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SBC förvandlar hyresrätt
till bostadsrätt
SBC har hjälpt tusentals hyresgäster i olika delar av
landet att få äga sitt eget hus. En ombildning från
hyresrätt till bostadsrätt är en process med många
steg – tekniska, ekonomiska och juridiska. Dessutom
är det en pedagogisk resa med att göra rätt saker vid
rätt tillfälle, fånga upp frågor och informera boende
på vägen. Som ledande ombildare har SBC den
erfarenhet och kompetens som behövs för att den
nya föreningen ska stå på stadig grund när dagen för
tillträde ska ske.

Fullservicepartner för
bostadsrättsföreningars alla behov.
SBC har arbetat med bostadsrätt sedan 1921. Idag sköter vi
förvaltningen åt små och stora bostadsrättsföreningar över hela landet – med erfarna
och kompetenta medarbetare inom ekonomi, teknik och juridik.
Välkommen kontakta närmaste SBC-kontor eller vår centrala Kundtjänst
med öppettider måndag-fredag kl 07.00-21.00 på tel 0771-722 722.
Mycket information om SBC och våra tjänster hittar du även på www.sbc.se.
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Vi erbjuder största samlade juristexpertis på bostadsrätt
På ett område där flera rättsområden berörs är det tryggt att
anlita en jurist med djup och bred kunskap kring alla lagar
och regler som berör bostadsrätt. SBCs jurister har lång
erfarenhet av praktisk tillämpning och tolkning. Verksamhetsområdet Juridik har vuxit starkt genom åren och vi är
stolta över att kunna erbjuda marknadens största samlade
juristexpertis för bostadsrätt på SBC med jurister runt om
i landet. Hos oss på SBC finns erfarenhet, sakkunskap och

resurser samlat för alla juridiska frågor bostadsrättsföreningar ställs inför.
Bostadsrätten är juridiskt sett en komplex boendeform och
föreningens styrelse ikläder sig i sin verksamhet en rad formella partsroller som kan kräva juridisk hjälp – som bland
annat fastighetsägare, hyresvärd, arbetsgivare, låntagare,
inköpare och beställare av entreprenader.

Spar tid och kostnader genom att föregå problemen!
Det är alltid bättre att förekomma än förekommas. Tag därför
kontakt med en SBC-jurist i ett tidigt skede och undvik
onödiga rättstvister och kostnader. Ett kort uppdrag i tidigt
skede är helt säkert prisvärt i förhållande till vad en skada
eller tvist kan kosta på grund av till exempel ett undermåligt
avtal.
Juridiken i helhetssammanhang
SBC är en fullservicepartner med olika tjänster för att
utveckla värden till nytta för både boende och bostadsrätts-

förening. Vi värnar om en klok och kostnadseffektiv för
valtning, vilket kräver kompetens inom såväl ekonomi som
teknik och juridik. Men viktigast av allt för en långsiktigt
välskött förening är helhetssyn, det vill säga vikten av att
förstå och anpassa åtgärder efter samordning av ekonomiska,
tekniska och juridiska förutsättningar. På SBC arbetar våra
jurister nära och tillsammans med verksamhetsområdena
Ekonomi och Teknik – en trygghet för våra kunder.

Juridiska tjänster över flera rättsområden
Bostadsrättsföreningar ställs ofta inför frågor som spänner
över flera rättsområden – bland annat bostadsrätt, hyresrätt,
associationsrätt, skatterätt och entreprenadrätt. De grundläggande reglerna för bostadsrättsföreningar finns i bostads
rättslagen (BRL) och lagen om ekonomiska föreningar
(föreningslagen, LEF), men det finns även flera andra
lagregler som ska tillämpas i olika sammanhang.
Styrelseperspektiv
För de olika tjänster som SBCs jurister erbjuder är det styrelseperspektivet som är aktuellt. Det kan gälla till exempel:

