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Riksbyggens Bostadsrättsförening 
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Att bo i bostadsrätt 
En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, som i princip har som enda syfte 
eller ändamål att upplåta lägenheter med bostadsrätt till sina 
(bostadsrättsföreningens) medlemmar. Bostadsrätt innebär att medlemmarna i en 
bostadsrättsförening gemensamt äger och förvaltar hus och mark som hör till området. 
Rätten innebär att lägenheterna upplåts till bostadsrättshavarna mot ersättning på 
obegränsad tid. Bostadsrättshavaren får sälja (överlåta) sin lägenhet. 
 
Stadgarna kan sägas vara en del av föreningens rättesnören. I Bostadsrättslagen finns 
det krav på att bostadsrättsföreningar ska ha stadgar. Vissa formella frågor om hur en 
bostadsrätt (bl.a. lägenheten) ska skötas, styrelsens befogenheter och skyldigheter, 
föreningsstämma, hur medlemmarna kan utöva inflytande, regleras i stadgarna. Som 
medlem i en bostadsrättsförening accepterar jag föreningens stadgar och åtar mig att 
följa dem. 
 
Som bostadsrättshavare har man vårdplikt av bostaden och ska på egen bekostnad 
ansvara för den inre miljön i din lägenhet, som exempelvis målning och tapetsering. 
Tillsammans med dina grannar och de som valts till styrelsen bestämmer ni själva hur 
mycket eller lite ni vill vara med och bestämma över ert gemensamma boende, service- 
och fritidsverksamhet. Som medlem i en bostadsrättsförening har du en rad 
rättigheter och kan vara med och påverka, men det ställs även en rad krav på dig som 
bostadsrättshavare. Skyldigheterna finns beskrivna i Bostadsrättslagen, men kan även 
beskrivas i era gemensamma stadgar för föreningen. En bostadsrättshavare bekostar 
själv sin hemförsäkring och numera betalar bostadsrättsföreningens 
fastighetsförsäkring sk. bostadsrättstillägget. Bostadsrättstilläget omfattar det 
utökade underhållsansvaret i sin lägenhet, som bostadsrättshavaren har enligt 
bostadsrättslagen och stadgarna. 
 
Mycket av det som en medlem i föreningen tycker är viktigt, exempelvis hur 
förvaltningen fungerar, hur den yttre miljön ser ut, vilka träd och buskar vi har 
runthusen, regleras varken i lagar eller stadgar. Sådana frågor beslutar medlemmarna 
om helt själva, bl.a. genom den förtroendevalda styrelsen. Behoven växlar ju mellan olika 
föreningar och från tid till annan. 
 
Mellan stämmorna har styrelsen ansvaret för föreningen. Att ta aktiv del i föreningens 
arbete eller dess styrelse är ett gemensamt ansvar för dem som bor i bostadsrätt. På 
så sätt kan det unika med att bo i bostadsrätt utvecklas och förbättras. En av 
svårigheterna, men också en stor utmaning, är att ta på sig en annan roll än den privata. 
Att ibland bortse från de egna och dagsaktuella plånboksfrågorna och flytta blicken 
kanske tio eller tjugo år framåt i tiden. De beslut som jag idag som styrelseledamot är 
med och fattar får ibland återverkningar långt fram i tiden. Någon annan kommer att 
skörda frukterna av de åtgärder som styrelsen idag är med och fattar beslut om. 
 
Bor du i bostadsrätt har du med andra ord stora möjligheter att påverka och även att 
medverka i styrelsearbetet.  





Verksamhetsberättelse för Riksbyggens Brf Ladusvalan i Lund år 
2010 
 
Under 2010 har fokus legat på att få vår nya skötsel av föreningen på plats samt 
vårt stora målningsarbete utomhus. Dessutom fyllde föreningen 20 år, som vi 
uppmärksammade på årsmötet. 
 
För att Brf Ladusvalan skulle få en tryggad ekonomisk framtid, ingick vi under 
våren 1998 ett sk rekonstruktionsavtal med vår tidigare kreditgivare Venantius. 
Uppgörelsen innebar då bl a att de efterskänkte cirka 11 miljoner av vår 
låneskuld, samt att våra bottenlån var låsta på tio år till en ränta av 6,1%.   
 
Eftersom föreningens lån var låst till och med april 2008, så hade vi i början av 
2008 en lånegrupp som gjorde en upphandling gällande föreningens lån, som 
presenterades på en extra stämma i mars 2008. Lånegruppen gav förslaget att vi 
skulle välja Nordea som kreditgivare, att vi skulle göra sk ränteswapar samt att 
vi skulle öka amorteringarna till 500.000 kr per år. Detta förslag godkände 
extrastämman i mars 2008. 
 
