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BÄSTE BOSTADSRÄTTSHAVARE

Styrelsen har beslutat att det är dags att renovera våra hus. I samband med det har styrelsen, tillsammans 
med HSB och NCC, tagit fram förslag på åtgärder som är lämpliga att samla i ett projekt.   

BRF EDDAN

ADRESS  
Ättekullagatan 6-22
253 61 Helsingborg

FAKTA
Antal lägenheter: 222 st
Antal garage: 111 st 
Antal p-platser: 126 st

HEMSIDA
eddan.hsbbrfwebb.se

KONTAKTA STYRELSEN 
eddan@hsbbrfwebb.se

Beslut om fasad- och balkong-
renovering
Föreningens hus är cirka 42 år 
och husens fasader, fönster och 
balkonger har med ålderns rätt 
blivit slitna. Styrelsen är ansvarig 
för det yttre underhållet i fören-
ingen. Vi har därför beslutat att 
det nu är dags att rusta upp våra 
hus för att säkerställa att vi förval-
tar husen på bästa möjliga vis.

Fasaderna behöver renoveras och 
istället för att foga om och byta 
tegel där det behövs, är styrelsens 
förslag att putsa fasaderna och klä 
om burspråken.

Det är kostnadseffektivt att uföra 
flera underhållsåtgärder samti-
digt. Därför föreslår vi att vi även 
byter fönster, entrépartier, tak-
papp och passagesystem. 

Istället för att enbart renovera 
balkongerna önskar styrelsen 
att pröva ett förslag om att glasa 
in balkongerna enhetligt. Detta 
medför en större kostnad än om 
balkongerna bara renoveras. För 
denna merkostnad får vi ett enhet-
ligt intryck och betydligt längre 
underhållsintervall för balkong-
plattorna.

Din röst är viktig
En del av de åtgärder som behö-
ver utföras beslutar styrelsen om. 
Eftersom vi även vill göra en del 
förändringar krävs det stämmo-
beslut för några av åtgärderna. Du 
kommer därför att kallas till ett 
informationsmöte den 18 novem-
ber och en extra föreningsstämma 
den 12 december så att du kan 
vara med och besluta om vilka val 
föreningen ska göra. 

STYRELSEN HAR ORDET

TA DEL AV BESLUTEN

Ett stort projekt för föreningen
Styrelsen har anlitat HSB Nordväs-
tra Skåne för projektledningen.  Vi 
har också anlitat NCC för att både 
projektera och utföra åtgärderna. 

Läs mer om förslagen, ekonomis-
ka kalkyler med mera i denna 
broschyr.

Med vänlig hälsning

Styrelsen för HSB Brf Eddan
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Föreningens stadgar styr 
Enligt föreningens stadgar är det  
styrelsen som ansvarar för under-
håll av fastighetens fasader och 
balkonger. En renovering av bal-
konger och fasader är därför ett 
beslut som fattas av styrelsen. 

En del av de åtgärder som styrelsen 
föreslår kräver dock ett stämmobe-
slut. Fönsterbyte är exempelvis en 
sådan åtgärd, då ansvaret för fönst-
ren är uppdelat på föreningen och 
dig som bostadsrättshavare. Detta 
kan du läsa mer om i föreningens 
stadgar.

Styrelsens förslag
• Putsa tegelfasaderna i likvärdig 

kulör som dagens tegel istället 
för att foga om dem.

• Byte av fönster och fönsterdörrar
• Byte av takpapp
• Renovering av balkongplattor 
   samt  byte av  balkongräcken
• Inglasning av samtliga balkonger
• Utbyggnad av entréerna
• Installation av nytt passagesys-

tem

Beslut på extrastämma 12/12
Följande beslut fattas med enkel 
majoritet:
• Fönsterbyte
• Putsning av fasaderna 

Följande beslut fattas med minst 
2/3 majoritet på extrastämman:
• Inglasning av balkongerna
• Förändring av entrépartierna

Om åsikterna går isär
Om styrelsens förslag om en inglas-
ning av balkongerna inte får bifall 
på extrastämman kommer  styrel-
sen  att genomföra en renovering 
av balkongerna samt montera nya 
balkongräcken.

