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Medlemskap och överlåtelse
Varje bostadsrättshavare måste vara medlem i föreningen innan inflyttning. (§ 2)
Vid överlåtelse ska köpare ansöka om medlemskap i föreningen. Ansökan inlämnas till styrelsen 
eller till Vänerförvaltningen som är föreningens ekonomiska förvaltare.

Ansökan lämnas i två exemplar och ska innehålla uppgift om 
• överlåtare: namn och kommande adress, ägarandel, personnummer, telefon och mejladress
• förvärvare: namn och nuvarande adress, ägarandel, personnummer, telefon och mejladress
• överlåtelseobjekt: lägenhetsnummer, adress
• överlåtelsetyp: försäljning, byte, gåva eller arv
• köpeskilling och tillträdesdatum
• överlåtelseavtalet ska bifogas ansökan.

Observera att vid arv måste bouppteckning och arvskifteshandling inlämnas till styrelsen för 
medlemskapsprövning om mottagaren inte redan är medlem. Motsvarande gäller vid gåva.

Pantsättning av lägenhet ska alltid meddelas Vänerförvaltningen eller styrelsen.

Kreditupplysning görs alltid på förvärvaren.

Styrelsen beslutar om medlemskap avseende juridisk person (§ 3) eller fysisk person (§ 4).
Styrelsen får vägra medlemskap om det kan antas att förvärvaren för egen del inte ska bosätta 
bostadsrätten (§ 5). Den som har förvärvat en andel i bostadsrätten får vägras medlemskap om inte 
bostadsrätten efter förvärvet ska innehas av makar, registrerade partner eller sådana sambor på vilka
sambolagen tillämpas (§ 6).

I samband med överlåtelse upphör överlåtaren att vara medlem i föreningen om styrelsen inte 
beslutar annat (§ 2).

Vid uthyrning av hela lägenheten i andra hand gäller - Andrahandsupplåtelse § 47 

Avgifter
Styrelsen fastställer årsavgiften. Hyresavier utdelas fyra gånger per år med uppgift om de tre 
kommande månadernas lägenhetshyra. På hyresavin kan särskild avgift ingå för t.ex. 
parkeringsplats, plats i cykelgarage utomhus och extra källarförråd. Avgiften ska betalas senast 
månaden innan avsedd månadshyra, genom betalning via hyresavins bifogade inbetalningskort eller 
via autogiro. Vid utebliven inbetalning uttas en påminnelseavgift och därefter inkassoavgift och 
dröjsmålsränta (§ 11).

Vid överlåtelse fakturerar Vänerförvaltningen säljaren en administrationsavgift på 2,5 % av 
gällande prisbasbelopp. 

Vid pantsättning av bostadsrättslägenhet  fakturerar Vänerförvaltningen pantsättaren en 
administrationsavgift på 1 % av gällande prisbasbelopp. 

Vid andrahandsupplåtelse fakturerar Vänerförvaltningen uthyraren en årlig avgift på 4% av gällande
prisbasbelopp. Avgiften faktureras med 1/12-del per uthyrd månad.
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Föreningsstämma §§ 12-23
Ordinarie föreningsstämma ska hållas senast före juni månads utgång.  Extra föreningsstämma ska 
hållas när styrelsen finner skäl för detta samt när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av 
revisor eller minst 1/10 av samtliga röstberättigade.

- Motioner § 13 
Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämma ska anmäla detta senast vid 
tidpunkt som styrelsen meddelar. 

- Kallelse till föreningsstämma § 16
Kallelse utfärdas senast två veckor före föreningsstämman genom utdelning eller via e-post till 
medlem som har uppgett en e-post-adress samt anslås inom föreningens hus och publiceras på 
föreningens hemsida.
Kallelsen till föreningsstämma innehåller uppgift om vilka ärenden som ska behandlas på stämman. 
Beslut får inte fattas i andra ärenden än de som upptagits på dagordningen i kallelsen. 
Årsredovisningen, revisionsberättelsen och övriga bilagor angivna i kallelsen hålls tillgängliga på 
föreningens hemsida senast två veckor före tidpunkten för stämman. Medlem som har uppgett en e-
postadress delges via e-post. Den som önskar få bilagorna i pappersform skall, senast en vecka före 
tidpunkten för stämman, meddela styrelsen om detta.

