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Att bo med bostadsrätt innebär att du tillsammans med övriga  
medlemmar i bostadsrättsföreningen äger och förvaltar bostäderna  
och andra gemensamma anläggningar som ingår i föreningens egendom.

Vad är en bostadsrätt?
En bostadsrätt är en nyttjanderätt till viss lägenhet i en bostadsrättsförening.  
En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening. Nyttjanderätten är utan tids- 
begränsning och du har ständig besittningsrätt till din bostad och kan inte bli  
uppsagd av föreningen, förutsatt att du sköter dina skyldigheter gentemot den. 

Föreningens medlemmar
När du köper en bostadsrätt ansöker du samtidigt om att bli medlem i föreningen.  
Tillsammans med dina grannar äger och förvaltar medlemmarna föreningens bostä-
der och gemensamma anläggningar. Om du vill sälja din bostad har du rätt att göra 
det till vem du vill. Bostadsrättsföreningens styrelse kan dock neka en köpare med-
lemskap i föreningen, t ex om köparen har betalningsanmärkningar. Av föreningens 
stadgar framgår vilka rättigheter och skyldigheter föreningen och dess medlemmar 
har gentemot varandra.

Medbestämmande
Bostadsrättsföreningens medlemmar bestämmer över sina bostäder genom den sty-
relse som väljs vid den årliga föreningsstämman. Genom att lämna förslag och delta 
vid den årliga stämman har du möjlighet att påverka föreningens verksamhet och 
ekonomi. 

Eftersom föreningens medlemmar själva förvaltar bostäderna och de gemensamma  
anläggningarna har du möjlighet att påverka driftskostnaderna, t ex genom val av  
leverantör av el och underhåll.

Ekonomi
När du köper en bostadsrätt betalar du en insats. Du betalar sen också en årsavgift 
som ska täcka din bostads andel av föreningens kostnader för räntor, amorteringar 
samt drift och underhållskostnader. Årsavgiften (månadsavgift) betalas månadsvis  
i förskott från och med tillträdesdagen.

Ansvar
Som huvudregel ansvarar bostadsrättshavaren för själva bostaden och föreningen  
för övriga delar av fastigheten, som t ex fasader, trappor, källare, vind och gårdar. 
Föreningen ansvarar också för ledningar, som el, värme, vatten och avlopp, samt 
ventilation. Som bostadsrättshavare ansvarar du för t ex underhåll och reparationer av 
bostaden som t ex vitvaror, golv, tak och väggytor. Du får göra förändringar i bostaden 
som att måla eller tapetsera, byta vitvaror eller t ex köksinredning men inte, utan sty-
relsens tillstånd, göra ingrepp i bärande konstruktioner, sätta upp markiser eller andra 
större ingrepp.



 
 

  

Försäkring 
 

Fastighetsförsäkring 
Din bostadsrättsförening har en fastighetsförsäkring som 
bland annat innefattar ansvar för skador på fastigheten 
som kommit till av brand, vattenskada på grund av trasig ledning och inbrott. 

Hemförsäkring 
Det är viktigt att du tecknar en egen hemförsäkring. Något extra bostadsrättstillägg 
behöver du inte teckna då bostadsrättsföreningen har tecknat ett gemensamt 
bostadsrättstillägg för alla lägenheter. 

 

Viktigt! 
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Vad menas med garantitid? 
 
När bostadsrättsföreningens samtliga fastigheter är godkända börjar den femåriga 
garantitiden.  

Ungefär två år efter att du har flyttat in är det dags för tvåårsbesiktning. Kallelse till 
besiktningen kommer från bostadsrättsföreningens styrelse. En oberoende 
besiktningsman går då igenom din lägenhet och bedömer om det har uppstått några 
garantifel. Ikano Bostad åtgärdar alla garantifel som tas upp på besiktningen utan 
kostnad för dig eller bostadsrättsföreningen. 

Upptäcker du att någonting inte fungerar i lägenheten ska du självklart direkt göra 
en felanmälan. Funktionsfel hjälper vi dig med löpande.  
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Stadgar 
 

Styrelsearbetet regleras av bestämmelser i Föreningslagen, Bostadsrättslagen och 
bostadsrättsföreningens stadgar. 
 
Stadgarna är bostadsrättsföreningens grundläggande regler. Stadgarna ska vara 
registrerade hos Bolagsverket och är därför en offentlig handling. Det är 
föreningsstämman som beslutar om stadgarna. 
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Vad gör styrelsen? 
 