Skulle föreningsstämman rösta 
ner förslaget om putsning av fasa-
derna kommer fasaderna istället 
att fogas om. 

Om det är någon som motsätter sig 
förslaget på extrastämman begär 
föreningen att Hyresnämnden ska 
godkänna stämmobeslutet. Mer 
information om föreningens stad-
gar och hyresnämnden  kommer 
längre fram i broschyren.  

BESLUTSGÅNG

HUR FATTAS BESLUTEN?
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Här är vi nu.

 Extrastämma den 12 december. 

Välkommen på informationsmöte 
den 18 november. Se separat in-
bjudan.



BESLUTSPROCESSEN

VAD HÄNDER OM VI INTE ÄR ÖVERENS?

Om det är någon som motsätter sig förslagen på extrastämman be gär föreningen att Hyresnämnden ska avgöra 
ärendet. De röstande som är på stämman kommer därför att få fylla i en blankett om de godkänner eller 
motsätter sig stämmans beslut. Därefter kommer styrelsen att kontakta alla som inte närvarade på stämman 
för att be dem fylla i samma blankett.

De bostadsrättshavare som motsätter sig beslutet eller som inte svarar skriftligen kommer att kallas till för-
handling av Hyresnämnden. Där får de kallade redogöra för sina argument för att motsätta sig beslutet. Styrel-
sen får samtidigt redogöra för sina argument för ett genomförande. Därefter är det Hyresnämnden som avgör 
frågan. Mer information finner du på www.hyresnamnden.se

            4
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FASADRENOVERING

Bakgrund till renoveringen 
Det finns ett behov av att åtgärda 
husens skal för att säkerställa att 
fler skador inte uppstår framöver. 
En renovering innebär också ökad 
komfort för boende i föreningen. 
I de undersökningar som har 
gjorts har följade punkter upp-
kommit som behöver åtgärdas: 

• Tegelstenar som är helt eller 
delvis spruckna eller frostska-
dade behöver bytas ut 

• En del tegelbalkar behöver by-
tas

• Fasaden behöver fogas om
• Byte av tätskikt på takterrasser
• Byte av fönster

Att samla flera underhållsåtgärder 
och utföra dem samtidigt ger en 
lägre totalkostnad. I vår förening 
där husen har många våningar 
sparar vi mycket pengar på 
exempelvis byggställningar om 
vi utför flera åtgärder samtidigt. 
Det är också viktigt att se vilka 
underhållsåtgärder som hänger 
ihop och att de görs samtidigt för 
att undvika extra kostnader för 
föreningen.  

Burspråken får nytt utseende
I samband med att balkongplattor-
na renoveras kommer balkongräck-
ena att bytas ut. Samtidigt föreslås 
att dagens plåtinklädnad av bur-

Styrelsen ansvarar för att föreningens fasader underhålls och har beslutat att genomföra fasadrenovering. 

FÖRE

språken ersätts av en grå fasadski-
va i fibercement för att skapa ett 
enhetligt uttryck. 

Nya fönster
Föreningens fönster är 27 år gam-
la.  Normalt rekommenderas en 
fönsterrenovering/ett fönsterbyte 
med ett intervall om 20-25 år. 
Enligt stadgarna ansvarar du som 
bostadsrättshavare för en stor del 
av  underhållet av fönstren. Vid 
undersökningen noterades bland 
annat att fönster behöver justeras/
smörjas, vilket rekommenderas att 
du som boende gör några gånger 
per år. Utvändiga plåtar och föns-
terbleck har också flagnat färg 
och rostat. De senaste åren har ett 
antal boende klagat på drag kring 
fönster och detta kan bero på att 
tätningen mellan fasad och föns-
ter är undermålig.

Styrelsen har med hjälp av NCC 
tagit fram kostnaden för en upp-
fräschning av befintliga fönster. 
När föreningens ekonom på HSB 
arbetade med de olika kalkylerna 
för underhållsarbete på befintliga 
fönster jämfört med att byta ut 
fönstren blev det tydligt att det 
skulle generera en högre kostnad 
för föreningen att endast renovera 
fönstren. Anledningen till det är 
att renoveringen bara beräknas att 
hålla i cirka 10 år. Nya fönster har 
dessutom högre ljudisolerande 
förmåga och mycket bättre ener-
givärden. 

