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Att bo i bostadsföreningen Record UPA 
En bostadsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger 
bostadsföreningens byggnader och mark. Marken kan alternativt innehas med tomträtt men 
i vårt fall äger vi marken. Som ägare till en andel i föreningen äger du rätten att bo i 
lägenheten i enlighet med stadgarna. Tillsammans med övriga medlemmar i föreningen har 
du ansvar för fastigheten du bor i. Rättigheter och skyldigheter gentemot föreningen delas 
av de boende.  

Det unika med att bo i en bostadsförening är att man gemensamt tar ansvar för sin 
boendemiljö. Det här engagemanget skapar sammanhållning och trivsel, samtidigt som 
kostnaderna för t ex löpande skötsel, drift och underhåll kan hållas nere. 
Som boende i en bostadsförening har du stora möjligheter att påverka ditt boende.  

På föreningsstämman kan du påverka de beslut som tas och där väljs också styrelse för 
bostadsföreningen samt fastställer också årsavgiften efter förslag från styrelsen. Styrelsen 
har ett stort ansvar för föreningens operativa verksamhet och att den avgift som beslutats av 
föreningsstämman täcker föreningens kostnader.  

Du kan påverka vilka frågor som ska behandlas genom din rätt som medlem att lämna 
motioner till stämman. Alla motioner som lämnats in i tid behandlas på stämman. Alla 
medlemmar har rätt att motionera i frågor de vill att stämman ska behandla. 

Genom att bo i en bostadsförening har man nyttjanderätt till sin bostad på obegränsad tid. 
Men man har också vårdplikt av bostaden och ska på egen bekostnad hålla allt som finns 
inuti lägenheten i gott skick samt betala avgiften i tid. Andelen/lägenheten kan säljas, ärvas 
eller överlåtas på annan på samma sätt som andra tillgångar. Som boende i föreningen 
bekostar man själv sin hemförsäkring som bör kompletteras med ett s.k. bostadsrättstillägg, 
om inte detta tecknats kollektivt av föreningen. Bf Record har tecknat kollektivt 
bostadsrättstillägg för medlemmarna i föreningen. 

Man får inte bygga om eller ändra i lägenheten utan att först rådgöra med styrelsen. Detta 
gäller inte för målning och ytskiktsrenovering utan tar mer sikte på väggar, vatten och avlopp 
samt elektricitet. Det är för att skapa hållbara fastigheter och en god boendemiljö för alla 
som dessa regler finns. Det är också därför det finns krav på kvalitetsdokument från 
auktoriserade hantverkare samt särskild ansvarsförsäkring under pågående arbete. 
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