BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN
ATT VARA MED I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING
Att äga en bostadsrätt innebär att du förfogar över
och har tillgång till din lägenhet, men också att du är
medlem i bostadsrättsföreningen. Enkelt uttryckt är det
en ekonomisk förening där de boende tillsammans g enom
föreningen äger eller förfogar över mark och byggnader.
I föreningen fattas alla beslut som handlar om förvaltning
och utveckling av de gemensamma delarna – trapphus,
gårdar, förrådsutrymmen och liknande.
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN
Då bostadsrättsföreningen bildas har den en s tyrelse
som består av tjänstemän och förtroendevalda inom
R iksbyggen. När byggnationen av föreningens hus är
slutförd väljs styrelseledamöter av de boende vid en
stämma. Styrelsen består därefter av boende i föreningen
samt en erfaren och kunnig representant från R
 iksbyggen.
Inför stämman kan du a nmäla intresse att sitta
i styrelsen och på så sätt delta och e ngagera dig djupare.
Riksbyggen erbjuder utbildningar i styrelsearbete och vi
har flera kurser som du kan gå för att lära dig mer om vad
det innebär att vara styrelseledamot i din förening.

Riksbyggen reserverar sig för ev. tryckfel och förbehåller sig rätten till ändringar.

FAST PRIS OCH INKÖPSGARANTI
Genom att teckna ett s k Riksbyggenavtal med
Riksbyggen får bostadsrättsföreningen ett fast pris på
sitt nybyggnadsprojekt. Det innebär att föreningens
slutliga anskaffningskostnad är känd när den ekonomiska
planen upprättas och bostadsrätterna upplåts. Riksbyggen
svarar för alla kostnader och intäkter fram till den sista
dagen i den månad som infaller fem månader efter godkänd
slutbesiktning. Om någon lägenhet inte är såld åtar sig
Riksbyggen att köpa den.
ETT KOOPERATIVT FÖRETAG
Riksbyggen är en ekonomisk förening med ungefär
1500 bostadsrättsföreningar som medlemmar och delägare
– du blir med andra ord inte bara medlem i en bostadsrätts
förening, indirekt blir du också delägare av hela Riksbyggen.
ÅTERBÄRING
En klassisk princip för kooperativ är att ge medlemmarna
återbäring. Inom Riksbyggen bygger återbäringen på de
förvaltningstjänster som bostadsrättsföreningarna köper,
ju bättre det går för vår förvaltning, desto mer pengar
blir det över till bostadsrättsföreningarna.

