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Viktig information! 
 
Kollektivt bostadsrättstillägg from 1 nov 2006 
 
 
Som innehavare av en bostadsrätt har man ett annat ansvar för sin bostad än om man bor i en 
hyresrätt. Underhållsansvaret bestäms i lag och av stadgarna i föreningen. 
 
Som bostadsrättsinnehavare tecknar man därför ett tillägg till hemförsäkringen så  
kallat bostadsrättstillägg. Kostnaden varierar mellan 150 kr -200 kr/år. 
 
Upphandling är utförd för att se om det går att få en lägre premiekostnad om alla i 
föreningen tecknar detta kollektivt som tillägg i fastighetsförsäkringen. Det visar sig 
att föreningen kan teckna bostadsrättstillägget till föreningens fastighetsförsäkring  
till en kostnad av 100 kr/bostadsrätt och år. 
 
Försäkringen omfattar i lägenheten befintlig 
Fast egendom bekostad av bostadsrättshavaren upp till 150 000 kr. 
Egendom som tillhör bostadsrättsföreningen men som bostadsrättshavaren enl. 
bostadsrättslagen eller föreningens stadgar är underhållsskyldig och ansvarig för, 
max 150 000 kr. 
 
Vid varje skadetillfälle gäller en självrisk om 1 000 kr/lgh. även om högre självrisk har avtalats för 
egendomsförsäkringen enl.allmänna villkoren. 
 
Då föreningen tecknar bostadsrättstillägget kollektivt får bo-
stadsrättshavaren säga upp  
sin försäkring som man har via hemförsäkringen. 
 
Starttid för det kollektiva bostadsrättstillägget 2006-11-01. 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 
Vad skall jag som boende göra? 
Du måste själv säga upp din tilläggsförsäkring om du har någon vill säga, inte hemförsäkringen -den skall 
du ha kvar. 
 
Kostar det mig något? 
Ja, 100 kr/år och det kommer att ingå i månadsavgiften.  
 
Varför behöver jag en tilläggsförsäkring? 
Ett exempel: Låt säga att din granne drabbas av en ”vattenläcka” och vatten tränger in i din bostad, du 
saknar tilläggsförsäkring, då är det du som bostadsrättsägare som står för alla reparationer i din egen 
bostad. Du kan alltså inte få någon ersättning om du saknar tilläggsförsäkring. 
 
Varför kollektiv tilläggsförsäkring? 
Framför allt blir det enklare, snabbare och billigare för både dig som boende och föreningen då det är 
endast en motpart (försäkringsbolag) vid eventuell skada. Man behöver inte vänta på de olika försäk-
ringsbolagen som skall göra upp om vem som skall betala ut ersättning.    
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Gallring, trädkapning!!! 
 
Det kommer med jämna mellanrum in önske-
mål om att ta ner träd och skog för den egna 
trevnaden och lika många protester om mot-
satsen, dvs. behålla träden. Detta ämne är en 
mycket ”het potatis” som man förstår efter att 
ha tittat i gamla protokoll. Vår sekreterare He-
lena har gjort en djupdykning i ärendet och 
hittat två gamla beslut som säger att inga träd 
skall tas ned. Undantaget är sjuka träd som 
kan orsaka skada.  
 
Detta beslut kvar-
står tillsvidare.  
 
 
Några argument 
varför kan var att: 
 
Som boende har 
man kanske en gång valt att flytta till området 
bl.a. på grund av sin utemiljön, javisst kan nå-
gon säga men då var inte träden lika höga, 
förvisso men de fanns träd och skog då ock-
så.  
 
Ett annat kan vara att en granne som tar bort 
”sina” träd för att kunna sola en timme längre 
så mister grannarna sin utemiljö för några de-
cennier innan träden är tillbaka igen. 
 
Och hur skulle det se ut om en boende vill ta 
bort ”sina” träd, men som upptäcker att det 
inte räckte med att ta bort bara några 
träd utan hela skogen måste bort för 
att åstadkomma önskat resultat och 
senare flyttar när inte det räcker. Var 
hamnar vi då? 

Parkeringsböter!!! 
Som vi vädjat om i tidigare infoblad att besöks-
parkeringar är till för att våra vänner och bekanta 
ska kunna besöka oss, inte till boende som i 
snålhet eller någon annan orsak nyttjar besöks-
parkeringar för både en och två bilar. Det är inte 
att respektera sina grannar. Det är din granne 
på gården som drabbas. 
 
Då tidigare vädjande inte orsakat någon större 
förändring, har vi begärt in offerter från vaktbo-
lag för att om möjligt förändra beteendet att en 
del boende nyttjar besöksparkeringar som per-
manent parkering.  
 
Det är naturligtvis förenat med kostnader som 
drabbar såväl dig som dina grannar att anlita 
vaktbolag. Kan vi inte ha den respekten för var-
andra att nyttja de få besöksparkeringarna vi har 
med måtta, att använda besöksparkering tillfäl-
ligt någon gång emellanåt borde inte vara något 
att bråka om eller hur?  
 
Så frågan är! Är det verkligen rätt eller tycker du 
som nu nyttjar besöksparkering för egen del 
som permanent parkering att det är rimligt att 
dina grannar måste drabbas av ledsna vänner 
och bekanta som saknar besöksplats och ev. 
måste betala P-böter om de parkerar lite olämp-
ligt bara för att det saknas besöksplats.  
 
Nästa styrelsemöte är i mitten av oktober när vi 
skall titta på offerter och om behovet av vaktbo-
lag som sköter bevakning av parkeringarna fort-
farande finns kvar.  
Så för allas trevnad och inte minst för grannsäm-
jan passa nu på att boka M-plats fr.o.m. den 1 
oktober eller flytta på de bilar som står på be-
söksparkeringarna.  
Ring Riksbyggen och Britt Högberg på tele-
fon 15 96 15 så hjälper hon dig att ordna en 
M-plats.  

 
                               Rapport från studieorganisatören 
I bostadsföreningens normalstadgar (§ 14 och 16) finns inskrivet att en studieorga-
nisatör ska utses. I vår förening är jag vald, och det är i första hand till mig ni ska 
vända er om ni är intresserade av att vi anordnar någon studie eller fritidsverksam-
het. 
Att bo i bostadsrätt innebär att man kan påverka sin boendemiljö. Man har medin-
flytande och medansvar. En aktiv studieverksamhet bidrar också till att öka samhö-

righeten och gemenskapen i bostadsrättsföreningen. 
En studieorganisatör har det direkta ansvaret att studier kommer till stånd i föreningen. Jag sätter 
upp ett kompendium  med idéer i  de  båda tvättstugorna. Titta gärna i det och se om det finns 
något som ni  är intresserade av. Kom gärna med egna idéer också.  
                                                                                                                      Barbro 


