
Motion nr 2

Motion till Brf Högfjällets årsmöte 2020.

Bostadsrättslagen stipulerar att varje bostadsrätt är en sammanhållen juridisk enhet i 
relationen mot föreningen och kan inte i detta ansvar delas upp i ytterligare juridiska 
enheter, t ex i självständiga veckoandelar. I vår förening har detta lösts genom samägaravtal
inom varje bostadsrätt. Däremot har föreningen agerat som om varje veckoandel är en egen
enhet och avgiften till föreningen har i strid med Bostadsrättslagen delats upp veckovis på 
hela föreningen.  Lagen har också i ett antal revideringar gradvis skärpt gränsen mellan 
föreningens ansvar och bostadsrättshavarens vad gäller inre underhåll där enkelt uttryckt 
föreningens ansvar upphör vid inneväggen, med undantag för rördragningar. 

Tidigare diskussioner om att ändra principen för föreningens debitering av avgifter till 
medlemmarna har bemötts av problem då bostadsrätterna var i varierande skick och en 
ändring skulle då vara orättvis mot lägenheter i sämre skick jämför med övriga. 

Föreningen har nu en unik möjlighet att ändra debiteringsnormerna så de är i 
överensstämmelse med lagen, efter de slutförda renoveringarna. 

Det skulle innebära följande ändringar:

- Avgiften till föreningen debiteras per lägenhet och lägenhetsyta oberoende av
antalet sålda veckoandelar. Antalet sålda veckoandelar varierar med någon, upp till
kanske tre veckor per lägenhet. Att fördela avgiften på detta sätt kan knappast vara
något problem med moderna dataprogram, t ex i ett enkelt Excelprogram.

- Avgiften att täcka inre underhåll, som är bostadsrättshavarens ansvar enligt lagen,
lyfts ut ur avgiften som en separat post.  Den kan tills vidare fonderas per lägenhet i
föreningens räkenskaper. Detta skulle också premiera välskötta lägenheter med
mindre renoveringsbehov i framtiden, och sämre skötta lägenheter med större
renoveringsbehov skulle få mindre belopp kvar i sin fond och kanske t o m på sikt få
betala själva. Nu premieras misskötta lägenheter som blir renoverade eller
åtgärdade i första hand.

Dessa ändringar skulle också eliminera skillnaden mellan helårsägda lägenheter med en 
ägare och samägda lägenheter med många ägare vad gäller den grundläggande avgiften. 
De helårsägda lägenheterna kan som nu också avstå från fondering för inre underhåll via 
föreningen, utan sköta detta som nu med eget ansvar. 

Lidingö den 27 februari 2020 

Staffan Wennberg
Delägare bostadsrätt 1128




