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Välkommen till
Bostadsrättsägarnas 
Riksförbund

Vi är en ideell, partipolitiskt obunden förening, 
som organiserar bostadsrättsinnehavare tillika
delägare i en bostadsrättsförening.

I Sverige finns en miljon bostadsrättsinnehavare. Av 
dessa kommer årligen runt tio procent i konflikt med 
sin bostadsrättsförening, en köpare eller en säljare 
av bostadsrätter. Om just Du skulle bli drabbad så 
hjälper vi Dig.

Vår målsättning är att skapa bättre ekonomiska 
förutsättningar för alla bostadsrättsinnehavare. 
Det medför ökad trygghet i själva ägandet, och 
därmed också bättre trivsel i boendeformen. 

Vi arbetar för att påverka villkor, lagar och regler som gäller 
för Dig som bostadsrättsinnehavare, till det bättre. Detta 
”lobbyarbete” sker till exempel genom remisser eller egna 
förslag till myndigheter och andra organisationer.

Tillsammans är vi starkare!

Du kan läsa mer om vårt arbete på 
www.bostadsrattsagarna.se

Om Du har idéer och uppslag för vårt framtida arbete så mejla 
oss gärna och berätta mer. Genom ditt medlemskap hos oss 
kan Du göra Din röst bättre hörd.



Många värdefulla medlemsförmåner

Kontakta våra experter inom juridik och ekonomi. Vi kan med Din
fullmakt driva Dina frågor. Om Du vill gå vidare till domstol kan vi med
hjälp av Ditt rättsskydd i hemförsäkringen agera som Ditt ombud.

Mer information om oss och vad vi kan göra för Dig hittar Du på vår 
hemsida www.bostadsrattsagarna.se. Där hittar Du också de senaste 
branschnyheterna.

Under 2019 ökar vi servicen för våra medlemmar. Från 2019 kommer 
tio kronor av medlemsavgiften avsättas för utdelning till medlemmar 
som råkat illa ut vid olyckor i lägenheten eller hamnat i juridisk tvist. 
Du kan söka bidraget av oss.

Riksförbundet finns här när Du behöver råd och stöd i olika frågor.
Välkommen att ringa vår telefonrådgivning på 08-778 78 14 eller
kontakta oss på info@bostadsrattsagarna.com.

Välkommen som medlem!



Så här blir du medlem
På vår hemsida www.bostadsrattsagarna.se
hittar Du fliken ”Bli Medlem”. Där kan Du 
ansöka om medlemskap. Ditt medlemskap 
börjar gälla så snart medlemsavgiften är betald.

Du kan också ringa oss på 08-778 78 14 och 
berätta att Du vill bli medlem, så registrerar vi 
Din ansökan. Det går även bra att mejla info@
bostadsrattsagarna.se och uppge att Du vill 
bli medlem. Vill du hellre kontakta oss via post 
kan Du fylla i talongen nedan och skicka till 
oss, så registrerar vi Dig som medlem.

Kontakt
Bostadsrättsägarnas Riksförbund
Sliparvägen 4, 146 36 Tullinge
Telefon: 08-778 78 14
E-post: info@bostadsrattsagarna.com

Ansökan om medlemskap

Namn.................................................................
Adress................................................................
Telefon................................................................
E-post.................................................................
Bostadsrättsförening..............................................
Sammanboendes namn..........................................
Vi kan kontakta dig via e-post: □ □

Ja   Nej

Medlemsavgiften för 2019 är 260 kronor.
Bankgiro 164-5225
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