Maj 2008 gjorde vi vår första ränteswap på 20 miljoner i 7 år till en ränta på 
4.69%. Eftersom skattemyndigheterna ville reda ut vilka skatteregler som gällde 
vid ränteswapar, så var det den enda som tecknades under 2008. Början av 2009 
fick vi besked av Nordea att vi fick lov att göra ränteswapar igen. I februari 
2009 tecknade vi en ränteswap på 20 miljoner i 5 år till en ränta på 2.67% och i 
maj 2009 gjorde vi den tredje och sista ränteswapen på 20 miljoner i 7 år till en 
ränta på 3.63% 
 
Den rörliga ränta vi har som underliggande kredit är på 3,60% i december 2010 
(förra året var den på 1.61%). I budgeten för 2011 har vi räknat med att den 
rörliga räntan är på 2,75% under första kvartalet, 3,05% under kvartal två och 
tre samt 3,25% under kvartal fyra.  
 
Ränteswaparna innebar att föreningens fastighetslån i realiteten hade en 
genomsnittsränta på 4,29% under 2010 (3,64% under år 2009). 
 
Föreningen har totalt haft 13 lägenhetsöverlåtelser under året. (År 2009 var 
det 14 st.) Genomsnittspriset har varit 470 000 kr (485 953 kr). 
Omsättningen på lägenheter har varit stor de senaste åren, dels på grund av 
att priserna har stigit kraftigt och dels för att det har byggts nya bostäder i 
vårt närområde. 



Under året har det kommit ut fyra medlemsblad samt hållits ett 
informationsmöte den 2 december om föreningens ekonomi och 
underhållsåtgärder. På vår hemsida finns aktuell information om vår förening. 
Titta gärna på www.ladusvalan.se. 
 

Föreningen har också tagit fram en miljöplan, som delades ut till samtliga 
medlemmar i januari 2010, som styrelsen arbetar efter. Under året blev 
föreningens energideklaration klar och den kostade oss 50.500kr. 
Energideklarationerna är uppsatt i samtliga trapphus samt utdelad till 
marklägenheterna. Energideklarationen har inte gett några större förslag till att 
minska energianvändningen i föreningen. 
 

På årsmötet den 10 maj beslutade stämman att föreningen skall teckna en 
gemensam bostadsrättstilläggsförsäkring via fastighetsförsäkringen. Detta 
innebär att man själv endast behöver teckna en hemförsäkring, medan 
föreningen betalar kostnaden för bostadsrättstillägget, mer information finns 
på vår hemsida. 
 
De lägenheter som har samma adress har fått ett nytt lägenhetsnummer. Det 
nya lägenhetsnumret är fyrsiffrigt och tillsammans med adressen en unik 
identitet för varje bostad. Dessa nummer är utdelade till de berörda 
lägenheterna och även uppsatta i trapphusen. Bostadsrättsföreningen kommer 
parallellt att fortsätta att använda de gamla lägenhetsnummerna. 
 
Vi har gjort en del reparationer och underhållsåtgärder under det senaste året. 
Bland de större kostnaderna är:  

• Målning utvändigt inkl byte av plank   1.157.635 kr 
• Låssystem      309.565 kr 

 
De verksamhetsmål som är uppsatta inför nästa år är bl a:  
− Miljö- och trivselgruppen ska arbeta med de s.k. mjuka frågorna i 

föreningen. Exempelvis boendemiljöfrågor och trivselaktiviteter  
− Teknikgruppen arbetar med våra byggnader och utemiljö. Planerar för 

framtida behov av underhåll, exempelvis trapphusen, minimaster mm. 
Gruppen tittar också på vilka energibesparingar vi kan göra och 
trygghetsfrågor, exempelvis säkerhetsdörrar och lås. Gruppen ansvarar 
även för underhållsplanen. Gruppen ansvarar för grönplanen och att planera 
etapp 3. Man tittar också på ljussättningen i området 

− Få fler medlemmar att engagera sig i att utveckla vår förening.  
 
Avslutningsvis vill styrelsen tacka alla medlemmar i vår förening och våra 
leverantörer för ett gott samarbete under året. 



Underhållsplan Riksbyggens brf Ladusvalan i Lund 
 

Nedanstående bild visar de kommande 10 årens underhållsbehov. Varje år 
uppdateras underhållsplanen och revideras efter det verkliga behovet. Planen 
visar på ett genomsnittigt underhållsbehov på 1.380.069 kr (1.580.400 kr) för de 
närmaste 10 åren.  
 

0 kr

500 000 kr

1 000 000 kr

1 500 000 kr

2 000 000 kr

2 500 000 kr

3 000 000 kr

3 500 000 kr

4 000 000 kr

4 500 000 kr

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Planerat underhåll 10 år

Bland de större åtgärderna de närmaste tio åren är följande: 
   

År 2011  
Målning plåt mm  1 219 656kr
Byte dilfogar  58 344 kr
 
År 2012 

 

Målning invändigt  189 027 kr
OVK-besiktningar  39 720 kr
 
År 2013 

 

Målning invändigt  192 385 kr
Byte Minimaster  3 182 400 kr
  
År 2014  
Utvändig målning mm   1 887 399 kr
Dörrar  1 636 620 kr
Målning invändigt  354 330 kr
Cirkulationspump vatten  183 210 kr
  
År 2015  
Belysning mm  224 665 kr
Cirkulationspump värme   91 800 kr
OVK-besiktningar  64 190 kr
 


































