
Motion till stämma med HSB Göteborg 
ang. gränsdragningen mellan bostadsrättshavarens och bostadsrättsföreningens ansvar mm. 

Den bostadsrättsförening som jag är ordförande i har i motioner och skrivelser fått ifrågasättanden 
av gränsdragningen mellan bostadsrättshavarens och bostadsrättsföreningens ansvar för olika delar 
av våra bostäder. En motionär anser sig t.ex oförskyllt drabbad av kostnader för utbyte av 
fuktskadade fönsterisoleringsglas. En annan medlem tycker att det är orimligt att grannar måste bli 
överens om hur reparation av skadade förrådsväggar ska genomföras och bekostas – för att bara ta 
ett par exempel. 

I motionsyttrande har styrelsen sagt att det inte är självklart att varje bostadsrättshavare skall byta 
sina fönster då dessa av åldrande eller från början inbyggda kvalitetsbrister inte längre fyller sin 
funktion fullt ut. Däremot kanske skador till följd av olyckor, vårdslöshet och brister i skötseln ska 
ligga på bostadsrättshavaren och dennes försäkringsbolag. 

Vår förening har börjat arbeta på en skrift till medlemmarna som tydliggör gränsdragningen mellan 
föreningens och medlemmens ansvar och en policy för underhåll och skadehantering av fönster, 
balkonger, förråd och andra delar av bostadsrätten där dagens stadgar inte är helt entydiga. Parallellt 
arbetas med riktlinje för byte av ytterdörr och uppsättning av postboxar och tidningshållare. 

När vi i vår förening upptäckt köksfläktar som inte fungerar med vårt ventilationssystem, igensatta 
ventiler, borttagna ”anordningar för informationsöverföring” och liknande har lägenhetsinnehavaren 
ofta hänvisat till att det var så vid inflyttningen. Vi skulle därför vilja förbättra vår information till 
nyinflyttade om vad som är viktigt att undersöka. Här skulle också ingå information om vikten av 
hemförsäkring med bostadsrättstillägg, vanliga begränsningar i försäkringen och om samspelet 
mellan den egna försäkringen och fastighetens. 

Men ensam är inte stark, framhåller en av våra berörda medlemmar, och varje förening ska inte 
behöva uppfinna hjulet. 

Jag föreslår att stämman beslutar 
att uppdra åt styrelsen att underlätta för föreningarna att forma informationsskrifter och riktlinjer av 
det slag som beskrivs ovan. 

2020-01-31 

Dan Öjvind Gasstorp, 
HSB Brf Blåsut i Göteborg. 
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STYRELSENS YTTRANDE ÖVER MOTION – INFORMATIONSSKRIFTER OCH RIKTLINJER 
UNDERHÅLLSANSVAR MED MERA 

Motionären föreslår 

Att stämman beslutar att uppdra åt styrelsen att underlätta för föreningarna att forma 
informationsskrifter och riktlinjer kring underhållsansvar med mera. 

Styrelsens yttrande 

Styrelsen delar motionärens syn om att HSB Göteborg har en viktig roll i att stötta och hjälpa 
föreningarna med medlemsinformation av olika slag. Motionären belyser särskilt frågeställningar 
som dyker upp kring fördelning av underhållsansvar och vi vet att många kan känna igen den 
problematiken.  

När det gäller informationsskrifter till medlemmar så är det något som HSB Göteborg arbetat med 
under lång tid. Tidigare hade vi fysiska medlemspärmar där HSB Göteborg bidrog med den allmänna 
informationen och där respektive förening kompletterade med specifik information om den egna 
föreningen. Problemet med dessa fysiska pärmar var tyvärr att informationen fort blev gammal och 
inaktuell. Med den digitala utvecklingen öppnades nya möjligheter och de fysiska medlemspärmarna 
ersattes med utökad information publicerad på HSB Göteborgs hemsida som 
bostadsrättsföreningarna kunde hänvisa till alternativt länka till sina egna hemsidor för att där 
komplettera med egen information och på så vis skapa en alltid aktuell digital medlemspärm. 

Numera ligger nytt och uppdaterat informationsmaterial från HSB Göteborg och HSB Riksförbund på 
Mitt HSB. Här finner ni mycket matnyttig information så som en detaljerad gränsdragningslista och 
vägledning för fördelning av underhållsansvaret mellan föreningen och medlemmarna enligt 2011 års 
normalstadgar. Om det är något informationsmaterial som ni saknar på Mitt HSB så tar vi tacksamt 
emot tips i vår strävan att ständigt förbättra informationen till medlemmarna. Informationen på Mitt 
HSB utgör som sagt en grund som man kan bygga vidare på med specifik information gällande den 
egna bostadsrättsföreningen.  

Med detta sagt så svarar informationsskrifterna som HSB Göteborg tillhandahåller bara på en del av 
det motionären efterfrågar. Det är svårt att ta fram mer detaljerade gränsdragningslistor gällande 
underhållsansvar än de vi redan har men vi vet att det trots det dyker upp frågeställningar som kan 
tolkas på olika sätt eller att det uppstår situationer där det strikta underhållsansvaret inte känns helt 
logiskt och rättvist. HSB Göteborg är behjälpliga vid dessa tolkningsfrågor och självklart kan vi även 
bidra med rådgivning i de fall föreningarna vill ta fram föreningsspecifik information och riktlinjer 
som ett komplement till underhållsansvaret enligt stadgar och den generella gränsdragningslistan. 