Nya tak
Pappen på taken behöver läggas 
om. Detta är ett vanligt under-
hållsarbete som styrelsen beslutar 
om. 
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EFTER

fasaderna kostar lika mycket som 
en omfogning. 

Om föreningen enbart fogar om 
fasaden kvarstår risken med att 
stenen suger åt sig vatten och 
frostsprängs även framöver. Det 
medför ett framtida underhåll och 
att den typen av skador får repare-
ras löpande. Tidigare har delar av 
fasaden fogats om, men idag kan 
man se att även fogen i omfoga-
de delar smulas sönder och att en 
omfogning inte är så hållbar i ett 
längre tidsperspektiv. Vid en om-
fogning av fasaderna finns även 
risken att fasaden ser flammig ut 
eftersom skadat tegel till viss del 

måste bytas ut. 

Beslut om fasadrenovering fattas 
av styrelsen, men eftersom vi även 
vill förändra fasadens utseende är 
det en fråga för föreningsstäm-
man. Skulle föreningsstämman 
rösta ner förslaget om att putsa  fa-
saderna kommer fasaderna istället 
att fogas om. 

Nya entrépartier och passage-
system
Befintliga entrédörrar är i 
behov av ett byte. I samband 
med renovering av entréerna 
är styrelsens förslag att göra 
entréerna större. Entrédörrarna 
flyttas därför ut cirka två meter. 
Samtidigt rivs en del av väggen 
mellan trapphus och intilliggande 
förråd i de entréer som vetter mot 
innergården. På så sätt ges större 
utrymme i entrén, med plats för 
både postboxar och sittyta. Den 
entré som finns på ena gaveln har 
inte samma förutsättning. Här 
nyttjas istället en del av förrådet 
bredvid trapphuset för att få plats 
med postboxar och en sittyta. 
Stora glaspartier ger luftiga och 
välkomnande entréer. 

Befintligt passagesystem är gam-
malt och det är svårt att hitta re-
servdelar till det. Ett nytt passa-
gesystem skulle därför behöva 
installeras. I samband med en re-
novering av entréerna installeras 
även dörrautomatik, som gör att 
du enkelt kan öppna entrédörren 
med armbågskontakt och nyckel-
bricka.

Putsning eller omfogning?
En äldre tegelfasad blir många 
gånger porös och släpper in mer 
vatten. Vattnet letar sig in i hålig-
heter och när det fryser sprängs 
bitar av tegel och fogar bort. Det-
ta gör att ännu mer vatten kan 
leta sig in och skadorna förvärras. 
Dessutom letar sig växtlighet in i 
håligheterna, vilket ytterligare på-
verkar fasaden negativt. 

Styrelsens förslag är att putsa 
ovanpå teglet istället för att foga 
om fasaden. På så sätt skyddas 
bakomliggande tegel då det får 
ett nytt yttre skal. Vi får samtidigt 
en ny, fin fasad. Putsningen av  



FASADRENOVERING

Varmgul, likt befintligt tegel
Fasadskiva Cembrit Patina 313
Mörkt varmgrå
Frostat glas med beige/varm toning
Mörkt varmgrå lika balkongprofiler
Fasadskiva lika fasad 
Mörkt varmgrå
Mörkt varmgrå
Accentfärg enligt senare besked
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FÄRGER OCH INSPIRATION

FÖRE

Fasadputs:      
Burspråk:  
Blk. profiler:   
Blk fronter:      
Handledare:    
Entrénischer:  
Entrépartier:   
Ytterdörrar:    
Kompl.byggn: 

När arkitekten arbetade med färgsättningen av fasader och balkonger har styrelsens önskemål om att använ-
da havsnära toner varit styrande. Färgen på putsen kommer att harmonisera med det gula teglet husen har 
idag, vilket känns naturligt. Burspråk och balkongprofiler kommer att målas i en varmgrå kulör för att smälta  
in och passa ihop med den varma gula tonen på putsen.

