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Agneta Gustafsson är advokat på Advokatbyrån Nywa.  
I Bil & Bostad svarar hon varannan vecka på läsarnas frågor 
kring juridik, avtalsrätt och bostadsköp.

Advokaten Agneta

Har du en fråga? Skriv till Agneta!
Om du har funderingar kring bostadsköp, bilköp, juridik eller avtal, 
skicka din fråga till Agneta på e-postadressen advokaten@nywa.nu.

Vänligen notera att alla upplysningar enbart är informativa och inte utgör legal rådgivning. Rättslig rådgivning kan endast 
lämnas av advokat eller jurist som erhållit handlingar och fullständig information om omständigheterna i det enskilda fallet.

AGNETA
GUSTAFSSON
Advokat,  
Advokatbyrån Nywa

Hej Agneta!
Vår pappa ska flytta till äldreboende 
och han vill nu ge sin bostadsrätt till 
mig och min bror. Vi tycker båda om 
att åka till Umeå och hälsa på släkt 
och vänner, varför det vore praktiskt 
att ha boende i Umeå. Dessutom är det 
mest rättvist att vi båda syskon kan 
få äga bostadsrätten tillsammans. 
Styrelsen i bostadsrättsföreningen 
har preliminärt sagt till vår pappa att 
medlemskap inte kommer att beviljas. 
Vad gäller?

Med vänlig hälsning
Lena och Lars

Hej,
Tack för din fråga om överlåtelse av ande-
lar bostadsrätt och medlemskap i bostads-
rättsförening.

När du bor i en bostadsrätt och är med-
lem i bostadsrättsföreningen kallas du för 
bostadsrättshavare. Att bo i en bostadsrätt 
och vara bostadsrättshavare skiljer sig från 
att vara hyresgäst och bo i en hyresrätt.

En bostadsrättsförening är en ekono-
misk förening. Det är bostadsrättsfören-
ingen som äger fastigheten och som sedan 
upplåter lägenheterna till nyttjande mot 
ersättning. Vid köp av en bostadsrätt är det 
en nyttjanderätt som förvärvas, alltså rätten 
att bo i en viss lägenhet under en obestämd 
tid. Lägg därför märke till att det inte är 
själva lägenheten du förvärvar.

I en bostadsrättsförening ska det finnas en 
styrelse. Styrelsen ansvarar bland annat för 
föreningens organisation och förvaltningen 
av föreningens angelägenheter. Om du vill 
läsa mer om bostadsrättsföreningars orga-
nisation har jag berört frågan i en tidigare 
artikel, ”Om bostadsrättsförenings organisa-
tion”, vilken du finner på www.bilobostad.
se och på Advokatbyrån Nywas hemsida 
www.nywa.nu/bil-bostad/. I sammanhanget 
kan noteras att det per 2018-07-01 har skett 
vissa förändringar i bostadsrättslagen. 

Du skriver att du och din bror ska få 
50 procent var av bostadsrätten i gåva av 
er pappa. När en bostadsrätt ska överlå-
tas ska, precis som ni gjort, ett gåvobrev 
upprättas med givare, gåvomottagare, 
lägenheten och andelen 50 procent angiven. 
Gåvobrevet ska undertecknas av båda 
parter och bör bevittnas.

Som gåvomottagare ska ni ansöka om 
medlemskap. Styrelsen beslutar därefter 
om ni kan godkännas som medlemmar i 
föreningen. Om medlemskapet inte beviljas 
av styrelsen blir gåvan ogiltig och ni kan 
inte nyttja lägenheten.

Styrelsen kan inte neka någon med-
lemskap i föreningen, om villkoren för 
medlemskap i stadgarna är uppfyllda och 
föreningen skäligen bör godta den sökande 
som bostadsrättshavare.

I föreningens stadgar kan det finnas 
villkor som måste uppfyllas för att någon 
ska antas som medlem i föreningen. Vissa 
stadgevillkor är inte tillåtna, till exempel 
att kräva visst medborgarskap, inkomst el-
ler förmögenhet. För det fall att stadgevill-
koret är oskäligt är det utan verkan.

Trots att det i föreningens stadgar inte 
får uppställas villkor på till exempel viss 

förmögenhet eller inkomst får styrelsen 
neka en sökande medlemskap i föreningen 
om det bedöms att personen inte kommer 
klara av sina åtaganden mot föreningen, 
till exempel att betala avgiften. Villkor som 
är sakligt motiverade utifrån föreningens 
ändamål är tillåtna. Ett sådant villkor är till 
exempel viss lägsta ålder på medlemmarna 
när föreningens ändamål är att tillhanda-
hålla seniorboende.

Huvudregeln, enligt 2 kap 6 § bostads-
rättslagen (1991:614), är att den som 
förvärvat en andel i en bostadsrätt får 
vägras inträde i föreningen, om annat inte 
bestämts i föreningens stadgar. Det sagda 
gäller dock inte för makar och sambor som 
har rätt till medlemskap vid andelsförvärv i 
en bostadslägenhet.

