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Motionärerna föreslår att de av föreningen medges rätt att bygga altan på taket som 

delvis hänger ut över fasaden samt att de får rätt att förändra innerväggen så att 

bjälkarna synliggörs. 

 

Styrelsen har efter att motionärerna förvärvat lägenheten haft diskussioner med 

motionärerna om en rad olika åtgärder, varav de två nu föreslagna förändringarna 

har inkommit som en motion till stämman.  Innan köpet har motionärerna inte tagit 

kontakt med styrelsen och efterhört föreningens uppfattning om de eventuella 

byggnationerna.  Motionärerna har sökt bygglov för åtgärderna, men ännu inte 

erhållet ett lagakraftvunnet beslut då länsstyrelsens beslut i frågan är överklagat och 

ligger för avgörande i Mark- och miljödomstolen. I sammanhanget kan påpekas att ett 

lagakraftvunnet beslut inte innebär att motionärerna får genomföra ombyggnaderna. 

Taket är föreningens egendom varför stämmans medgivande är en förutsättning för 

en byggnation som påverkar taket. 

 

De boende i huset har, sedan ombildningen till bostadsrättsförening skedde 2014, 

genomlidit stora påfrestningar i sitt boende. Det bör särskilt nämnas att den av 

Innovations Design genomförda vindsombyggnaden med nytt tak och tre nya altaner 

innebar mycket stora störningar och komplikationer för de boende. Därefter har 

balkonger byggts, skorstenspipor renoverats, säkerhetsdörrar installerats (tre inbrott 

och ett inbrottsförsök har skett de senaste två åren) samt partiell fasadrenovering 

genomförts mot gatan. Senare i år kommer fönstren mot gården att renoveras.  

Under nästa år är det aktuellt med en genomgripande upprustning av gården.  

I föreningens underhållsplan för de närmaste åren ingår även stamspolning och 

filmning av avloppsrör vilket kan leda till total stamrenovering inom något år. 

 

Taket på fastigheten är helt nylagt och nyligen besiktigat vilket innebär att entre-

prenören under en garantitid svarar för alla fel som uppstår. Om någon gör åverkan 

innebär det att entreprenörens garanti inte gäller. 

 

Styrelsens uppfattning är därför att någon ombyggnad av taket inte ska ske. Skälen 

till detta är att föreningen i rådande läge inte vill ådra föreningen och dess medlem-

mar ytterligare komplikationer och störningar utöver det som redovisats ovan.  



När det gäller yttrandet från fastighetsjurist Moa Elfgren kan konstateras att före- 

ningen till följd av motionärens ombyggnad av taket kan bli indragen i komplicerade 

rättsprocesser med Innovation Design, vilket är ett företag som föreningen av 

uppenbara skäl inte vill ha några mellanhavanden med i framtiden. Det kan, vid en 

eventuell rättstvist, bli frågan om bevisvärdering av olika orsakssammanhang som är 

mycket komplicerade. Svea Hovrätt avgjorde tidigare i år ett fall där en bostadsrätts-

havare utan tillstånd från föreningen rivit en bärande vägg. Domstolen menade att 

föreningen inte kunde visa att sprickorna i fastigheten uppkommit pga av att en 

boende rivit en bärande vägg, varför föreningen fick betala alla rättegångskostnader 

och reparationer i angränsade lägenheter. Styrelsens anser därför, mot denna 

bakgrund, att alla ingrepp på taket bör förhindras. 

 

När det gäller den föreslagna utformningen finns dessutom många kvarstående 

frågetecken kring t ex hur den överhängande delen ska möta takfoten etc. 

 

Sammanfattningsvis anser styrelsen att en ombyggnad av taket med en altan inte 

tillför något positivt för föreningen. 

 

När det gäller förslaget om att synliggöra bjälkarna mot ytterväggen ser inte styrelsen 

något hinder för en sådan ombyggnad, under förutsättning att den sker fackmanna-

mässigt och att motionärerna tar fullt ansvar för att eventuella ledningar som kan 

finnas bakom och berör andra lägenheter, inte skadas eller utsätts för avbrott. 

 

 

Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar  

 

att avslå begäran om att bygga altan samt  

 

att godkänna ombyggnad av yttervägg i enlighet med motionärernas förslag. 
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