EFTER
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BALKONGRENOVERING

Karbonatisering
Betongens åldringsprocess kallas 
karbonatisering. I betongplattor-
na finns armeringsjärn. Dessa järn 
skyddas mot rostangrepp så länge 
betongen är basisk. Vid karbonati-
seringen upphör detta skydd och 
armeringen börjar rosta (oxidera). 
När ett armeringsjärn rostar ökar 
det i storlek upp till sju gånger. 
Det medför att betongen sprängs/
spricker inifrån. Bärigheten i bal-
kongplattan försämras därmed av-
sevärt. Bilden ovan visar hur rost-
angripen armering kan se ut.

Vilka åtgärder krävs?
En renovering av balkongplat-
torna innebär att den karbona-
tiserade betongen skyddas med 
en beläggning som fördröjer att 
ytterligare karbonatisering sker. 
Synliga armeringsjärn kommer att 
rostskyddsbehandlas och där det 
behövs gjuts ny betong. 

Nya balkongfronter
Det nya balkongräcket kommer 
att utföras i opalglas. Detta är 
en typ av frostat glas, som gör att 
ljuset släpps in, men som även ger 
ett visst insynsskydd.

Nya inglasningar 
Genom att montera inglasningar 
på samtliga balkonger skyddas 
balkongplattorna ytterligare från 
framtida underhåll. Med en in-
glasning kan inte nederbörd och 
luftföroreningar tränga in och 
lägga sig på betongen i samma 
omfattning som om den vore 
utan inglasning.

Betongen i våra balkongplattor är från när husen byggdes. Under åren har materialen åldrats och utsatts för 
väder och vind, luftföroreningar, salter med mera. 



BALKONGRENOVERING

    9                          

VAD INNEBÄR EN RENOVERING  AV 
BALKONGERNA?
Styrelsen har redan fattat beslut om att en balkongrenovering måste utföras. Renoveringen innebär att bal-
kongplattan renoveras och att nya räcken monteras.

Beslut och kostnader
Beslut om balkongrenovering fat-
tas av styrelsen eftersom det är ett 
planerat underhåll. Precis som vid 
annat underhåll fördelas kostna-
den för renoveringen via andelsta-
len ut på årsavgifterna. 

Kommande underhåll
Eftersom balkonger är utsatta för 
väder och vind behöver under-
hållsarbete utföras ungefär var 
femtonde år. Om balkongerna 
glasas in i samband med renove-
ring får man ett betydligt längre 
underhållsintervall på balkong-
plattorna. 

Lagkrav
Förslaget på utformningen av nya 
balkongräcken uppfyller de krav 
som finns på säkerhet och att 
räckena inte ska vara klättrings-
bara.

Befintliga inglasningar och mar-
kiser
Vid en balkongrenovering kan 
inte nuvarande inglasningar eller 
markiser återmonteras. 
  
Nya inglasningar
Om stämman röstar ner förslaget 
om generell inglasning kan styrel-
sen i samband med renoveringen 
söka ett bygglov för de bostads-

rättshavare som önskar att själ-
va bekosta en inglasning. Det är 
dessvärre inte möjligt att ansöka 
om ROT-avdrag för kostnaden för 
inglasningen.

Efter avslutad entreprenad måste 
den bostadsrättshavare som vill 
glasa in sin balkong själv söka och 
bekosta bygglov för inglasningen. 
Att bara glasa in balkongen utan 
att söka bygglov är förenat med en 
sanktionsavgift från kommunen.
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VAD INNEBÄR EN INGLASNING AV 
BALKONGERNA?
Styrelsens förslag till föreningsstämman är att besluta om att glasa in balkongerna i samband med att de 
renoveras. 

Beslut och kostnader
Eftersom en inglasning innebär 
en större förändring krävs beslut 
av föreningsstämman. Den till-
kommande kostnaden för inglas-
ning av balkongerna kommer att 
fördelas på samtliga medlemmar i 
föreningen.

Kommande underhåll
Vid en inglasning kommer livs-
längden på balkongerna att för-
längas betydligt.

Lagkrav
Förslaget på utformningen av nya 
balkongräcken uppfyller de krav 
som finns på säkerhet och att 
räckena inte ska vara klättrings-
bara.

Befintliga inglasningar och mar-
kiser
Vid en inglasning kan inte nuva-
rande inglasningar eller markiser 
återmonteras. 

