
TYCKER DU OCKSÅ ATT 
DET ÄR KRÅNGLIGT MED 
BOSTADSRÄTTSJURIDIK?

Våra jurister sköter allt från störningar i 
boendet till entreprenadtvister.
En bostadsrättsförenings styrelse får ofta 
komplicerade ärenden som är svåra att reda 
ut. Då kan det vara skönt att vända sig till 
någon som vet vad som gäller. HSB — där möjligheterna bor
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STÖRNINGAR I BOENDET
Det är inte alltid lätt att få bukt
med en störning från en annan
boende. Vi har erfarenhet inom 
området och kan hjälpa till med 
hållbara lösningar. 

ANDRAHANDSUPPLÅTELSER
Vi kan ge råd om hur en andra-
handsansökan ska behandlas 
eller hur en otillåten andrahands-
upplåtelse ska hanteras. Vi kan 
lagstiftning och praxis inom 
området. 

HYRESFÖRHANDLING
Vi förhandlar era hyreslokaler 
och hyresbostäder åt er och ser 
till att hyrorna är i rätt nivå.  

JURIDISK RÅDGIVNING I  
STYRELSEARBETET
Vi är behjälpliga med svar på de 
frågeställningar som kan uppstå 
för styrelser.

UTREDA ANSVAR VID VATTEN- 
OCH BRANDSKADOR
Vi utreder betalningsansvar, 
driver in kostnader och ser till att
föreningen går skadeslös. Vi 
hjälper även till med att upprätta
avtal så föreningen kan känna sig
trygg vid framtida olyckor. 

ENTREPRENADTVISTER
Vi hjälper er med de problemfrå-
gor som kan uppstå i entreprena-
der och företräder er både utom 
och i domstol eller skiljenämnd.

PROCESSFÖRING
Vi har gedigen erfarenhet av att 
driva processer i domstolar och 
andra myndigheter och agerar 
som ert ombud vid tvister. 

AVTALSSKRIVNING
Vi hjälper till med att förhandla, 
redogöra för villkor och upprätta 
avtal så att styrelsen upplever 
trygghet i sitt arbete.

OMFÖRHANDLING AV GARAGE 
OCH BILPLATSER
Många föreningar har garage och
bilplatser som kan ge stora in-
täkter. Vi ser till att hyran ligger 
på rätt nivå och ombesörjer alla 
detaljer.

HSB Malmös jurister kan ge det stöd ni behöver i styrelsen. 
De är specialister på bostadsrätts-, förenings- och hyresjuri-
dik. De har gedigen erfarenhet av alla typer av juridiska 
frågor en bostadsrättsförening kan tänkas ställas inför. Det 
kan gälla ärenden som: 
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VÅRA JURIDISKA EXPERTER

Elin Sönnerdahl, jurist
010-442 30 65
elin.sonnerdahl@hsb.se

Utbildad jurist vid Lunds Universitet och  
påbörjade sin resa inom HSB Malmö 2017 – då 
som ansvarig jurist för bostadsrättsföreningar-
nas stadgeändringar. 

Niklas Olsson, jurist
010-442 30 66
niklas.olsson@hsb.se

Jurist sedan 2007. Tidigare på advokatbyrå samt 
Hyresgästföreningen. Gedigen erfarenhet av 
fastighetsjuridik i allmänhet och hyresjuridik i 
synnerhet samt ett brinnande intresse för frågor 
som rör fastigheter och boendet. Stor rutin av 
att framträda inför både allmän domstol och hyresnämnd. Stöttar 
gärna med avtalsrätt, skadeståndsrätt, köprätt, entreprenadrätt samt 
hyres- och bostadsrättsjuridik.



HSB Malmö, Turning Torso, 211 15 Malmö
Telefon 010-442 30 00 www.hsb.se/malmo
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