Även om föreningens stadgar inte 
uppställer något förbud mot andelsägande 
får styrelsen ändå neka den som förvärvat 
andel i föreningen medlemskap. En helt 
annan situation är det däremot om an-
delsägande uttryckligen tillåts i föreningens 
stadgar, då får medlemskap inte nekas på 
grund av andelsägandet.

Jag föreslår att ni tar kontakt med styrel-
sen i den aktuella bostadsrättsföreningen 
och ber att få del av föreningens stadgar. 
Bostadsrättsföreningens stadgar finns även 
registrerade hos Bolagsverket och du kan 
beställa dem hos Bolagsverket, på deras 
hemsida www.bolagsverket.se.

Svea hovrätt har i två beslut behandlat en 
liknande frågeställning som i ert fall. I båda 
målen nekades två syskon medlemskap i en 
bostadsrättsförening när de förvärvat varsin 
andel av en bostadsrätt. Svea hovrätt ansåg 
att bostadsrättsföreningen hade rätt att neka 
syskonen medlemskap. Det bör betonas att 
hovrättens beslut inte är prejudicerande och 
därför kan det ske en annan bedömning av 
en annan domstol i något annat fall.

Sammanfattningsvis beror svaret på er 
fråga främst på vad som anges i bostads-
rättsföreningens stadgar. Lagen uppställer 
inte något förbud mot andelsägande, men 
anger att andelsägaren får vägras inträde 
i föreningen, om inte annat framgår av 
stadgarna. Uppställer bostadsrättsförening-
ens stadgar inget förbud mot andelsägande 
kan styrelsen besluta om att du och din bror 
ska beviljas medlemskap i föreningen, om ni 
uppfyller övriga stadgevillkor. Avslår styrel-
sen er ansökan om medlemskap kan beslutet 
överklagas till hyresnämnden.

Har ni ytterligare frågor 
råder jag dig att ta kontakt 
med en advokat som kan 
hjälpa er i ert enskilda 
ärende.

Jag avslutar med ett 
citat om det viktiga 
hemmet. ”Det finns 
bara ett ställe som 
är hemma. Det är 
där en människa 
känner sig trygg”.

Om medlemskap i 
bostadsrättsförening

Nu på söndag, den 28 oktober, är det 
Bilens dag – en dag då bilen uppmärk-
sammas lite extra. Bil & Bostad har 
pratat med bilintresserade kända 
svenskar och folk i branschen om de-
ras första bilar och bästa bilminnen.

För somliga är bilen en nödvändighet, ett 
verktyg, för att klara vardagen med pendling, 
handling och resor. För andra är den någon-
ting mer. Ett intresse, en livsstil, kanske en 

kärlek. Men oavsett ens personliga engage-
mang är bilens betydelse för samhället stor.

Enligt statistiken har 85 procent av 
svenskarna minst en bil i hushållet – i 
mindre orter och på glesbygden är siffran 
91 procent. 37 procent av hushållen har 
två bilar och sju procent har tre eller fler. 
Flest bilar har de som bor i småhus, där 57 
procent har minst två bilar. 

– För de flesta svenskar är bilen en för-
utsättning för att livet ska gå ihop, speciellt 

om man bor utanför storstadsområdena. 
Bilen gör oss flexibla och ger oss trygghet, 
vi kan ta oss var vi vill, när vi vill, utan att 
behöva anpassa oss efter tidtabeller och 
linjedragningar, säger Charlie Magnusson, 
informationschef på Motorbranschens 
Riksförbund, MRF.

Under 2017 ökade antalet personbilar 
med 77 549 stycken i Sverige, och totalt 
fanns det i slutet av förra året över 4,8 
miljoner personbilar i trafik i landet. Mest 

ökar kvinnornas bilägande. Sedan mitten 
av 80-talet har antalet bilar som ägs av 
kvinnor ökat med 95 procent.

– Det är glädjande att allt fler får tillgång 
till den frihet bilen ger. Friheten att styra 
över sin egen tid, att välja var man vill bo, 
arbeta och handla, och vad man vill ägna 
sin fritid åt. Därför tycker vi att bilen är 
värd sin alldeles egen dag, avslutar Charlie 
Magnusson.

Peter Öberg

Dagen då bilen firas

Kända bilentusiaster och branschfolk delar med sig av sina bästa bilminnen och drömbilar
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1. Vilken var din första bil? 2. Vilket är ditt bästa bilminne? 3. Vilken är din drömbil?

George ”Jojje” Johansson
Författare (skapare av barnboks-
figuren Mulle Meck), bilskribent  
i tidningen Klassiker

1. Morris Minor 1000, ljusblå, skinn-
klädsel. I ett utomordentligt skick, 
tillverkad 1962 om jag minns rätt. 
Enkel, rättfram och kompetent 
byggd med utgångspunkt från 
Alec Issigonis ritningar (han som 
också skapade ”hundkojan”). Jag 
saknar den fortfarande.

2. Ensam Ferrari 360 Modena, på 
Circuito di Fiorano, Ferraris egen  
testbana, den 24 april 1999. Jag 
har aldrig kört snabbare, inte heller 
skrämt mig själv så mycket bakom 
en ratt. Klev dock ur helskinnad, 
dyngsur av svett. Och lycklig.