Inglasning av balkongerna
Samtliga balkonger förses med 
ny, modern inglasning. Inglas-
ningen är enkel att öppna upp an-
tingen som en vanlig skjutlucka 
eller så kan den vikas in som en 
vikglaslucka. Denna konstruktion 
gör det enkelt att putsa glasen. 
Du kan också öppna upp hela in-
glasningens längd för att skapa 
full genomluftning. Takvåning-
arna kommer att få en inglasning 
med möjlighet att öppna upp till 
anslutande terrass. 

Fördelar med enhetlig inglasning
• Husens fasader får mer liv och 

karaktär. 
• Energiförbrukningen minskar 

eftersom värmeläckage inifrån 
fastigheten minskar. 

• Betongen skyddas mot regn, vil-
ket gör att kommande underhåll 
skjuts fram betydligt längre. 

• Balkonger med enhetliga och 
moderna inglasningar ger troli-
gen ett ökat marknadsvärde. 

• Det syns att föreningen är mån 
om husen, vilket också leder till 
ökad status och ökat värde.

Observera att en inglasad bal-
kong inte är tät som ett uterum. 
Vid kraftigt regn och blåst kan 
det tränga in vatten på balkong-
en, vilket är fullt normalt. 



STADGAR

Föreningsstämmans 
beslut utgörs av den 

mening som har fått mer än hälf-
ten av de avgivna rösterna eller vid 
lika röstetal den mening som stäm-
moordföranden biträder. Vid per-
sonval anses den vald som har fått 
de flesta rösterna. Vid lika röstetal 
avgörs valet genom lottning om 
inte annat beslutas av förenings-
stämman innan valet förrättas. För 
vissa beslut krävs särskild majoritet 
enligt bestämmelser i lag. Om röst-
sedel inte avlämnas eller röstsedel 
avlämnas utan röstningsuppgift 
(så kallad blank sedel) vid sluten 
omröstning anses inte röstning ha 
skett.

Bostadsrättsförening-
en får utföra repara-

tion samt byta inredning och ut-
rustning som bostadsrättshavaren 
enligt § 31 ska svara för. Ett sådant 
beslut ska fattas av föreningsstäm-
ma och får endast avse åtgärd som 
företas i samband med omfattan-
de underhåll eller ombyggnad av 
bostadsrättsföreningens hus och 
som berör bostadsrättshavarens 
lägenhet.

Om ett beslut som 
fattas på förenings-

stämma innebär att en lägenhet 
som upplåtits med bostadsrätt 
kommer att förändras eller i sin 
helhet behöva tas i anspråk av bo-
stadsrättsföreningen med anled-
ning av en om- eller tillbyggnad 
ska bostadsrättshavaren ha gått 
med på beslutet. Om bostadsrätts-
havaren inte ger sitt samtycke till 
förändringen, blir beslutet ändå 
giltigt om minst två tredjedelar av 
de röstande har gått med på det 
och beslutet dessutom har god-
känts av Hyresnämnden.

§ 19 § 34 § 35
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DÄRFÖR ÄR DIN DELAKTIGHET VIKTIG!

En del lägenheter har idag inglasade balkonger eller markiser monterade.

Befintliga markiser och inglas-
ningar 
Att återmontera en befintlig ing-
lasning på ett nytt balkongräcke 
är dessvärre inte möjligt. Det är 
inte heller möjligt att återmontera 
en gammal markis. Entreprenö-
ren kommer därför att demonte-
ra och slänga befintligt material.

Som bostadsträttshavare har du 
rätt att senast en månad innan 
byggstart själv montera ner och säl-
ja befintlig markis och inglasning. 

Kompensation
Styrelsen föreslår följande förut-
sättningar för att du som idag har 
inglasning ska kunna få kompensa-
tion:

   RÄKNEEXEMPEL:

En bostadsrättshavare har kvitto på 15 000 kr för en inglasning som gjordes 2010.
Kostnaden för inglasningen minskat med åldersavdraget blir 15 000 - 9 000 (9 år x 1 000 kr) = 6 000 kr.  

   Ersättningen som ges är därmed 6 000 kr.

