
Att bo i bostadsrätt 
Som innehavare av en bostadsrätt i en bostadsrättsförening är du medlem i en ekonomisk förening. 
Föreningen har till uppgift att upplåta bostäder åt sina medlemmar på obegränsad tid. 

Att bo i bostadsrätt innebär att du tillsammans med övriga medlemmar i bostadsrättsföreningen äger 

och förvaltar bostäderna och andra gemensamma anläggningar som ingår i föreningens område. 
Genom den styrelse ni väljer vid den årliga föreningsstämman, bestämmer du och dina grannar över 
era bostäder. 

Som ägare av en bostadsrätt har du ständig besittningsrätt till din bostad och kan inte bli uppsagd 
förutsatt att du sköter dina skyldigheter gentemot föreningen. 

Du har rätt att göra vissa mindre förändringar i bostaden. Däremot får du inte utan styrelsens 

godkännande göra några väsentliga ändringar, som att flytta dörrar och väggar. Ditt ansvar för 
bostadens underhåll framgår av föreningens stadgar.  

Du har även rätt att sälja din bostad till vem du vill. Bostadsrättsföreningens styrelse ska dock 
godkänna köparen som medlem i föreningen. 

Vilken försäkring behöver jag? 

Föreningens fastighetsförsäkring täcker skador på byggnad förorsakade av utströmmande 
ledningsvatten och brand. Fastighetsförsäkringen täcker däremot inte skador på din egendom. Du 
skall alltså teckna en egen hemförsäkring men utan bostadsrättstillägg (se mer under Försäkring) 

Vad ingår i årsavgiften 

Avgiften till föreningen skall täcka föreningens gemensamma kostnader som räntor, amorteringar, 

ekonomisk och teknisk förvaltning, fastighetsskötsel, reparationer på gemensamma delar, 
styrelsearvode, sophantering, värme, vatten, fastighetsförsäkring (ej hemförsäkring),  bredband om 

100 Mb och analog kabel-TV med 16 kanaler. Årsavgiftens storlek bestäms av styrelsen och fördelning 

sker efter bostädernas insatser/andelstal. Årsavgiften ska betalas månadsvis i förskott från och med 
tillträdesdagen. 

Eftersom föreningens medlemmar själva förvaltar bostäderna och de gemensamma anläggningarna 

har du i hög grad möjlighet att påverka driftskostnaderna. Du bor till självkostnadspris. 

Hur kan jag påverka mitt boende? 

Normalt sett ska föreningen hålla föreningsstämma före juni månads utgång varje år (räkenskapsår 

finns angivet i stadgarna och på registreringsbeviset). Vid detta tillfälle samlas föreningens 
medlemmar för att gemensamt gå igenom årets verksamhet. Styrelsen ska presentera årsredovisning 

och verksamhetsberättelse. Föreningsstämman ska godkänna styrelsens förvaltning – "ge styrelsen 
ansvarsfrihet". 

Varje medlem kan komma med förslag till verksamheter/åtgärder. Förslagen kan skickas till styrelsen 

fortlöpande under året. De förslag som styrelsen inte kan fatta beslut om, hänskjuts till 
föreningsstämman och bör då ha kommit in i god tid innan denna äger rum. Meddelande om datum 
för stämman kommer att skickas ut till medlemmarna. Vid stämman väljer föreningen styrelse och 

revisorer för det kommande året (se stadgar). 

En extra föreningsstämma kan också förekomma. Detta kan ske om föreningens stadgar ska ändras 

eller om styrelsen vill ha ett snabbt avgörande i någon speciell fråga. Även en grupp medlemmar 

(minst 10 procent av alla röstberättigade medlemmar) samt revisorerna kan begära att extra stämma 



hålls. Vid extra föreningsstämma fattas endast beslut i de ärenden som ligger bakom att stämman 

utlysts. 


