
1
Be om en alternativ visning om du inte är 
bekväm med att titta på bostaden samtidigt 
som andra – digitalt eller en enskild visning.

2
Se till att ha finansiering helt klar redan 
innan du börjar gå på visning. Ha ett 
aktuellt lånelöfte och undersök föreningens 
ekonomi noga om det är en bostadsrätt.

3
Sätt ett köptak men undvik att ha det på en 
större, jämn siffra. Sätt till exempel ditt tak 
på 3 025 000 kronor så har du möjlighet att 
vinna över de som stannar på tre miljoner.

4
Anmäl ditt intresse till mäklaren så fort som 
möjligt. Då undviker du att missa tåget om 
andra försöker köpa innan ordinarie visning.

5
Bli inte avskräckt av ful inredning och 
möblering. Men bli inte heller för hänförd 
av snygg styling. Försök att se potentialen 
för dig och ta med dig hjälp om du har 
svårt att visualisera.

6
Skriv ner vilka kriterier som är viktiga för 
dig och rangordna dem gärna. Glöm inte 
området. Passa på att ta en promenad i 
närområdet i samband med visningen.

7
Gör research och var ordentligt påläst, till 
exempel kring prisnivån i området. Kolla 
prisstatistik, titta på slutpriser och prata 
med olika mäklare.

Källa: Fastighetsbyrån

Under hösten sker många bostadsvisningar. Men vad ska man 
egentligen tänka på som bostadsspekulant inna man går på visning? 
Här är sju tips.

Tips inför visningen

Böcker

ANNA ÖBERG
Bokläsare

ALF MUNTHE: DEN MJUKA 
ARKITEKTURENS MÄSTARE
Gidlunds förlag

Textilkonstens historia är för mig helt okänd även om jag 
mött den i många kyrkliga sammanhang och en del offent-
liga byggnader. Det som mest fascinerar mig är det arbete 
som lagts ner i form av vävningstekniker och den omsorg 
och det tålamod det krävs att väva tråd för tråd i ofantligt 
många timmar, oftast av kunniga kvinnohänder. En av 
Sveriges mest skickliga textilkonstnärer var enligt denna 
bok Alf Munthe. Här presenteras både hans bildkonst och 
de textila verk som prytt olika offentliga byggnader. Hans 
textilkonst är abstrakt men samtidigt full av symbolik. 
Boken är utgiven i syfte att konsten och konstnären inte 
ska glömmas bort samt att den något ovanliga inriktningen 
textilkonst ska uppmärksammas. 

Jag tror inte textilkonst kommer att bli högsta mode att 
pryda våra hem eller offentliga byggnader med i denna tid 
av datoriserad hightech där prints och hyllor från Ikea pry-
der de flesta hems väggar. Det är ett skört material och det 
är tidskrävande, inte så allergi- och dammvänligt och kan 
inte bytas ut så lätt om man blir less. Samtidigt är det just 
det som gör textilkonsten så speciell och imponerande. Jag 
hoppas att det kommer att skapas mer textilkonst, det är 
mjukt, inbjudande och ett imponerande arbete som ligger 
bakom. Boken passar den som tycker svensk konsthis-
toria är spännande.
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Agneta Gustafsson är advokat vid Advokatbyrån Nywa. I Bil & Bostad 
förklarar hon varannan vecka juridiska ord och begrepp samt svarar 
på läsarnas frågor om juridik, främst om 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!
Jag undrar vilka som ska kallas till stäm-
man i en ekonomisk förening. Medlemmar-
na i vår ekonomiska förening är fyra olika 
bostadsrättsföreningar. Den ekonomiska 
föreningen har som ändamål att förvalta en 
gemensamhetslokal, som bostadsrättsfören-
ingens medlemmar får nyttja för fester eller 
möten.

Styrelsen i den ekonomiska föreningen 
är två personer från varje bostadsrätts-
förening. Kallelse till stämma sker enligt 
stadgarna så här: “Kallelse till förenings-
stämma ska ske genom brev med posten 
eller e-post. Styrelsens ledamöter och 
suppleanter kallas personligen.”

Jag tolkar stadgarna som att samtliga 
boende i de fyra bostadsrättsföreningarnas 
hus ska kallas till stämman. Styrelsen för 
den ekonomiska föreningen menar dock 
att de endast ska kalla representanterna för 
varje bostadsrättsförening, alltså de som in-
går i den ekonomiska föreningens styrelse. 
Tacksam för svar på vad som gäller!