• Kvitto på inglasningen ska kunna 
uppvisas.

• Godkänt bygglov för inglasning-
en ska finnas.

• Det är endast inglasningar som 
utförts mellan november 2009 
och november 2019 som kommer 
att kompenseras. Samma princip 
gäller för ersättning av markiser.

• Ersättningen är max 50 % av den 
faktiska kostnaden vid inköpet. 
Taket för den faktiska  kostnaden 
är som högst 20 000 kr.

• Ersättningen minskas med 1 000 
kr per år från 2019 till det år som 
inglasningen monterades. 

Hur begär jag kompensation?
Bostadsrättshavare som anser sig 
vara aktuella för kompensation ska 
själva anmäla detta. Blankett för 
anmälan av rätt till kompensation 
för befintlig inglasning eller mon-
terad markis kommer att delas ut i 
ditt postfack när projektet startar.

Utbetalning av kompensation
Utbetalningen kommer att ske i 
form av reducering på dina fram-
tida avgiftsavier, som föreningen 
skickar ut fyra gånger per år.

REDAN INGLASADE BALKONGER
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HAR DU REDAN EN INGLASAD BALKONG?



DÄRFÖR ÄR DIN DELAKTIGHET VIKTIG!

EKONOMI

Ekonomiska förutsättningar
Beräknade kostnader bygger på prisläget hösten 2019. Det som är inkluderat i kostnaderna nedan är fasadre-
novering, takbyte, fönsterbyte, balkongrenovering med nya balkongfronter och inglasning, nya entréer och 
nytt passagesystem. 

Idag beräknas kostnaderna för ovan nämnda åtgärder till 79,6  Mkr, inklusive moms. Vi avser att påbörja 
arbetena under våren 2020 och att avsluta dem under hösten 2021.

Fördelning av kostnaderna
Fasadrenovering, takbyte, fönsterbyte, balkongrenovering 
med nya balkongfronter, nya entréer samt nytt passagesystem                           73,4 Mkr
 
Inglasning av balkongerna            6,2 Mkr

Total kostnad*          79,6 Mkr

* Förutsatt att stämman röstar ja till samtliga förslag.

Påverkan på avgifter
Varje år görs en 10-års prognos för föreningen som baseras på aktuella förutsättningar. Den senaste progno-
sen visar att höjningsbehovet de två kommande åren behöver vara cirka 6 %. I höjningen ingår kostnaden 
för de åtgärder som nämns ovan. Tidigare års prognos har visat behov av en avgiftshöjning på 3 %. En 
höjning med 6 % istället för 3 % medför 108 kr mer i avgift per månad för en snittlägenhet år 2020 och 225 
kr mer i månadsavgift år 2021. En snittlägenhet i vår förening är 67,3 kvm.

I den budgeterade avgiftshöjningen ingår också de uppskattade kostnaderna för kommande underhållsarbe-
ten de närmsta 10 åren såsom stambyte och renovering av garage.

Inledningsvis vill vi understryka att samtliga siffror som redovisas är ungefärliga och bygger på ett antal anta-
ganden och erfarenheter. En mer exakt kalkyl kan göras när samtliga arbeten är upphandlade och finansiering 
är klar med upphandlad kreditgivare.
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EKONOMI



HSBS ROLL

Projektledning och boendesamordnare 
I detta projekt har HSB Nordvästra Skåne fått i uppdrag av föreningen att ansvara för projektledningen. 
HSB kommer också att tillhandahålla en boendesamordnare. Denna person är en viktig länk mellan boen-
de och entreprenörer. Boendesamordnaren hjälper de boende med frågor och information om vad som 
sker under projektet.

På föreningens hemsida kan du alltid hitta uppdaterad information om projektet och svar på dina frågor.
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HSB NORDVÄSTRA SKÅNES ROLL I 
PROJEKTET

Partnering
Partnering innebär att entreprenören kopplas in i ett tidigt skede och tillsammans med styrelsen och HSB 
Nordvästra Skåne arbetar man fram förslag på tänkbara lösningar. De entreprenörer som anlitas arbetar 
med så kallade ”öppna böcker”, vilket innebär att man arbetar med öppen redovisning och motparten 
(bostadsrättsföreningen) har full insyn i entreprenörens kostnader och intäkter.  Partnering väljs med syfte 
att ge föreningen den bästa lösningen och den bästa totalkostnaden.