3. Jag har just sålt en Jaguar XJ till 
förmån för en Citroën 2CV från tiden 
före 1959. En genial bil, tyvärr för 
primitiv för dagens hårda trafikkli-
mat, där man kan bli ihjälkörd av en 
cyklist i kroppsnära funktionskläder.

Joppe Pihlgren
Musiker (sångare i Docenterna), 
verksamhetsledare Svensk Live

1. En Renault 8 och sedan en till Re-
nault 8 och sedan en massa andra 
franska och italienska bilar. 

2. Att köra Lotus Elise på bana i Eng-
land och en massa andra bilar på 
massa andra banor.

3. Det är självklart att jag vill ha den 
nya versionen av Alpine, den som 
hämtat inspiration från den feno-
menala Alpine A 110 som ju bara 
är bäst!

Tina Thörner
Rallykartläsare (med framgångar 
i bland annat dam-VM, SM och 
Dakarrallyt), föreläsare

1. En röd Toyota Celica GT 4.

2. När Lars-Erik Torph och jag vann 
vår klass i Svenska rallyt 1988 och 
blev trea totalt efter att varit nere 
på en fjortonde plats.

3. En drönarbil som ska kunna par-
keras och lyfta i trädgården, och 
programmeras vart jag vill den ska 
ta mig.

Mia Strand
Chefredaktör Wheels Magazine, 
eventansvarig Wheels Nationals

1. En Saab V4 med rattväxel och 
frihjul! En liten pärla som jag var 
oerhört nöjd med som 18-åring.

2. Oj, svårt att välja ett, jag har så 
många bra bilminnen. Ett härligt 
minne var när jag och två tjejkom-
pisar drog på turné i en Buick Rivi-
era från 1971. Vi besökte en träff 
i Avesta, Rat Fink Reunion, och 
kände oss som tonåringar igen, 
fast vi alla började närma oss 50...

3. Jag har alltid velat 
ha en pickup med 
en rejäl dos patina. 
En bil som man 
kan använda i ur 
och skur, kanske 
en chevapickis från 
mitten av 60-talet.

Annelie Wallin
Motorjournalist  
Motorkvinnan.se

1. En begagnad metallicgrön Toyota 
Celica var min första bil. En spor-
tig tuff bil på den tiden.

2. Bästa bilminne är från en roadtrip 
i Kalifornien. Sköna tysta vägar 
genom härliga landskap i en spril-
lans ny Hyundai Tucson. En ren 
njutning.

3. Oj, det finns många bilar som lock-
ar. Fast idag bör man nog tänka på 
klimatfrågan och då tycker jag att 
Audi E-tron verkar intressant.

Caroline af Ugglas 
Musiker (aktuell med albumet 
Varför därför), körledare, 
terrängkörningsentusiast

1. En ljusblå Volvo 142 som jag må-
lade vita moln på. Det var en bil 
som lagade sig själv om man lät 
den vila då och då i några dagar.

2. Oj oj oj, jag har alltför många 
bilminnen! Men min absolut första 
kärlek var mina föräldrars vita 
Ford Taunus. Gud vad jag var kär 
i den bilen! Den körde jag iväg 
med i sexårsåldern och rakt in i ett 
stenrös. Vet inte om det var ett bra 
minne. Men jag tror det för 
ingen gjorde illa sig.

3. En UAZ Hunter 
Soft Top. En dag 
kommer jag ha 
en sån, svart.

Mackan Edlund
Programledare, tv-profil  
(bland annat i Duellen på SVT)

1. Min första bil var en illgrön Pas-
sat. Fyrväxlad och full av tuffa 
snowboardklistermärken.

2. Oj, har ju rest väldigt mycket i bil. 
Kört två Gumball 3000 vilket är 
galet! 500 mil på en vecka och fest 
varje kväll... Men att bila genom 
nästan hela Sydamerika var ju 
häftigt! Jag körde ju Dödens väg 
en dag när det spöregnade – inga 
andra bilar gjorde det för det är 
livsfarligt! När vi nästan hade kom-
mit ner i dalen på andra sidan och 
klarat oss, då hade vägen börjat 
glida av berget så vi fick vända och 
köra HELA VÄGEN tillbaka! Det var 
lite ... dumt. Men kul efteråt!

3. Oj, det finns så många. En Porsche 
GT3 RS för att köra på bana. En 
Lamborghini Huracan och en Fer-
rari 458 för att de är så vackra!

En flygande 
drönarbil står på  

Tina Thörners 
önskelista. Kanske 
denna Ehang 184 

kan vara något?
Caroline af Ugglas 
drömmer om en rysk UAZ Hunter.

Morris Minor 1000.

Audi E-tron – en bil för framtiden?

Mia Strands bästa  
bilminne är från en resa  

i en Buick Riviera.

Ferrari 458 är en av  
Mackan Edlunds  

drömbilar.

”En genial bil”, menar författaren och bilskribenten 
George Johansson att Citroën 2CV är.