Styrelsen föreslår stämman 

att  motionen anses besvarad med styrelsens yttrande.  

Göteborg den 9 mars 2020 

HSB Göteborgs styrelse 
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Göteborg, 2020-01-27 

 

 

Motion till 2020-års föreningsstämma i HSB Göteborg ang föreläsare / utbildare inom hållbarhet för 

HSB BRFer 

 

Styrelsen i vår BRF arrangerar en årlig medlemsträff på hösten då vi har som ambition att bjuda in en 

gäst som kan berätta om ett intressant och relevant ämne för medlemmarna. Föreläsningarna har 

bl.a. handlat om brandskydd och ”om krisen kommer”. Budgeten för våra aktiviteter är ju som alltid 

begränsade med vi betalar omkostnader och timersättning för gästerna. Det övergripande målet är 

att lära känna varandra, öka trivsel och engagemanget i föreningen i linje med Det Goda Boendet.  

Förra året ville vi bjuda in en person som kunde inspirera oss inom hållbarhet och hållbart boende. 

Det skulle kunna handla om hur man renoverar smart, energibesparingar, odla hemma, laga hållbar 

mat, dela grejer, samverkan i närområdet osv. Hållbarhet är ju ”DET” som genomsyrar allt idag, inte 

minst boende. Frågan gick självklart till HSB Göteborg då det kändes naturligt med tanke på HSB 

värderingar och topplaceringar på bostadsbranschens hållbarhetsindex. HSB Göteborg har dessutom 

nyligen instiftat ett hållbarhetspris till BRFer ”Den hållbara idén” vilket bekräftar hur aktuellt och 

högprioriterat ämnet är inom HSB. 

Tyvärr hade HSB Göteborg ingen möjlighet att hjälpa oss med den specifika förfrågan förra året 

gällande inspirationsföreläsning eller utbildare inom hållbarhet för föreningens medlemmar och 

boende. Men jag ger inte upp.  

Jag yrkar därför att HSB Göteborg inrättar en funktion som bostadsrättsföreningarna kan anlita (köpa 

tjänster av) för utbildning, rådgivning, konsultation inom hållbarhet för att öka medvetenheten och 

kunskap, förbättra boendemiljö, minska miljöpåverkan, höja boendekvalitet, öka trivsel och 

engagemang hos medlemmarna. Kort sagt nå ett steg närmare Det Goda Boendet på ett hållbart sätt.  

 

 

Lisa Albinsson Fimreite 

HSB BRF Omberg III i Göteborg 
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STYRELSENS YTTRANDE ÖVER MOTION – FÖRELÄSARE/UTBILDARE INOM HÅLLBARHET FÖR HSB:S 
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR 

 

Motionären föreslår 

Att HSB Göteborg inrättar en funktion som bostadsrättsföreningarna kan anlita (köpa tjänster av) för 
utbildning, rådgivning, konsultation inom hållbarhet för att öka medvetenheten och kunskap, 
förbättra boendemiljö, minska miljöpåverkan, höja boendekvalitet, öka trivsel och engagemang hos 
medlemmarna. Kort sagt nå ett steg närmare Det Goda Boendet på ett hållbart sätt.  
 

Styrelsens yttrande 

HSB Göteborg konstaterar glädjande att denna motion är ett tydligt tecken på att intresset och 
engagemanget för hållbarhetsfrågor i bostadsrättsföreningar ökar.  

Däremot beklagar vi att föreningens förfrågan kring inspirationsföreläsare under hösten inte hamnat 
på rätt nivå i vår organisation. Det finns en liten och välfungerande organisation som hanterar 
hållbarhetsfrågorna. De hade med all sannolikhet kunnat bistå med mötet under hösten. Om inte 
hade vi kunnat tipsa om andra möjligheter. I en dialog med brf Omberg 3 är vi nu överens om att 
bistå kommande höst.  

Framåt finns planer på att öka tjänsteutbudet kring hållbarhet till bostadsrättsföreningarna. Sedan 
tidigare erbjuder HSB Göteborg ett antal tjänster med extra tydlig hållbarhetsprofil. Exempel är inom 
energiområdet och den nya trygghetstjänsten. En inköpstjänst med tydlig hållbarhetsprofil är också 
numera under framtagande. Vårt årliga mål är att vi ska ha tre hållbara tjänster under framtagande.  

Ett område vi planerar att stärka upp är stöd och verktyg för bostadsrättsföreningar som vill öka sitt 
hållbarhetsarbete. En checklista finns framtagen och informationsmaterial i syfte att inspirera är 
under slutproduktion. Vi hoppas också under hösten 2020 och våren 2021 kunna ta fram och erbjuda 
en miljöutbildning på grundläggande nivå till bostadsrättsföreningarna.  

 

Styrelsen föreslår stämman 
 
att  motionen anses besvarad genom att HSB Göteborg fortsätter arbetet med hållbarhet 

enligt föreslagna planer samt att säkerställa att området har tillräcklig bemanning 
framöver. 

 
 
Göteborg den 9 mars 2020 
 
HSB Göteborgs styrelse 
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