HSB Nordvästra Skåne genomförde under 2016 en stor upphandling som utmynnade i att man tecknade 
avtal med ett antal större entreprenörer inom bygg, VVS och el. Upphandlingen har riktats mot partnering-/
samverkansentreprenader för att säkerställa kapacitet hos byggföretagen inom rådande högkonjunktur. 
Upphandlingen och entreprenadformen är granskad och godkänd av BoRevisions revisorer. 

Brf Eddan har på inrådan från HSB valt att arbeta med partnering-/ samverkansentreprenad. Föreningen 
har erbjudits att samarbeta med någon av de entreprenörer som HSB Nordvästra Skåne upphandlat och 
valet föll på NCC. Föreningen har tillsammans med HSB och NCC därefter valt ut underentreprenörer. 
Arbetet kommer att utföras på totalentreprenad och entreprenörerna är med och tar fram systemhandling-
ar. På så sätt tillgodogörs entreprenörernas stora kompetens mycket tidigare än vid traditionell upphandling. 



BOSTADSTILLÄGG

BOSTADSTILLÄGG FÖR PENSIONÄRER

Vem kan ansöka om bostads-
tillägg?
Du som har pension och bor i Sve-
rige kan ansöka om bostadstillägg
hos Pensionsmyndigheten. Det 
finns olika villkor beroende på 
vilken pension du har.

Om du har ålderspension
Du kan få bostadstillägg först 
från 65 års ålder, även om ålders-
pensionen kan tas ut redan från 
61 år. Du måste också ha helt 
uttag av ålderspensionen för att 
kunna ansöka om bostadstillägg. 
Om du är född 1938 eller senare 
och har rätt till premiepension, 
måste du ha helt uttag även av 
premiepensionen.

Om du har utländsk pension
Om du har pension från ett land 
som ingår i EES kan du också ha 
rätt att ansöka om bostadstillägg. 
Den utländska pensionen ska 
vara jämförbar med den svenska 
pensionen. Du kan kontakta Pen-
sionsmyndigheten om du vill veta 
mer. Du kan också lämna in en 
ansökan för att pröva din rätt till 
bostadstillägg. 

Om du har änkepension
Om du har änkepension på grund 
av ett dödsfall som inträffade före 
år 2003 kan du ha rätt att ansöka 
om bostadstillägg. Om dödsfallet 
inträffade år 2003 eller senare 
måste du vara född före år 1945 
för att ansöka om bostadstillägg. 
Vid 65 års ålder måste du också ta 

ut hel ålderspension och hel pre-
miepension. 

Om du har sjuk- eller aktivitetser-
sättning
Bostadstillägg till dig som har sjuk-
ersättning eller aktivitetsersätt-
ning prövas av Försäkringskassan. 

Bostadsbidrag 
Försäkringskassan betalar också 
ut bostadsbidrag till barnfamiljer 
med flera. Läs mer på Försäkrings-
kassans webbplats.
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FÖR MER INFO

Pensionsmyndigheten
www.pensionsmyndigheten.se eller telefon 0771-776 776.

Försäkringskassan
www.forsakringskassan.se eller telefon 0771-524 524.



FRÅGOR OCH SVAR

Här finner du frågor och svar gällande balkongrenovering och inglasning.
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FRÅGOR OCH SVAR 

Hur länge håller den renoverade 
balkongplattan och den nya inglas-
ningen?
Inglasningen har en teknisk livs-
längd på cirka 50 år. Vid en inglas-
ning får betongplattan  ett betyd-
ligt längre underhållsintervall. 

Kan vi byta ut balkongplattorna 
helt och hållet?
Nej, att byta ut balkongplattorna 
helt är ett större projekt som kan-
ske inte ens är möjligt.

Jag vill lägga trätrall istället för 
matta på min balkong, är det möj-
ligt?
Ja, efter att din balkong är klar kan 
du lägga trätrall. Du får bekosta 
detta själv.