- Rösträtt och röstning §§ 17 och 19
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Dock gäller en röst per lägenhet vid andelsägande 
och en röst vid innehav av flera lägenheter.
De flesta beslut fattas med enkel majoritet (mer än hälften av de avgivna rösterna). Vid personval 
gäller relativ majoritet (flest röster). För beslut enligt §§ 8, 28 och 57 krävs särskild majoritet. För 
vissa beslut därutöver kan krävas särskild majoritet enligt bestämmelser i Bostadsrättslagen.
Blankröst är ingen avgiven röst.

- Ombud och biträde § 18 
Medlem får utöva sin rösträtt vid föreningsstämma genom ombud som skall uppvisa skriftlig, 
underskriven och daterad fullmakt i original. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. 
Ombud får företräda högst två medlemmar. På föreningsstämma får medlem medföra högst ett 
biträde. 

Ombud och biträde får endast vara
- annan medlem
- medlemmens make/maka registrerad partner eller sambo
- föräldrar, syskon eller myndigt barn
- annan närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen i föreningens hus
- god man

- Stämmans protokoll § 23
Stämmans protokoll ska senast inom tre veckor hållas tillgängligt för medlemmarna. Protokollet 
delges medlemmarna via e-post till de medlemmar som har uppgivit en e-postadress samt anslås på 
föreningens hemsida. Den som önskar få protokollet i pappersform meddelar styrelsen detta.
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- Ärenden som kräver föreningsstämmans beslut

§§ 7-8 Insats och andelstal
Ändring av insats och andelstal ska alltid beslutas av föreningsstämma.. Vid beslut som innebär 
rubbning av det inbördes förhållandet mellan andelstalen krävs  minst ¾ majoritet.

§ 14 Extra föreningsstämma
Ärenden som upptagits på dagordningen i kallelsen till extra föreningsstämma. Beslut får inte fattas 
i andra ärenden än de som upptagits i kallelsen.

§ 15 Ordinarie föreningsstämma
Ärenden som upptagits på dagordningen i kallelsen till ordinarie föreningsstämma. Beslut får inte 
fattas i andra ärenden än de som upptagits i kallelsen.

§ 18 Ombud och biträde
Stämman får besluta att den som inte är medlem ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa 
förhandlingarna vid föreningsstämman. Sådant beslut kräver samtliga närvarande röstberättigades 
röster.

§ 25 Konstituering av styrelse
Stämman kan utse ordförande och andra funktionärer inom styrelsen.

§ 28 Beslut i vissa frågor
Beslut som innebär väsentlig förändring av föreningens hus och mark.  
Beslut avseende om- eller tillbyggnad innebär att medlems lägenhet förändras. 
Beslut som krävs enligt bestämmelser i Bostadsrättslagen.

§ 40 Gemensam upprustning
Föreningsstämma kan i samband med gemensam underhållsåtgärd i huset besluta om reparation och
byte av inredning och utrustning avseende de delar av lägenheten som medlemmen svarar för.

§ 55 Utdelning, upplösning och likvidation
Föreningsstämma kan besluta om utdelning av uppkommen vinst, föreningens upplösning eller 
likvidation.

§ 57 Stadgeändring
Stadgeändring kräver majoritetsbeslut vid ordinarie föreningsstämma och minst 2/3 majoritet vid 
den påföljande extra föreningsstämman

                                                                                                Tillbaka till Förtydligande av stadgarna 
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Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter
Som bostadsrättshavare äger man inte sin egen lägenhet, utan en ekonomisk andel i fastigheten. 
Det är bostadsrättsföreningen som äger fastigheten och alla lägenheter i den. Genom föreningen 
äger alla bostadsrättshavare fastigheten tillsammans. Som bostadsrättshavare och medlem i 
föreningen har man också rätt att bo i sin lägenhet. Denna nyttjanderätt kallas bostadsrätt. 

