till förmån för 

bostadsrättshavaren svarar bostadsrättshavaren i förekommande fall för självrisk och 

kostnaden för åldersavdrag.  

Bostadsrättshavaren ska följa de anvisningar som bostadsrättsföreningen lämnar 

beträffande installationer avseende avlopp, värme, gas, el, vatten, ventilation och 

anordning för informationsöverföring. För vissa åtgärder i lägenheten krävs styrelsens 

tillstånd enligt § 37. De åtgärder bostadsrättshavaren vidtar i lägenheten ska alltid 

utföras fackmässigt.  

Till lägenheten hör bland annat:  

1. ytskikt på rummens väggar, golv och tak jämte den underliggande behandling som 

krävs för att anbringa ytskiktet på ett fackmässigt sätt. Bostadsrättshavaren ansvarar 

också för fuktisolerande skikt i badrum och våtrum,  

2. icke bärande innerväggar,  

3. inredning i lägenheten och övriga utrymmen tillhörande lägenheten, exempelvis: 

sanitetsporslin, köksinredning, vitvaror såsom kyl/frys och tvättmaskin; 

bostadsrättshavaren svarar också för vattenledningar, avstängningsventiler och i 

förekommande fall anslutningskopplingar på vattenledning till denna inredning,  

4. lägenhetens innerdörrar med tillhörande lister, foder, karm, tätningslister,  
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5. insida av ytterdörr samt beslag, handtag, gångjärn, tätningslister, brevinkast, lås och 

nycklar,  

6. glas i fönster och dörrar samt spröjs på fönster och i förekommande fall 

isolerglaskasset,  

7. till fönster och fönsterdörr hörande beslag, handtag, gångjärn, tätningslister samt 

målning; bostadsrättsföreningen svarar dock för målning av utifrån synliga delar av 

fönster/fönsterdörr,  

8. målning av radiatorer och värmeledningar,  

9. ledningar för avlopp, gas, vatten och anordningar för informationsöverföring till de 

delar de är synliga i lägenheten och betjänar endast den aktuella lägenheten,  

 10. armaturer för vatten (blandare, duschmunstycke med mera) inklusive packning, 

avstängningsventiler och anslutningskopplingar på vattenledning,  

11. klämringen runt golvbrunnen, rensning av golvbrunn och vattenlås,  

12. eldstäder och braskaminer,  

13. köksfläkt, kolfilterfläkt, spiskåpa, ventilationsdon och ventilationsfläkt om de inte 

är en del av husets ventilationssystem. Installation av anordning som påverkar husets 

ventilation kräver styrelsens tillstånd,  

14. säkringsskåp, samtliga elledningar i lägenheten samt brytare, eluttag och fasta 

armaturer,  

15. brandvarnare, samt  

16. elburen golvvärme och handdukstork som bostadsrättshavare försett lägenheten 

med.  

Ingår i bostadsrättsupplåtelsen förråd, garage eller annat lägenhetskomplement har 

bostadsrättshavaren samma underhålls- och reparationsansvar för dessa utrymmen som 

för lägenheten enligt ovan. Detta gäller även mark som är upplåten med bostadsrätt.  

Om lägenheten är utrustad med balkong, altan eller hör till lägenheten mark/uteplats 

som är upplåten med bostadsrätt svarar bostadsrättshavaren för renhållning och 

snöskottning. För balkong/altan svarar bostadsrättshavaren för målning av insida av 

balkongfront/altanfront samt golv. Målning utförs enligt bostadsrättsföreningens  
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instruktioner. Om lägenheten är utrustad med takterrass ska bostadsrättshavaren 

därutöver se till att avrinning för dagvatten inte hindras. Vad avser mark/uteplats är 

bostadsrättshavaren skyldig att följa bostadsrättsföreningens anvisningar gällande 

skötsel av marken/uteplatsen.  

Bostadsrättshavaren är skyldig att till bostadsrättsföreningen anmäla fel och brister i 

sådan lägenhetsutrustning/ledningar som bostadsrättsföreningen svarar för enligt 

denna stadgebestämmelse eller enligt lag.  

 

§ 32 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGENS ANSVAR  

Bostadsrättsföreningen svarar för att huset och bostadsrättsföreningens fasta egendom, 

med undantag för bostadsrättshavarens ansvar enligt § 31, är väl underhållet och hålls i 

gott skick.  

Bostadsrättsföreningen svarar vidare för underhåll och reparationer av följande:  

1. ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om bostadsrättsföreningen 

har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet (så kallade 

stamledningar),  

2. ledningar för avlopp, gas, vatten och anordningar för informationsöverföring som 

bostadsrättsföreningen försett lägenheten med och som finns i golv, tak, 

lägenhetsavskiljande- eller bärande vägg,  

3. radiatorer och värmeledningar i lägenheten som bostadsrättsföreningen försett 

lägenheten med,  

4. rökgångar (ej rökgångar i kakelugnar) och ventilationskanaler, inkluderat hela 

ventilationssystemet inklusive ventilationsdon samt även för spiskåpa/ köksfläkt som 

utgör del av husets ventilation, samt  

5. ytterdörr samt i förekommande fall för brevlåda, postbox och staket.  

 


