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Föreningens ansvar 
för fastigheten  

avsett bostadsrättsför-
eningens storlek har sty-
relsen ett ansvar att följa 
lagkrav och föreskrifter 
vad gäller fastigheten. 
Många bostadsrättsför-

eningar anlitar en fastighetsskötare som 
ronderar i husen med visst intervall. eller 
en teknisk förvaltare. Vilka uppgifter 
som ligger på fastighetsskötaren varierar 
dock stort och ansvaret för att myr.dig-
hetsbesiktningar genomförs ligger ändå 
på föreningens styrelse. Därför är det 
också bra om styrelsen gör en egen årlig 
fastighetssyn för att få en uppfattning 

om statusen på fastigheten. 
Här redovisar vi kort vad 

som gäller: 

Förmåner 
för er som 
medlemmar 

. go.a våra medernmars 
va-dag enklare genom information 
rådgvring och praktiska verktyg 
scen finns tågangäga for er via 
telefon. e-post och vår webbpiats 
Las om några av rnedlemsforrnå-
nema hat 

Styrelserådgivning via 
telefon och e-post 
Behöve-  er styrelse råd i någon 
sarskilt svår fråga? Vi erbjuder 
vardagar kostnadsfri rådgivning 
per telefon och e-post inom juri-
d:s ekonomi och tentk fök våra 
medlems:kapning& 

Bostadsrättsskolan 
Vi erbjuder också ett brett utbud 
av kostnadsfria tabildningar d er i 
styreben. Vi har även flera interak-
riva digitala kurser att ta del av. 

Många bostadsrättsföreningar har 
bra kontroll över vad som behöver 
göras i sina fastigheter och nät Men 
styrelser byts ut och som ny styrelse 
är det inte alltid lätt att veta när 
exempelvis den senaste obligato-
riska ventilationskontrollen gjordes. 
Bostadsrätterna Direkt tipsar om de 
vanligaste kontrollerna. 

Hitta aila rnedlerrisforrnå-
ner på bostadsrattema 
se/medlemsfomutner 

(:r:oggniro krävs) 

Föreningens egen 
webbplats 

Se rom aostadsraner-
ra får ni mojig-eten 
att skapa en egen 
webbotau för fören-
ingen med hjälp av 
vårt verktyg. 

Snö och is på tak och mark 
Fastighetsägaren har ett ansvar att röja 

sno och aklossa is som kan rasa ned och 
skada persona eter egendom på exempeMs 
ta:~ utatr ~eten. Teckna bevek- 

rin~a 'ör detta 

Kontra lekplatsutrustning 
Om bostads:rå-Somra-gen har en lekpiats 

på ~eten bör man se al att regelbundet 
se över leiartrustningenis säkertiesyn- 

;snikt For att vara på den säkra sidan utfor 
många föreningar en årlig besictning utförd 
av en centifierad besicrangsrren- Beroende 
på amen' dning. exempetvis om förskola fins 
på fastigheten. kan det behöva göras med 
tåtare intervak. Dokumentera med p-otokoe. 

Hissar och motordrivna portan 
tiä exempel till garage 

Finns hssar i fastigheten behöver dessa 
besktigas eller kontrolleras årligen. För 

motordrivna portat exempelvis a garage. 
galler vartannat Lt Avtal kan tecknas för 

service av riSsar och portac liksom beskt- 
ningar. Resultatet av besiktningarna ska anslås 

i hissen eller på porten enligt reglerna. 

Systematiskt brandskyddsarbete 
Styrelsen är skyldig att göra det som behövs 
för att förebygga brand och förhindra skador 
orsakade av brand. Detta kraver löpande dl:- 
syn. som att se till att medlemmarna inte stal- 
ler saker i trapphuset. men även en översyn 
av till exempel brandskyddsinstallationer som 

exempelvis rökluckor. Delar av detta kan göras 
av fastighetsskötaren. Läs mer på msbse. 

Obligatorisk verMlationskontroll. OVK 
OVK-besdctning ska ,..fföras i samtliga fier-

bostaciehuS och lokaer. Med vilken frekvens 
*ger sig beroende på vilket ventilationssys-
tem fastigheten har. Läs mer på boverketse. 

Energideldaration 
Energicleldarationer k giltiga i tio år. Därefter 
behöver de göras om av certiäerad energiex- 
pert Pi hittar dessa på Boverkets webbOats. 

Eldstäder 
Sotning av ekdstäder ska göras med visst 

intervall som beslutas av respektive kmmur. 
Det ar också beroende på typ av inrett:On 

och syfte med eldstaden. Ekiståder ska också 
brandskyddskontrolleras var: sjätte fr viket å- 
negs< scen fastighetsägaren beställer efter- 
som rokgångama ligger utanför de enskida 

lägenheterna 

Varmvattentemperatur 
Victigt ar att ha koll på att temperaturen på 
varmvattnet hågs inorn spannet 50 v1160 

grader Detta år lämpagt att fasäghetsskötat- 
kontrollerar Vd rondering. 

Bostadsrätternas 
fastighetsförsäkring 

gast:ohe:sfo-sakingen !-ar et: 
mer omfattande skydd än andra 
försäkringar på marknaden och 
~kläm a en förmånligt pris 
Genom samarbetet med för-
säkringsmåldare Söderberg & 
Partners erbjuds fastigliacsför-
säkringar speciellt anpassade :ill 
boratosrattsforeninga-. 

Bostadsrättemas byggfelsskydd 
samt renoverings- och ombygg-
fl- 
Försäkringarna ar framtagna för 
att minimera oron med att flytta 
tu E ett nyprodccerat hus eller i 
samband enad större renoveringat 

' :1- eller ombyggnationer. 
Båda försalcingarna ger 

ett tioårigt skydd. 

Blanketter för bland annat 
avtal och ansökningar 
Bostadsrätternas stadgemall 

> Mali för underhållsplan 
i" Broschyren "Att bo i bostads-

rätt' 
Handboken -Bättre projekt' 

". Rabatter och erbjudanden 
genom olika samarbeten. 
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