Om jag har markiser monterade 
idag, kompenseras jag då för det? 
I avsnittet för kompensation kan 
du läsa mer om detta. Det går inte 
att montera markiser på de nya in-
glasningarna. Invändigt solskydd 
kommer istället att erbjudas som 
tillval.

Jag har glasat in min balkong själv, 
eller köpt min lägenhet med ing-
lasning. Hur kompenseras jag?
Styrelsen har lämnat ett förslag till 
kompensation i denna broschyr. 
Det är stämman som beslutar om 
förslaget. Har du köpt din lägen-
het med inglasning och inte kan 
få tag på kvittot, ska vi självklart 
undersöka möjligheten till 
kompensation i alla fall. Med 
största sannolikhet får en 
bedömning göras av inglasningens 
skick, ålder och kostnad och 
därefter får du ett besked. Går det 
att få fram ett kvitto är detta att 
föredra då det är lättare att bevilja 
kompensation. Utan kvitto kan 
inte kompensation garanteras.

Vad händer om bara hälften röstar 
ja till förslaget om inglasning på 
stämman?
Röstar endast hälften ja på stäm-
man så faller förslaget. För att kun-
na ta frågan vidare behövs att 2/3 
röstar ja till förslaget på stämman.

Om vi är två personer som äger lä-
genheten tillsammans, får då båda 
lämna var sin röst till förslaget?
Nej, det är en röst per lägenhet. Ni 
får komma överens om hur ni vill 
rösta innan stämman.

Hur gör jag om jag inte kan kom-
ma på stämman?
Det är viktigt att så många som 
möjligt röstar på stämman. Kan du 
inte närvara så går det bra att läm-
na en fullmakt. Du kommer att få 
en fullmakt tillsammans med kal-
lelsen till stämman. Tänk på att ett 
ombud bara kan rösta för sin egen 
lägenhet samt en till. Det går alltså 
inte att ha mer än en fullmakt. 
  
Hur går röstningen på stämman 
till?
När du kommer till stämman 
prickas du av mot röstlängden. 
Alla med fullmakt får visa denna 
och detta antecknas. På stämman 
kommer samtliga röstberättigade 
medlemmar att få en blankett där 
du kryssar ja eller nej till förslaget. 



FRÅGOR OCH SVAR
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Röstsedlarna samlas in och räknas 
ihop. Röstar 2/3 av de närvarande 
ja går förslaget vidare. HSB kom-
mer då att kontakta de bostads-
rättshavare som inte närvarade på 
stämman så att även de får lämna 
sitt ställningstagande. De som rös-
tar nej, eller inte svarar alls, kom-
mer att bli kallade till Hyresnämn-
den för förhandling. 

Om det är stämmans röster som 
avgör om förslaget går vidare eller 
ej, varför ska då övriga bostads-
rättshavare lämna sitt ställningsta-
gande?
Enligt bostadsrättslagen ska alla få 
möjlighet att lämna sitt ställnings-
tagande. De som säger nej eller 
inte svarar ska därför bli kallade 
till Hyresnämnden.

Hur resonerar Hyresnämnden vid 
en förhandling?
Vid förhandling i Hyresnämnden 
kommer parterna att få presente-
ra sina synpunkter på förslaget. 
Hyresnämnden fattar därefter ett 
beslut. Förhandling i Hyresnämn-
den innebär en kostnad för för-
eningen, som vi alla gemensamt 
betalar för.

Eftersom vi bor i bostadsrätt be-
talar vi en avgift, till skillnad från 
att man betalar hyra i en hyresrätt. 
Visst kan avgiften både höjas och 
sänkas över tid?
Självklart kan den det. I denna 
broschyr finns en beräkning på 
den avgiftshöjning som planeras 
ske de närmaste åren. Vi äger för-
eningen gemensamt och beroen-
de på vilka val vi gör kan avgiften 
både höjas och sänkas över tid. 

Vem ringer jag om jag har frågor 
om projektet?
Kontakta HSBs boendesamordna-
re på 042-19 95 48 så hjälper de 
dig! 



ANTECKNINGAR
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Här finns utrymme att skriva ner frågor och minnesanteckningar till extrastämma den 12/12.

MINA EGNA FRÅGOR OCH FUNDERINGAR 
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