Byggande styrelse 
Bostadsrättsföreningens första styrelse har bildat föreningen och är verksam fram 
tills alla har flyttat in och den slutliga finansieringen är utbetald. Inledningsvis kallas 
styrelsen för den byggande styrelsen, då den beslutar om och träffar avtal för 
anskaffning av mark och byggnation.  

Den byggande styrelsen upprättar kostnadskalkylen och den ekonomiska planen 
som ligger till grund för föreningens tillstånd att få teckna förhands- och 
upplåtelseavtal. Styrelsen sluter även avtal om ekonomisk och teknisk förvaltning 
samt upphandlar finansieringar, försäkringar, telekom etc. för att byggnationen skall 
komma till stånd.  

Styrelse 
När projektet är färdigställt hålls en föreningsstämma. Denna hålls normalt 3-6 
månader efter alla har flyttat in. Vid stämman väljs en ny styrelse bestående av er 
boende och därmed överlämnas styrelsearbetet från den byggande styrelsen.  
 
Det är föreningsstämman som väljer styrelsen. Vanligtvis väljs ledamöter på 2 år och 
omlott med varandra, detta för att alla ledamöter inte skall avgå samtidigt.  
 
Styrelsen skall registreras hos Bolagsverket och när det sker någon förändring i 
styrelsen skall även detta anmälas till Bolagsverket genom en ändringsanmälan. 

Vad gör styrelsen? 
Det är styrelsen som ansvarar för den löpande verksamheten. Styrelsen ska föra 
protokoll vid sina sammanträden.  
 
Styrelsearbetet regleras av bestämmelserna i Föreningslagen (FL) och 
Bostadsrättslagen (BRL), samt av bostadsrättsföreningen stadgar. Stadgar är 
bestämmelser utöver vad lagen säger, och handlar bland annat om regler för 
andrahandsuthyrning och hur ansvaret fördelas mellan bostadsrättshavare och 
bostadsrättsförening vad gäller underhåll.  

Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi, därmed är det också styrelsen som 
beslutar om årsavgiftens storlek. Styrelsen ansvarar också för att se till föreningens 
fastigheter hålls i bra skick och tar hand om alla praktiska frågor som rör 
bostadsrättsföreningen. Om du till exempel vill sätta upp en markis behöver du ett 
godkännande av bostadsrättsföreningens styrelse. 
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Vem ansvarar för vad i bostadsrättsföreningen?
Bostadsrättsinnehavaren har nyttjanderätt till sin lägenhet – inte äganderätt. 
Bostadsinnehavaren är underhållsskyldig vilket innebär att han eller hon, på egen bekostnad, ska 
vidta de reparationer och underhåll som behövs för att hålla bostaden ”i gott skick”. Innehavaren 
ska också åtgärda de skador som uppkommer i lägenheten, oavsett om de uppkommit genom eget 
vållande eller på annat sätt, t.ex. olyckshändelse eller genom vållande av utomstående. 

Man kan förenklat säga att “Allt synligt är bostadsinnehavaren, och allt dolt föreningens”.  
Givetvis finns det undantag från detta som du ser i förteckningen nedan, men det är en ganska  
bra huvudregel.

Del av lägenheten Föreningen Innehavaren

Dörrar x

Ytskikt väggar x

Fönsterbänkar x

Lås x

Ytskikt golv x

Ytskikt tak x

Underliggande stomme x

Inredningssnickerier x

Tvättställ, Badkar, Duschvägg, Blandare, Wc-stol x

Tvättmaskin, Torktumlare i lägenheten x

Rensning av golvbrunnar och vattenlås x

Spolning av avloppsledningar och brunnar x

FTX-aggregat x

Filterbyte (om inte annat avtalats) x

Diskmaskin, Kyl, Frys, Spis, Micro x

Köksfläkt x

Köksfläkt om den ingår i fastighetens ventilationssystem x

Eluttag, strömbrytare, armaturer x

Elcentralen i lägenheten x

Jordfelsbrytare, säkringar x

Elledningar inne i stommen x

Utanpåliggande elledningar x

Balkonggolv, sidopartier, fronter och tak x

Ytbehandling av alla delar på balkong x

Beslag, odlingslådor mm x

Snöröjning på balkong x

Grönytor som ingår i upplåtelsen x

Markiser (tillstånd av styrelsen krävs) x

Rivning av innerväggar (tillstånd av styrelsen krävs) x

Persienner x

Radiatorer x

 Bopärmen Ikano Bostad | Att bo i bostadsrätt  Flik 1

Med reservation för eventuella ändringar och tryckfel


	1. Bo i bostadsrätt 20131125
	1. Försäkring
	1. Garantitid
	1. Stadgar
	1. Vad gör styrelsen
	1. Vem ansvara för vad 20131125

