
Medlemskap i Bostadsrätterna 
förenklar livet i föreningen 

Bostadsrätterna 
Sveriges ledande intresse- och serviceorganisation för bostadsrättsföreningar 



Ett medlemskap som 
underlättar 

1. Kostnadsfri styrelserådgivning 
Vilka frågor som än kommer upp om en bostads-
rättsförening har vi svaren. Har vi det inte direkt, tar 
vi reda på det åt dig. Dagligen besvarar vi kost-
nadsfritt frågor som rör ekonomi, underhåll, teknik 
och juridik per e-post eller telefon. Behöver ni en 
handläggande jurist ser vi till att tipsa om en sådan. 

2. Kostnadsfri utbildning 
Styrelsearbetet i det vardagliga livet i föreningen 
fungerar bättre och mer kostnadseffektivt med 
rätt kunskaper i bagaget Vårt utbildningsutbud är 
brett och berör förutom grundläggande bostads-
rättskunskap ämnen som stadgar, ekonomi, 
insatshöjning. försäkringsskydd och mycket mer. 
Kurserna är helt kostnadsfria och arrangeras 
på flera orter över landet med tyngdpunkt på 
Stockholm. Göteborg och Malmö. 

För den som har ont om tid eller har svårt att ta 
sig till dessa kursorter erbjuder vi en grundlägg-
ande kurs on-line. 

Vi kan också skräddarsy en kurs för just er för-
ening mot ett arvode. Kursutbud och anmälan hit-
tar du på vår webbplats. 

Medlemsförmåner 
Bostadsrätternas många medlemmar gör oss in-
tressanta för leverantörer av allt som en bostads-
rättsförening behöver. De lämnar rabatter och 
erbjudanden som gör medlemskapet lönsamt 
direkt Här kan vi bland annat nämna en förmånlig 
fastighetsförsäkring. 

Vi erbjuder också medlemsföreningarna att via 
ett enkelt publiceringsverktyg skapa föreningens 
egen webbplats. Genom den kan styrelsen lättare 
kommunicera med medlemmarna, mäklare och 
blivande medlemmar. 

På vår webbplats finns information om alla 
förmåner som föreningen kan ta del av. 

4. Nyhetsblad och tidningar 
Bostadsrätterna Direkt är ett nyhetsblad för 
styrelsen som kommer 12 gånger per är. Här får 
du råd och tips för styrelsearbetet och bra koll på 
utvecklingen. I tidningen Din Bostadsrätt varvas 
intressanta reportage med fakta, tips, statistik och 
samhällsinformation. Tidningen utkommer med 
fyra nummer per år och skickas till alla hushåll i er 
förening. 

5. Webbpiats med hjälpmedel 
På webbplatsen bostadsratterna.se  publicerar 
vi kontinuerligt aktuell och relevant informa-
tion. Som medlemsförening får ni dessutom 
tillgång till en rad hjälpmedel såsom manar, 
faktablad och blanketter. 



Med goda råd och rätt hjälp 
blir livet i styrelsen lättare 

Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening är ofta 
stimulerande, lärorikt och roligt. Men det innebär också en 
del arbete som inte är helt okomplicerat. Om styrelsen får 
rätt råd, stöd och hjälp blir arbetet betydligt enklare. 

Ett medlemskap i Bostadsrätterna innebär att styrelsen snabbt far svar på 
sina frågor och kan lösa sina problem för att få det dagliga arbetet att fungera 
bättre. Om vi inte kan ge svar direkt via telefon svarar vi genom e-post inom 
24 timmar. 

Medlemskapet innebär också att styrelsen får tillgång till en rad förmånliga 
tjänster och verktyg som förenklar det vardagliga styrelsearbetet. Ytterst 
handlar det om trygghet och ekonomi. Att det sedan blir angenämare gör bara 
saken bättre. 

En annan uppskattad förmån är våra kostnadsfria utbildningar som hålls på 
många orter i landet, med tyngdpunkt på Stockholm, Göteborg och Malmö. 



Din förening är välkommen 
att bli medlem 
Anmäl föreningen på www.bostadsratterna se eller ring 0775-200 100 

Det här är Bostadsrätterna 

- Stark politiskt obunden intresse- och serviceorganisation som 
bildades 1921. 

- Demokratiskt uppbyggd medlemsorganisation som ägs av medlemmarna. 

- Finns i hela landet och har cirka 8000 medlemsföreningar med 
300 000 hushåll. 

Bostadsrätterna arbetar fokuserat med opinionsbildning och information 
för att påverka samhället till bostadsrättens fördel. Ett medlemskap i 
Bostadsrätterna ger därför styrka åt Sveriges enda organisation som 
enbart arbetar för att förbättra och förändra villkoren för boende i 
bostadsrättsföreningar. Era röster hörs ända in i regering och riksdag. 

Medlemsavgiften bestäms av antalet lägenheter i er förening. 
Ring oss eller besök vår webbplats www.bostadsratterna.se  så får 
du snabbt veta vad den är. 

3ostac srätterna 
www.bostadsratterna.se  

Bostadsrätterna, Drottninggatan 2, 111 51 Stockholm, Tel: 0775 - 200 100 
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