Med vänlig hälsning,
Hampus

Hej,
Tack för din fråga. Av lagen om ekono-
miska föreningar framgår att medlem i en 
ekonomisk förening har rätt att närvara, 
yttra sig och rösta vid föreningsstämma, 
även kallad stämma. Vid stämman fattar 
medlemmarna beslut om föreningens ange-
lägenheter. Vid föreningsstämman har varje 
medlem normalt en röst, men undantag 
från detta kan göras i föreningens stadgar. 
Det är på stämman som styrelse och revisor 
utses. Om tio procent av de röstberättigade 
medlemmarna kräver det ska det hållas en 
extra föreningsstämma.

Vem är då medlem i den ekonomiska 
föreningen? Av din fråga framgår att det 
är bostadsrättsföreningarna i form av 
juridiska personer som är medlemmar i den 
ekonomiska föreningen. Medlemmarna 
i de respektive bostadsrättsföreningarna, 
de som bor i husen, är därmed inte direkt 
medlemmar i den ekonomiska föreningen. 
Det sagda innebär att det är bostadsrätts-
föreningarnas styrelser som har rätt att 
delta på föreningsstämman i den ekono-
miska föreningen, då det är styrelserna som 
företräder sina respektive bostadsrättsför-
eningar. Styrelsen i respektive bostadsrätts-
förening kan bemyndiga en styrelseledamot 
att företräda föreningen i specifika frågor, 
till exempel att företräda bostadsrättsfören-
ingens styrelse i styrelsen för den ekono-
miska föreningen, om inte annat anges i 
stadgarna.

Med andra ord är styrelsens information 
till dig korrekt. Värt att nämna är dock att 
det är medlemmarna i bostadsrättsfören-
ingen som utser styrelsen på bostadsrätts-
föreningens stämma, om inte annat framgår 
av stadgarna. Om bostadsrättsföreningens 
medlemmar inte är nöjda med det arbete 
styrelsens utför, till exempel hur styrelsen 
representerar bostadsrättsföreningen i den 
ekonomiska föreningen, kan bostadsrätts-
föreningens medlemmar besluta att inte 
återvälja personerna som ingår i styrelsen.

Det är medlemmarna i en förening, 
oavsett om det är en bostadsrätts-, eko-

nomisk eller ideell förening, som vid varje 
årsstämma ska rösta om ansvarsfrihet för 
respektive styrelse gentemot föreningen. 
Detta innebär i ert fall att det är bostads-
rättsföreningarnas styrelser som röstar i 
frågan om ansvarsfrihet i den ekonomiska 
föreningen. I bostadsrättsföreningen är det, 
som nämnt, varje röstberättigad medlem, 
normalt boende i huset, som röstar i frågan 
om bostadsrättsföreningens styrelses an-
svarsfrihet.

Vad är en styrelseledamot skyldig att 
beakta? Något som också kan vara bra att 
veta är att om en styrelseledamot uppsåtli-
gen eller av oaktsamhet skadar föreningen 
eller medlem i föreningen, när denne utför 
sitt uppdrag, kan ledamoten bli skyldig att 
ersätta skadan. Ett exempel på när sådan 
skadeståndsskyldighet kan uppstå är när 
styrelseledamot underlåtit att följa direktiv 
från årsstämman. Även i andra situatio-
ner kan skadeståndsansvar eller annat 
ansvar för ledamot uppkomma, såsom 
straffrättsligt ansvar för bokföringsbrott 

om bokföringen inte är korrekt förd eller 
arbetsmiljöansvar.

Det kan noteras att en bostadsrättsfören-
ing är en form av ekonomisk förening och 
att bostadsrättslagen till stor del hänvisar 
till lagen om ekonomiska föreningar varför 
reglerna i stora delar är lika. Vill du läsa 
mer om bostadsrättsföreningar eller ekono-
miska föreningar finns god information på 
www.bolagsverket.se.

Jag avslutar veckans artikel med några 
tänkvärda ord av den brittiske filosofen 
och juristen Jeremy Bentham (1748-1832). 
”Det är meningslöst att prata om gruppens 
intressen, om man inte förstår individernas 
intressen.”

Om bostadsrättsföreningar 
och föreningsstämma

Medlemmarna i de 
respektive bostads-

rättsföreningarna, de 
som bor i husen, är där-
med inte direkt medlem-
mar i den ekonomiska 
föreningen.


