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Hej Medlem  

I detta nyhetsbrev kan du läsa om: Garantier och underhållsansvar i 
vår bostadsrättsförening 
Utgångspunkt för underhållsansvar 
När vår bostadsrättsförening skapades och regelverk formulerades inför 
första inflyttning i maj 2016 var utgångspunkten att: 

• Man ville så långt möjligt likställa vårt bostadsrättsboende med 
boende i en radhusvilla med äganderätt 

• Varje hushåll skall svara för sina kostnader, vilket innebär 
individuell mätning av vatten, el, värme 

• Varje hushåll skall också svara för sitt inre underhåll. I vår förening 
omfattar detta även värme och ventilation eftersom varje lägenhet 
har egna system. 

Avsikten är att var och en bär sina kostnader och det gemensamma i 
föreningen minimeras. Därför har vi också en relativt låg avgift till föreningen 
om du jämför med andra bostadsrättsföreningar. 

Det ovannämnda kan säkert uppfattas som klokt och välgrundat för ett 
modernt boende med ansvarstagande bostadsrättshavare. 

Vem ansvarar för vad? 
Vem som har ansvar för underhållet i vår förening regleras i stadgarnas §§ 
31 och 32. Reglerna tar sin utgångspunkt i ovannämnda principer. Det 
betyder att nu när garantierna börjar löpa ut för vissa installationer i våra 
hus så är det i många fall den boende som ansvarar för underhållet = ska 
betala eventuella reparationer. 

Det finns en femårig garanti i entreprenadavtalet. Denna garantin omfattar 
enbart byggentreprenaden och inte olika sakvaror som t.ex. ventilations-
aggregat, fjärrvärmeanläggning, vitvaror mm. Här står bostadsrättshavaren 
själv står för underhåll, service och eventuella reparationer. (I vissa fall finns 
förlängd garanti. Kontrollera med styrelsen) 

Tilläggsförsäkring 
Bostadsrättsföreningen har tecknat en tilläggsförsäkring som täcker dina 
ansvarsområden inne i lägenheten. Om något går sönder kan du få 
ersättning från försäkringsbolaget. 

Drabbas du av en skada som du tror kan omfattas av försäkringen ska du 
kontakta styrelsen så hjälper vi dig med hur en skadeanmälan till 
försäkringsbolaget ska göras. 

Stadgar 
Om du saknar aktuella stadgar kan du hämta dessa på föreningens 
hemsida https://larodhage.hsbbrfwebb.se. 

 
Styrelsen önskar alla medlemmar en trevlig vår 

Kontakt 
Du når styrelsen enklast via 
ordförande Matz Svensson,  
Stuterivägen 67 E eller per e-post 
till matz.svensson@telia.com  
Du är alltid välkommen att kontakta 
oss. Föreningens hemsida är: 
https://larodhage.hsbbrfwebb.se 
 
Felanmälan/boendeservice 
Alla fel, inklusive garantifrågor, ska 
anmälas till felanmälan. Ring HSB 
Boendeservice tel 042-19 95 90. 

Felanmälan har personlig service 
dygnet runt.  

Felanmälan kan även lämnas på 
Internet – www.hsbnvs.se och län-
ken ”Felanmälan”. 

Även om många saker ryms inom 
garantin vill vi göra dig uppmärk-
sam på att det kan vara en del fel 
som den boende själv ska svara 
för (= åtgärda och betala) enligt 
stadgarnas §§ 31 och 32. 
 
Styrelsens sammansättning 

Styrelsen har följande samman-
sättning: 

• Matz Svensson, ordf 
• John Mortensen, sekr 
• Lina Ljunggren, ledamot  
• Martin Elmegren, ledamot 
• Torbjörn Larsson, ledamot 

Administrativ förvaltning 
Vår förening köper administrativ 
och teknisk förvaltning från HSB 
Nordvästra Skåne. 

Har du frågor angående avgifts-
avier, autogiro mm kan du kontakta 
HSB på tel 042-19 95 00 eller  
e-post info@hsbnvs.se  
 
Valberedning 
Camilla och Johan Andersson, 
Tömvägen 12, är föreningens 
valberedare. Camilla är 
valberedningens ordförande. 

 


