
 

Flik 1  Blad 1 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN RÖBÄCKSHUS NR 2

Bo i bostadsrätt 
 
 
Vad är en bostadsrätt? 
 
 
En bostadsrättsförening är en ekonomisk 
förening som har till ändamål att i förening-
ens hus upplåta bostäder under nyttjanderätt 
utan tidsbegränsning. Upplåtelse av lägenhet 
får endast ske till den som är medlem i före-
ningen. 
 
Redan på 1870-talet bildades bostadsrätts-
föreningar. Dessa var föregångare till dagens 
bostadsrättsföreningar. 1930 stiftades den 
första bostadsrättslagen och rätten till nytt-

jande under obegränsad tid slogs fast. Bo-
stadsrätten har alltså under många år varit en 
uppskattad och väl fungerande boende-form. 
 
Eftersom nyttjanderätten gäller utan tids-
begränsning ger bostadsrätten ett starkt be-
sittningsskydd jämfört med hyresrätten. En 
bostadsrättsinnehavare som följer förening-
ens stadgar och betalar sina avgifter i tid kan 
således inte bli uppsagd.

 
 
 
 

Vad är en bostadsrättsförening? 
 
 
Trygghet i boendet 
 
Att bo i en bostadsrättsförening innebär att 
Du tillsammans med de övriga medlemmarna 
i bostadsrättsföreningen äger och förvaltar de 
gemensamma anläggningarna inom området. 
Du har ständig besittningsrätt till din lägen-
het. Det betyder att Du inte kan bli uppsagd 
om Du sköter dina skyldigheter mot bostads-
rättsförening. När Du överlåter din lägenhet 
har Du rätt att sälja den till vem Du vill. 
Överlåtelsen skall dock godkännas av styrel-
sen. 
 
 
Medbestämmande 
 
När Du förvärvat en bostadsrättslägenhet är 
Du också delägare i hela föreningens område. 
Det är bara Du och dina grannar som be-
stämmer över era lägenheter genom den sty-

relse som ni själva väljer vid den årliga före-
ningsstämman.  
 
 
Boende till självkostnadspris 
 
Du som vill bo i en bostadsrättsförening beta-
lar en insats för att få flytta in i lägenheten. 
”Hyran” för en bostadsrättslägenhet kallas 
årsavgift, Årsavgiften skall täcka din lägen-
hets andel av kostnaderna, t.ex. räntor och 
amorteringar på lån amt drift och underhålls-
kostnader. Eftersom medlemmarna i före-
ningen själva förvaltar bostäderna och de 
gemensamma anläggningarna har Ni i hög 
grad möjlighet att påverka driftskostnaderna. 
Du bor till självkostnadspris.

 


