
Bilaga 11 

(punkt 37 på dagordningen) 

 
KLIMATET ÄR I FÖRÄNDRING  

– HUR PÅVERKAR DET BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OCH VAD KAN FÖRENINGEN GÖRA FÖR ATT 

HANTERA OCH FÖREBYGGA RISKERNA? 

Enligt FN:s klimatpanel IPCC är klimatförändringen ett faktum. Atmosfären och haven har  

värmts upp, mängden snö och is har minskat och havsnivån har höjts. Det innebär konsekvenser  

både för enskilda, samhället och våra bostadsrättsföreningar. Försäkringsbolagen ser en tydlig trend 

mot ökade kostnader för väderrelaterade skador.  

 

Som förtroenderådet skriver i sin motion är arbetet med förebyggande åtgärder viktigt för att minska 

skador och kostnader. I det förebyggande arbetet har HSB Sydost utifrån den kunskap som finns i vår 

omvärld en viktig roll att spela. Förtroenderådet föreslår i sin motion att HSB Sydost utreder hur 

föreningen på bästa sätt kan stödja bostadsrättföreningarna i arbetet med att hantera och förebygga 

problem orsakade av klimatförändringar.  Det kan dels handla om att ta fram ett underlag till 

bostadsrättsföreningar som beskriver hur de kan påverkas av klimatförändringarna, dels om att 

arbeta fram en vägledning med olika åtgärder som kan vara lämpliga för olika bostadsrättsföreningar 

att vidta utifrån deras respektive fastigheters lägen och förutsättningar.  

 

HSB Sydosts styrelse föreslår stämman att bifall motionen och att stämman beslutar - Att HSB  

Sydost utreder hur man på lämpligaste sätt kan stödja föreningarna att hantera och förebygga 

problem orsakade av de klimateffekter vi har framför oss.  

Resultatet av utredningen ska redovisas senast på årsstämman 2023. 

 

Växjö den 25 mars 2022 

Sebastian Lindroth 

Styrelseordförande HSB Sydost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Motion till HSB Sydost stämma.  

HSB-föreningarna förvaltar fastigheter till ett stort värde och vi är noga med att hålla dem i bra skick. 

Till vår hjälp har vi de stödtjänster som tillhandahålls från HSB. Det är aktiv underhållsplan och de 

besök som görs av HSB:s konsulter.  

Klimateffekterna är nu ett oomtvistat faktum och som två exempel kan nämnas översvämningarna i 

Gävle augusti – 21 och ovädret i Jämtland i början av detta år. Båda har åsamkat fastighetsägare och 

försäkringsbolag stora utgifter. För att minska skador och kostnader behöver vi undersöka vad som 

går att förebygga.  

Ett sätt att göra detta förebyggande arbete är att HSB tillhandahåller en riskanalys för klimateffekter i 

samband med att fastighetsbesiktningen görs. Föreningen får då en uppfattning om risker och vilka 

kostnader som kan förväntas.  

Ett annat problem som vi som står inför är att det kan bli perioder av hög värme. Det finns en del 

anvisningar för vilken temperatur det skall vara i en bostad, men få föreningar är rustade för att kyla 

ner innetemperaturen. Det behövs kunskap om vilka åtgärder som är möjliga och hur föreningarna 

skall agera när detta inträffar.  

Vi föreslår att stämman beslutar - Att HSB Sydost utreder hur man på lämpligaste sätt kan stödja 

föreningarna att hantera och förebygga problem orsakade av de klimateffekter vi har framför oss. 

- Att resultatet av utredningen redovisas senast på årsstämman 2023.  

HSB Sydost Förtroenderåd  

Torgny Skareteg, Kalmar  

Willy Söderdahl, Sölvesborg  

Ann-Christine Qvist Karlsson, Nybro  

Göran Ohlsson, Ronneby  

Mikael Edvinsson, Växjö  

Roy Karlsson, Karlskrona  

Jörgen Emanuelsson, Växjö  

Karin Markström, Västervik  

Torbjörn Melkersson, Oskarshamn 