- föreningsbildning
- förhandling i domstol och hyresnämnd
- upprättande av avtal och förhandling
- uppsägningar
- upprättande av ekonomiska planer
- sammanslagning och delning av bostadsrätt
- tolkning och ändring av stadgar
- upprättande och uppsägning av hyreskontrakt
- avhysning och betalningsföreläggande
- föreningsinterna tvister
- skadeståndsanspråk

- ombildning från hyresrätt till bostadsrätt
- entreprenadfrågor
- friköp och likvidationer
- vattenskador och försäkringsfrågor
- tvångsförsäljning
- stämmor och ordförandeskap på stämmor
- förändrade andelstal
Stadgar för bostadsrättsföreningar
SBC har utformat så kallade mönsterstadgar som vi omarbetar allt eftersom lagändringar sker. Behöver föreningen
skräddarsy stadgarna efter sina egna behov är detta möjligt
så länge de följer rådande lagstiftning. Ändringar måste
beslutas av föreningsstämma och registreras hos Bolags
verket innan de kan börja tillämpas. SBCs jurister hjälper till
med att utforma nya stadgar och sköter det formella kring
ändringarna.
Hyresförhandling
Att förhandla om hyror för bostäder och lokaler är en
komplicerad process där hyreslagen ställer upp en hel del
formella krav. Våra jurister kan ta hand om processen vid
hyreshöjningar för bostäder och lokaler i föreningen. Vi sköter
förhandling med hyresgästföreningen och kan också vara
ombud vid enskilda förhandlingar och vid bruksvärdering av
lägenheter.
Har föreningen kommersiella lokaler är det viktigt att få
in marknadsmässiga hyror. Vi hjälper föreningen säga upp
hyresgäster för villkorsändring och förhandlar med dem.
Vid exempelvis önskad hyreshöjning i samband med renovering i fastigheten är det särskilt viktigt med förberedelsearbetet i en sådan process och många hyresrättsliga regler
ska beaktas.
Ordförandeskap vid stämma
Det är viktigt att stämmobeslut fattas på ett korrekt sätt
för att bli giltiga och för att inte kunna klandras av medlem
i efterhand. Under stämman finns moment som kräver
särskild juridisk expertis. Vid missnöjesyttringar, stora frågor,
kraftiga meningsskiljaktigheter eller problem i föreningen är

det särskilt angeläget att anlita en kompetent extern stämmoordförande som bidrar med såväl kunskap som objektivitet. Att besluten formuleras korrekt enligt lagens krav i
protokollet ska också ordföranden säkerställa.
Förändrade andelstal
Förändring av andelstalen är aktuellt till exempel vid vindsombyggnader och balkongbyggen. Det är i båda fallen
fråga om processer som kräver handläggning på föreningsstämma. Vad gäller balkongbyggnation ska endast de som
får balkong bära kostnaderna för dessa, men även föreningens underhållskostnader via sin avgift till föreningen. När
vind byggs om och nya lägenheter tillkommer ökas antalet
medlemmar i föreningen och fler bär föreningens kostnader.
Vid såväl balkongbyggnation som vindsombyggnader är
det klokt att använda juridisk hjälp till såväl process som de
viktiga avtalen och förändring av andelstal.
Delat underhållsansvar föranleder juristärende
Vattenskadeärenden är vanligt förekommande och innebär
ofta svåra frågor. Det handlar om mycket pengar, flera försäkringsbolag blir inblandade och till grund finns ett delat
underhållsansvar mellan den enskilde bostadsrättshavaren
och bostadsrättsföreningen.
Huvudregel vid vattenskador är att bostadsrättshavaren ska
åtgärda de skador som uppstår i lägenheten och föreningen
svarar för reparationer av det som är utanför lägenheten.
Det innebär att bostadsrättshavaren har ansvar att reparera
skador i sin lägenhet oavsett om han själv är vållande eller
inte. SBCs jurister har stor erfarenhet av att handlägga vatten
skadeärenden.

