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Inledning 
 
Upprättande av närvaroförteckning  
Presentation av förtroendevalda 
 
Dagordning: 
 

 1 Sammanträdets öppnande och fastställande av dagordning 

 2 Val av ordförande för sammanträdet 

 3  Val av sekreterare och två protokollsjusterare för sammanträdet 

 4 Redovisning av upprättad förteckning av närvarande medlemmar 

 5 Fråga om kallelse till ordinarie föreningssammanträde behörigen skett 

 6 Styrelsens förvaltningsberättelse för 2020 

 7 Revisorernas berättelse för 2020 

 8 Fastställande av balansräkning för 2020 och om disposition av årets vinst. 

 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter 2020 

 10   Föredragning och fastställande av arvoden för styrelse och revisorer för år 2021 

 11 Föredragning och fastställande av budget för 2021 

 12 Val av två ordinarie styrelseledamöter för 2020 – 2021 

 13 Val av tre styrelsesuppleanter för 2021 

 14 Val av revisor för 2021 

 15 Val av valberedning för 2021 

 16 Från medlemmar inkomna skrivelser 

 17 Övriga frågor  

Inkommen motion från Håkan Lindahl – Behåll bostadsrättsföreningens 
generösa inställning till andrahandsuthyrningar. 

 18 Mötet avslutas 
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Svar   på   motion   
  

I   en   motion   till   föreningsstämman   föreslår   Håkan   Lindahl   att   Brf   Astern   ska   tillåta   mer   
generösa   regler   för   andrahandsuthyrning.     
  

Styrelsens   förslag   till   föreningsstämmans   beslut :   Styrelsen   yrkar    avslag    på   motionen   i   
sin   helhet.   
  

Bakgrund :   Från   och   med   1   maj   2020   gäller   nya   regler   för   andrahandsuthyrning   i   Brf   Astern.   
Bakgrunden   till   detta   beslut   var   en   återkommande   diskussion   och   svårigheter   att   få   vår   
bostadsrättsförening   att   fungera   på   ett   tillfredsställande   vis.     
  

Vid   tiden   för   styrelsens   ställningstagande   så   fanns   inga   regleringar   av   
andrahandsuthyrningar   vilket   hade   skapat   en   ohållbar   situation.   25%   av   bostäderna   i   vår   
förening   var   uthyrda   i   andra   hand   och   flera   av   lägenheterna   hade   varit   uthyrda   i   mer   än   10   
år,   några   längre   än   så.   Husvärdarna   vittnade   om   återkommande   bekymmer   att   få   kontakt   
med   de   som   hyrde   i   andra   hand   och   vid   upprepade   tillfällen   rapporterades   om   betydande   
ordningsstörningar.   Ett   annat   bekymmer   som   skapade   påfrestningar   i   vår   förening   var   
svårigheten   med   att   få   uppslutning   kring   vår   gemensamma   skötsel.   Detta   ledde   tyvärr   till   att   
vi   under   en   tid   hade   sämre   skötsel   i   flera   fastigheter   och   ett   extra   stort   ansvar   föll   på   några   
av   de   boende.    
  

Styrelsen   i   Brf   Astern   kontaktade   Bostadsrätterna,   en   rikstäckande   medlemsorganisation   för   
Sveriges   bostadsrättsföreningar,   för   att   dels   få   hjälp   med   en   omvärldsanalys   och   dels   hjälp   
med   att   ta   fram   fungerande   riktlinjer.   Vad   gäller   andrahandsuthyrning   så   var   
rekommendationen   att   följa   den   praxis   som   finns   och   som   har   stöd   via   flera   rättsliga   
prövningar.   Omvärldsbevakningen   visade   samtidigt   att   de   absolut   flesta   
bostadsrättsföreningar   valde   att   jobba   utifrån   de   föreslagna   reglerna   för   
andrahandsuthyrning.   Utifrån   dessa   tydliga   rekommendationer   så   valde   styrelsen   att   ta   fram   
nya   regler   för   andrahandsuthyrning   baserat   på   den   praxis   som   finns   för   
bostadsrättsföreningar   (medlemsbrev   med   info   om   de   nya   reglerna   bifogas).   
  

Vid   föreningsstämman   2020   presenterades   dessa   nya   regler   för   de   närvarande   och   
styrelsen   fick   tillfälle   att   beskriva   bakgrunden   och   även   svara   på   frågor.   Bland   annat   
presenterades   hur   ansökan   görs   och   vad   den   ska   innehålla.   Även   skäl   för   
andrahandsuthyrning   och   möjlighet   till   längre   uthyrningar   beskrevs.   Vid   föreningsstämman   
fanns   inga   andra   förslag   varvid   styrelsen   betraktade   de   nya   reglerna   som   föredragna.     
  

Reglerna   för   andrahandsuthyrning   i   Brf   Astern   måste   ändå   betraktas   som   generösa.   Ingen  
som   har   ansökt   om   att   få   upplåta   sin   lägenhet   i   andra   hand   och   har   kunnat   uppvisa   giltiga   
skäl   har   blivit   nekad.   Styrelsen   är   väldigt   mån   om   att   detta   ska   fortsätta   vara   så   framöver   
och   tar   alltid   i   beaktande   de   särskilda   skäl   som   den   sökande   uppvisar.   Samtidigt   har   
styrelsen   ansvar   för   att   vår   Brf   ska   fortsätta   vara   en   trivsam   förening   där   vi   alla   hjälps   åt   och   
där   vi   skapar   långsiktighet.   Vår   ambition   är   att   kunna   fortsätta   bidra   till   trivsel   och   en   stabil   
värdeökning   för   våra   medlemmar.   Därför   yrkar   styrelsen   avslag   på   motionen.   
  

Styrelsen   i   Brf   Astern.   