- Utdrag ur lägenhetsförteckning § 31

Bostadsrättshavare har rätt att på begäran få utdrag ur lägenhetsförteckningen avseende sin 
bostadsrätt och övriga personuppgifter om sig som föreningen behandlar digitalt eller i pappersform
enligt personuppgiftsförordningen (GDPR). Läs mer om föreningens Personuppgiftspolicy

- Bostadsrättshavarens ansvar §§ 35-43

Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla det inre av lägenheten samt tillhörande 
källarförråd i gott skick. (§35)

För skada genom inbrott eller annan åverkan på ytterdörr, fönster, balkonginglasning inkl. markis 
och källarförråd svarar bostadsrättshavaren.

Bostadsrättshavaren är skyldig att till föreningen anmäla fel och brister i sådan utrustning som 
föreningen svarar för (§ 39), likaså inbrott och misstanke om fuktskada eller ohyra.
Anmälan ska snarast göras till vice värd eller någon i styrelsen

För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast i 
begränsad omfattning i enlighet med bestämmelserna i bostadsrättslagen (kap 7 § 12)

- Försäkringar och medlems ansvarar

Föreningen har via Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring tecknat en fastighetsförsäkring som 
handläggs av Söderberg & Partner. Försäkringsgivare är norska Protector Forsikring ASA. 
Föreningen även tecknat en kollektiv bostadsrättstilläggsförsäkring. Denna tilläggsförsäkring 
ersätter egendom som tillhör föreningen men som medlem enligt Bostadsrättslagen eller stadgarna 
har underhållsskyldighet för, samt medlems egen bekostad inredning. Bostadsrättsinnehavare 
behöver alltså inte ha detta tillägg i sin hemförsäkring.

Bostadsrättshavaren svarar för att säkerhetsföreskrifter i villkoren för 
bostadsrättstilläggsförsäkringen uppfylls.
Läs noga igenom Försäkringsvillkor för Gemensamt bostadsrätttillägg

Om skadan orsakats genom slarv eller försummelse och inte godkänns av försäkringsbolaget, 
bestrids den helt av bostadsrättshavaren.

Det åligger varje bostadsrättshavare att själv känna aktsamhet om sin lägenhet och kontinuerligt 
kontrollera områden i lägenheten där vattenskador eller brand kan uppstå.

Exempel på åtgärder som bostadsrättshavaren ska utföra är:
• Tillse att golvbrunn i badrum rensas så att dålig avrinning förhindras.

                                                                                                Tillbaka till Förtydligande av stadgarna 
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• Vara uppmärksam på vattenfläckar/fukt som inte torkar ut i badrum. 
• Tillse att plastunderlägg finns under diskmaskin, kyl och frys, för att snabbt kunna observera

ett vattenläckage. Skyddet ska sticka fram under sockel.
• Kontrollera att inga kopplingar på vattenledning i badrum, toalett,och diskbänk läcker.
• Kontrollera att inget vattenläckage förkommer från värmeelement och värmeledningar.
• Kontrollera att brandvarnare fungerar.
• Tillse att lägenheten har god luftväxling genom att inte stänga fönsterventiler.
• Kontrollera så att inte ohyra eller skadedjur förekommer i lägenheten
• Lämna inte levande ljus utan uppsikt

Vid misstanke om fuktskada eller ohyra ska någon i styrelsen omedelbart kontaktas.

Protector Forsikring ASA, Skadeanmälan
Västra Trädgårdsgatan 15, 115 53 Stockholm
Telefon: 08-410 63 700
E-postadress:   skador@protectorforsakring.se  

                                                                                                Tillbaka till Förtydligande av stadgarna 
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- Fördelning av ansvar mellan förening och medlem

Stadgarna reglerar bostadsrättshavarens ansvar för att hålla det inre av lägenheten inkl. förråd i gott skick.

FÖRENINGEN MEDLEMMEN
Entrédörr - dörrblad inkl. karm och utvändigt 

foder
- invändig målning och foder,
- lås och nycklar, handtag, ringklocka

Badrum/WC - ventilationskanal
- undergolv

- tät- och ytskikt golv, väggar och tak
- wc, tvättställ, dusch, badkar, bidé
- fläkt, handdukstork, vitvaror
- inredning (skåp, belysning etc.)

