
Välkommen på kurs i 

Bostadrättsjuridik för styrelseledamöter  

Tid: kl 18:00 – 21:00 torsdagen den 3 november 2016   

Plats: Stora Marknadsvägen 15, 12 tr, Täby. Ingång H i Täby centrum 

Pris: 2 990 kr inkl moms (2 392 kr exkl moms) per deltagare  

I kursen ingår fika, kursmaterial och boken "Bostadsrätt – en handbok för styrelsen" 

(2015). 

Kursen anordnas av Advance Advokatbyrå och riktar sig till styrelseledamot i 

bostadsrättsförening. Kursledare är advokat Martina Slorach, författare till boken 

”Bostadsrätt – en handbok för styrelsen” och jur kand Johan Kleveland. Kursen är inriktad 

på de frågor som ofta uppkommer i bostadsrättsföreningar och vi går igenom rättsfall och 

andra praktiska exempel. Deltagarnas frågor är givetvis välkomna under kursen. 

Kursen behandlar bland annat:   

Fastighetsägaransvar – Snöröjning och istappar - vem ansvarar och vad 

händer om någon skadas? Brandskydd. Hissar. Radon. 

Löpande förvaltning – Styrelseledamöternas skadeståndsansvar. Hur 

snabbt måste en medlemskapsansökan behandlas och vad kan hända om 

man gör fel? Hur hanteras pantbrev?  

Underhåll och reparation – Vad ansvarar medlemmarna för? Vem 

ansvarar vid vattenskada? Praktiska tips om hur vattenskador bör 

hanteras.  

Beslut – Vilka beslut krävs för en renovering? När måste en 

bostadsrättsförening ansöka till hyresnämnden vid renovering?  

Misskötsamhet i bostadsrättsförening – hur ska styrelsen hantera 

störningar, vanvård, betalningsförsummelse och olovlig 

andrahandsupplåtelse? Hur författas en korrekt rättelseanmodan?  

Advokat Martina Slorach 



 

Kursledarna har lång erfarenhet av bostadsrättsjuridik. Advokat 

Martina Slorach är författare till boken ”Bostadsrätt – en handbok för 

styrelsen” och arbetar dagligen med bostadsrättsfrågor.  Hon har jobbat 

över tio år på advokatbyrå samt även vid HSB Riksförbund och 

hyresnämnden i Stockholm. Jur kand Johan Kleveland har arbetat över 

tre år bostadsrättsjuridik på HSB Riksförbund och Advance 

Advokatbyrå. Efter att ha varit bollplank för fastighetsförvaltare och 

styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar känner kursledarna väl till 

vilka frågor som blir aktuella i de flesta bostadsrättsföreningar och har 

utformat kurser särskilt för styrelseledamöters behov.  

 

 

 

Anmälan görs till johan.kleveland@advanceadvokatbyra.se 

Kursavgift erläggs i efterhand mot faktura. Avbokning får ske senast två 

veckor innan utsatt kursdatum. Efter detta datum utgår full kursavgift. 

Vid frågor om kursen vänligen kontakta Johan Kleveland, telefon 08-473 

72 00 eller e-post johan.kleveland@advanceadvokatbyra.se.  

 

 

 

 

 

Advance Advokatbyrå Stefan Flemström AB 

Stora Marknadsvägen 15, 12 tr 

183 34 TÄBY 

Jur. kand. Johan Kleveland  

Boken "Bostadsrätt - en handbok för 

styrelsen" ingår som kursmaterial.  