Kök - ventilationskanal
- undergolv

- ytskikt golv, väggar och tak
- vitvaror, fläkt inkl. slang,
- inredning (skåp, bänkar, belysning)

Övriga rum - undergolv - ytskikt på golv, väggar och tak
- inredning (hatthylla, garderober, skåp, 
beslag, belysning)
- icke bärande innerväggar
- innerdörrar socklar, foder och lister
- brandvarnare

Fönster - karmar och bågar
- utvändig målning av karmar och
   bågar

- invändig målning 
- handtag och ventilationsdon 
- persienner
- tätningslister
- rengöring/byte av ventilationsfilter

Balkong - inglasning inkl. balkongräcke
- undergolv, dörr, väggar och tak

- invändig målning och inredning
- övriga installationer inom balkong

Vatten och avlopp - ledningar fram till lägenheten
- ej åtkomliga avloppsledningar 
   i lägenheten
- golvbrunn

- åtkomliga vattenledningar 
- avstängningsventiler och kranar
- anslutningar till vitvaror
- vattenlås i tvättställ och diskbänk
- klämring till golvbrunn och rensning

Värme - värmeledningar i lägenheten
- vattenradiatorer inkl. termostat

- elektrisk golvvärme
- elradiator 
- målning och luftning av radiatorer

El/telefon/bredband/
kabel-TV

- ledningar fram till i lägenhet - säkringsskåp inkl. jordfelsbrytare 
- ledningar i lägenheten
- eluttag och strömbrytare
- uttag för bredband/kabel-TV/telefon

Försäkringar - bostadsrättstillägg - iaktta säkerhetsföreskrifter i villkoren
- anmäla skador pga fukt och ohyra 

Skador - brand- eller vattenledningsskada - anmäla skador pga fukt och ohyra 
- vid försummelse eller vårdslöshet enligt 
bostadsrättslagen kap 7 § 12

Inbrott och annan 
åverkan

- skada genom inbrott eller annan åverkan 
på fönster, entrédörr, balkongdörr 
balkonginglasning, lägenhetsförråd

                                                                                                Tillbaka till Förtydligande av stadgarna 
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- Markiser och övriga installationer § 42

Uppsättning av markiser, belysningsarmaturer, solskydd, parabolantenner, luftkonditionering etc. på
fasaden kräver styrelsens skriftliga samtycke. Skriftlig ansökan lämnas i föreningens postlåda 
Tullhusgatan 23. Markiserna ska vara blå/vit-randiga motsvarande befintliga markiser. Inga övriga 
anordningar får sättas upp på fasaden eller utanför balkongen. Befintliga blomlådor, specifikt gjorda
för balkongerna, får hänga utanför balkongen. Bottenhålen ska dock tätas igen för att inte 
blomvatten ska rinna ner på underliggande markis. Nya blomlådor får inte hängas upp på våning 2 
och 3. 
Inom balkongen får fast armatur för belysning och värme etc. endast installeras av behörig 
elinstallatör.

- Förändring av lägenheten § 43 

Bostadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten. Följande åtgärder får dock inte företas utan
styrelsens tillstånd:
- ingrepp i bärande konstruktion
- ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, vatten eller inkommande elkabel
- annan väsentlig förändring av lägenheten.

Ansökan, ska i god tid innan arbetet startar, inlämnas skriftligen till styrelsen. , Ansökan ska 
innehålla en detaljerad beskrivning av förändringsarbetet samt namn på utförande företag. 
Vid förändringar, som beviljas av styrelsen, ska arbetet utföras av för arbetet behörig installatör. 
Installation av ny golvbrunn ska ske enligt gällande byggnorm och dimensioneras för 75 mm 
avloppsrör. Styrelsen beviljar ett generellt bidrag på 3000 kr vid byte av äldre icke godkända 
golvbrunnar i badrum. Förändringsarbetet får inte starta innan styrelsens godkännande. Intyg från 
utförande företag, att utfört arbete är gjort enligt gällande branschregler, ska inlämnas till styrelsen 
efter slutfört arbete. 

Fasta elinstallationer ska alltid utföras av behörig elinstallatör. Det rekommenderas att anlita 
behörig elinstallatör vid byte av brytare, vägg- och lamputtag.

- Tillträdesrätt § 46 

Företrädare för föreningen har rätt att komma in i lägenheten  när det behövs för tillsyn eller för att 
utföra arbete som föreningen svarar för eller har rätt att utföra. I de fall ingen person kan ge 
företaget tillträde till lägenheten kommer styrelsen att använda huvudnyckeln för att komma in i 
lägenheterna. Styrelsen kommer vid sådant tillfälle att kvittera ut en huvudnyckel från Certego som 
förvarar huvudnyckel till föreningens låssystem. I de fall huvudnyckel används av föreningen 
kommer alltid en styrelsemedlem att närvara vid tillträdet.

                                                                                                Tillbaka till Förtydligande av stadgarna 
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- Andrahandsupplåtelse § 47 

Medlem som avser att hyra ut hela sin lägenhet i andra hand ska alltid skriftligen anmäla detta till 
styrelsen. Ansökningsblankett och avtalsblankett tillhandahålls av styrelsen. Vid upplåtelse i andra 
hand gäller bostadsrättslagen och hyreslagen. Det innebär att du måste ha så kallade beaktansvärda 
skäl för att få hyra ut din lägenhet. Som skäl beaktas tillfälligt arbete/värnplikt/studier på annan ort 
eller uthyrning till nära anhörig. Till ansökan ska bifogas en kopia av hyresavtalet mellan lägenhets-
innehavaren (uthyraren) och hyresgästen. 

Styrelsen prövar ansökningar och ger tillstånd till uthyrningen såvida inte föreningen har befogad 
anledning att vägra samtycke. Styrelsen beviljar uthyrning som begränsas för en tid om längst ett år 
i taget. 

Om du får tillstånd, tänk på att: 
-  Du är ansvarig för att månadsavgiften betalas.
-  Du är ansvarig för att din hyresgäst informeras om gällande ordningsregler inom föreningen.
-  Du måste upprätta ett skriftligt hyresavtal med din hyresgäst.
-  Du bör avtala bort hyresgästens besittningsskydd om upplåtelsen varar i mer än två år i följd.

Om styrelsen ej samtycker till uthyrningen kan bostadsrättshavaren hänskjuta ärendet till 
hyresnämnden.

Vid andrahandsupplåtelse fakturerar Vänerförvaltningen uthyraren en årlig avgift på 4% av gällande
prisbasbelopp. Avgiften faktureras med 1/12-del per uthyrd månad. 

Meddelanden och information § 53
Enligt föreningens stadgar har styrelsen möjlighet att, förutom via utdelning och anslag i 
föreningens hus, använda e-post och publicering på föreningens webbplats (hemsida) för att delge 
kallelser och annan information till en medlemmarna.

Meddelanden till medlemmarna anslås i föreningens trapphus, på föreningens webbplats (Nyheter) 
eller genom e-post (Nyhetsbrev) till de som har uppgivit en e-postadress. Utdelning kan ske i vissa 
fall. 

Meddelande från medlem eller annan kan lämnas via kontaktformulär på hemsidan, via 
e-post/telefon till någon i styrelsen eller via föreningens postfack Tullhusgatan 23. Meddelande till 
föreningen kan även skickas via kontaktformulär på webbsidan allabrf.se

Föreningen har en egen hemsida med webbadress http:/www.aktern.bostadsratterna.se som 
innehåller information om föreningen. Hemsidan är tillgänglig för alla. Åtkomst till information för 
medlemmar kräver inloggning. Kontakta någon i styrelse om du saknar inloggningsuppgifter. 
Informationen riktar sig i första hand till föreningens medlemmar men även till bostadsrättsköpare 
och mäklare. På hemsidan finns information om bl.a. stadgar, medlems rättigheter och skyldigheter 
gentemot föreningen, ordningsregler, årsredovisningar, medlemsregister, förtroendevalda, 
kontaktlista och nyheter.  Allmän information om föreningen finns även på webbsidan allabrf.se

En pärm med väsentlig och aktuell information finns för tillfällig utlåning hos vice värd till medlem
som inte har tillgång till elektroniska hjälpmedel eller för den som vill få informationen i 
pappersform.

                                                                                                Tillbaka till Förtydligande av stadgarna 
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Styrelsens åliggande § 30
Styrelse ska bestå av minst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter. 
Föreningsstämman har beslutat att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och två suppleanter. 
Ledamöter och suppleanter väljs av stämman för en period av två år. Styrelsen utser inom sig 
ordförande och andra funktionärer om inte stämman beslutar annorlunda. 

Styrelsen svara för föreningens organisation och förvaltning av dess angelägenheter. 

Styrelsen förvaltar, underhåller och vidareutvecklar byggnader, mark och gemensam utrustning 
samt investerar i ny teknik för att effektivisera fastighetens energiförbrukningen i syfte att med 
bibehållen god ekonomi öka värdet på medlemmarnas andel i föreningen. Styrelsen arbetar för att 
medlemmarna ska få en trivsam och trygg boendemiljö med god standard till en rimlig årsavgift.

Styrelsen fastställer årsavgiften.

Styrelsen svarar fortlöpande för relevant information om föreningens verksamhet till medlemmarna 
via anslag i trapphus, eller via e-post (Nyhetsbrev). Utdelning i brevlåda kan ske vissa fall. 
All relevant information om föreningen finns på föreningens hemsida.

Styrelsen svarar för att föreningens har en Personuppgiftspolicy i enlighet med 
personuppgiftsförordningen (GDPR) och att den följs.

Styrelsen ska efter varje verksamhetsår avlämna en årsredovisning med förvaltningsberättelse, 
resultat- och balansräkning samt kalla till föreningsstämma.

Frågan om styrelsens ansvarsfrihet beslutas om vid ordinarie föreningsstämma.

Styrelsen har för förtydligande av stadgarna upprättat, förutom detta dokument även upprättat 
särskilda ordningsregler inom förening som finns på hemsidan under ”Ordningsregler”.
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Personuppgiftspolicy
Den 25 maj 2018 blev den nya europeiska personuppgiftsförordningen (GDPR) lag i Sverige med 
namnet Dataskyddsförordningen. Den ersätter personuppgiftslagen (PUL).

Föreningen är enligt gällande lagstiftning skyldig att föra medlems- och lägenhetsförteckning.

De personuppgifter som medlem lämnat i samband med tecknande av upplåtelseavtal eller 
överlåtelseavtal och beviljats medlemskap i brf Aktern, behandlas i den utsträckning som behövs för
att föreningen ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt gällande lagstiftning. 
Det kan gälla avisering av årsavgiften, att föra medlemsförteckning och lägenhetsförteckning och 
annat som hör till den löpande förvaltningen. Medlemsförteckningen är offentlig och innehåller 
namn, postadress samt lägenhetsnummer.

Även personuppgifter som inhämtas under tiden du bor i föreningen kan komma att behandlas, 
såsom exempelvis uppgifter om betalningsförsummelser och underlag för ombyggnation av 
bostadsrätten. Dessa sparas under den tid som är nödvändig för eventuella rättsliga anspråk, dock 
längst i tio år. Uppgifter i samband med störningar i boendet sparas som längst i tio år eller tills att 
bostadsrätten övergår till annan medlem, och kommer därefter raderas eller avidentifieras. 

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till förening som föreningen är medlem i och 
företag som föreningen samarbetar med i sin fastighetsförvaltning.
Föreningen har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med Vänerförvaltningen för behandling av 
föreningens medlems- och lägenhetsförteckning och förvaring av vissa handlingar.

Föreningen förvarar medlemsansökan, överlåtelseavtal, kreditupplysningar, fullmakter, ansökningar
om tillstånd, dels för uppsättning av övriga anordningar, dels för förändring av lägenheten samt 
andrahandsupplåtelser med hyresavtal. Förvaringen sker på sätt som avses i Dataskydds-
förordningen och övrig lagstiftning.

Föreningens behandling av personuppgifter utöver gällande lagstiftning.

Sådana uppgifter är t.ex. e-postadress, telefonnummer, bilder videor etc. För registrering av sådana 
uppgifter måste föreningen inhämta resp. medlems skriftliga samtycke. Föreningen har sedan 
tidigare ett register dels över telefonnummer till medlemmarna avseende porttelefoni, dels namn 
och tidpunkt vid bokning av tvättstuga. Föreningen har, där samtycke getts, ett registret över e-
postadresser som behandlas på föreningens hemsida. E-postadresserna är enbart åtkomligt för 
styrelse och valberedning och kommer inte att lämnas till tredje part. Föreningen har tecknat 
personuppgiftsbiträdesavtal med Bostadsrätterna för behandling av e-postadresser etc. Styrelsen 
raderar e-postadressen när medlem skriftligen till styrelsen återkallar detta samtycke. 

Blankett för Samtycke till föreningens behandling av personuppgifter finns nedan

Bostadsrättshavare har rätt att på begäran få utdrag ur lägenhetsförteckningen avseende sin 
bostadsrätt samt vilka personuppgifter om bostadsrättshavaren i övrigt som föreningen behandlar 
digitalt eller i pappersform och hur de behandlas. Detta är kostnadsfritt om det sker i rimlig 
omfattning. Vid upprepade förfrågningar kan en avgift komma att tas ut. (§ 31)

                                                                                                Tillbaka till Förtydligande av stadgarna 



Brf Akter 2018-12-22 Sida 12 av 12

Samtycke till föreningens behandling av personuppgifter

Brf Aktern, nedan föreningen, följer Dataskyddsförordningen och annan gällande 
integritetslagstiftning.

Styrelsen har 2018-06-10 via infoblad och via nyheter på föreningens hemsida informerat om 
föreningens behandling av personuppgifter som föreningen måste föra enligt gällande lagstiftning.
Personuppgifter som föreningen vill behandla, utöver de som föreningen måste föra enligt gällande 
lagstiftning, är e-postadresser. Dessa personuppgifter behandlas för att förmedla relevant 
information till dig som medlem i föreningen samt för övrig kommunikation. Personuppgifterna 
behandlas på ett betryggande sätt och kommer enbart vara åtkomliga för styrelse och valberedning 
som utsetts av stämman. E-postadresser kommer inte att lämnas till tredjepart.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas.
Detta får du utan kostnad om begäran sker i rimlig omfattning. Vid upprepade förfrågningar kan en 
avgift komma att tas ut. Du har rätt att återkalla detta samtycke via skrivelse till styrelsen som 
lämnas i föreningens brevlåda Tullhusgatan 23.

Medlem som uppger sin e-postadress till föreningen kommer att, via e-post, få personliga 
meddelanden från styrelsen och aviseringar om nyheter m.m. som läggs upp på hemsidan.
Du kan själv lämna synpunkter och förfrågningar via kontaktformuläret på hemsidan eller via mejl 
till någon i styrelsen (se kontaktlista)
Uppgift om e-postadress lämnas via anmälningsformuläret för nyhetsbrev på föreningens hemsida 
efter att ha lämnat in denna svarsblankett. Inlämnat underskrivet samtycke krävs för registrering av 
e-postadress.

Om du inte samtycker till ovanstående behöver du inte göra något.
Medlem som inte vill uppge sin e-postadress får själv logga in på hemsidan för att se nyheter m.m.

Jag samtycker till att föreningen behandlar personuppgifter om mig i enlighet med 
ovanstående.

E-postadress: E-postadress:

-----------------------------------------------------------    -------------------------------------------------------
Ort och datum Lägenhetsnummer

(står utanför lägenhetsdörren)
......................................................……………… ……………….
Medlems namnunderskrift Medlems namnunderskrift 

…………………………………………………. ………………………………………………..
Namnförtydligande Namnförtydligande 

..................................................................………      .....................................................……………. 

Blanketten lämnas i föreningens brevlåda Tullhusgatan 23
Har du frågor kan du kontakta Håkan Rhöse 0730330198 eller hakan.rhose@gmail.com
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