Trygg BRF

För en tryggare bostadsaffär.

Vi stärker konsumentskyddet
på bostadsmarknaden
Att köpa en nyproducerad bostadsrätt är att visa tillit. Bostadsutvecklaren
får förtroendet att bygga kundens nya hem och denne räknar förstås med att
det görs på en hållbar ekonomisk och juridisk grund. Lika rimligt som det är
att anta att bottenplattan som huset vilar på är stadig, lika rimligt är det att
kräva ett stabilt utgångsläge för sin nya bostadsrättsförening.
Trygg bostadsrättsmarknad i Sverige är ett branschinitiativ och en
förening för stärkt konsumentskydd på bostadsmarknaden. Med märkningen
Trygg BRF gör vi det lättare för den som köper en nyproducerad bostadsrätt att göra ett klokt val. När kunderna är välinformerade och medvetna har
marknaden bättre förutsättningar att fungera väl.
Genom kvalitetsmärkningen Trygg BRF vill vi bidra till en sund konkurrens
på lika villkor mellan bostadsutvecklarna, höja branschstandarden och
därigenom öka tryggheten för slutkunden. För att säkerställa en rättssäker
process utfärdas själva märkningen Trygg BRF av den oberoende aktören
Gar-Bo, Sveriges ledande försäkringsbolag inom byggrelaterade försäkringar.

Medlemskap i föreningen
Intresserad av medlemskap i Trygg Bostadsrättsmarknad i Sverige?
Kontakta info@tryggbrf.se. Ansökan bereds av Gar-Bo och föreningens
styrelse prövar och beslutar om medlemskap. Varje medlem förbinder sig
att följa föreningens etiska regler och att stödja föreningens syfte:
• att främja byggande av bostadsrätter och verka för att deras ställning i
samhället stärks och tryggas.
• att värna bostadsrätten i nyproduktion, öka konsumentskydd, transparens
och jämförbarhet.
• att tillhandahålla tjänster för byggherrar och liknande samt att bedriva
annan härmed sammanhörande verksamhet.
Bostadsutvecklare som önskar medlemskap ska utöver medlemsansökan
också anmäla minst ett projekt och åta sig att fullfölja kvalitetsmärkningen
Trygg BRF.

Så hjälper vi bostadsköparna
För köpare som söker en nyproducerad bostadsrätt finns det mycket att
sätta sig in i. Inte blir det enklare när bostadsutvecklarna presenterar viktig
information om bostadsrättsföreningens ekonomi på olika sätt.
Märkningen Trygg BRF innebär att den nybildade föreningens ekonomiska
och juridiska grund är redovisad på ett tydligt sätt. När ett enskilt projekt
har godkänts av Trygg BRF betyder det att projektet uppfyller fler och tuffare
villkor än vad lagstiftningen och myndigheternas regelverk kräver.
Dessutom måste den bostadsutvecklare som vill använda vår kvalitetsstämpel förbinda sig att leva upp till våra etiska regler. Allt för att öka
tryggheten för slutkunderna.
Bostadsrättsföreningar som är tydliga och transparenta gällande föreningens
ekonomi bidrar till att bostadsrättskunderna får en ökad medvetenhet
och förståelse för den gemensamma ekonomin. Det leder i sin tur till att
marknaden får bättre förutsättningar att fungera väl.

Stiftarbolag
Initiativtagare och stiftargrupp till föreningen Trygg Bostadsrättsmarknad
i Sverige är JM AB, Veidekke Eiendom AB, Skanska AB, Peab Bostad AB,
Besqab AB, OBOS Sverige AB samt Bostadsrätterna.

Etiska regler
Den aktör som ansöker om medlemskap eller om
kvalitetsmärkning av ett enskilt projekt
• godtar att inte åta sig uppdrag som strider mot gällande
rätt, branschpraxis eller motsvarande, eller på annat sätt
kan anses oacceptabelt från allmän synpunkt.
• verkar för sund konkurrens och iakttar god
marknadsföringssed.
• ser till att allt samarbete med övriga parter inom ramen
för ett projekt präglas av korrekta affärsrelationer, tydliga
avtal och ömsesidig respekt.
• anlitar inte och samarbetar inte med oseriösa aktörer.
Aktören följer gällande lagstiftning och kollektivavtal
samt motverkar aktivt förekomsten av s.k. svartjobb.
• utför uppdrag fackmässigt och inom ramen för
god affärssed. Alla uppdrag genomförs med sådan
kompetens och sådana resurser som uppgiften kräver.
• stödjer försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker.

Det här ställer vi krav på
För att ett bostadsprojekt ska vara transparent och jämförbart måste
projektet uppfylla en rad krav på vad som måste redovisas. Tydligt
redovisade nyckeltal omfattar bland annat följande punkter:

Ränta
Föreningens ränteberäkning påverkar hur räntekänslig
bostadsrättsföreningen blir.
lån

ränta



Lån
Storleken på föreningens lån har stor betydelse för
den ekonomiska tryggheten.
Amortering
Storleken på föreningens årliga amortering på lånet
spelar också stor roll för den ekonomiska tryggheten.

amortering

Underhållsplan
En 30-årig plan för underhåll av föreningens fastighet
visar behov av avsättningar för framtida kostnader.
Andelstal
Grunden för beräkning av de andelstal som tillämpas
för fördelning av föreningens månadsavgifter ska
redovisas i ekonomisk plan.
andelstal

Försäkringar
Att föreningen och dess fastighet är rätt försäkrad spelar
stor roll för de boendes trygghet.
Avtal
Ett antal krav på vad som ska framgå i avtal mellan
föreningen och bostadsköparen samt vilka avtal som
måste redovisas som innebär en ekonomisk eller
annan förpliktelse för föreningen.

Vår märkning
Kvalitetsmärkningen Trygg BRF utgår från tre områden: ekonomi,
långsiktighet och trygghet.
Ekonomikraven berör exempelvis bostadsrättsföreningens belåning och
beräknade kostnader för ränta och amortering.
Långsiktighet handlar om hur underhållsplan, avtal och styrelsefrågor ska
hanteras. Allt för att husen ska stå länge och hålla väl över tid.
Trygghet rymmer riktlinjer som rör avtal, utköp av osålda lägenheter,
garantier och liknande frågor. Dessa är viktiga både för den boende och
för föreningens ekonomi i stort.

Processen steg för steg
För att kunna anmäla ett projekt till Trygg BRF behöver den ansvariga
bostadsutvecklaren först registrera sig hos Trygg bostadsrättsmarknad i
Sverige. Det görs via mejl till info@tryggbrf.se.
Därefter påbörjas en process som består av tre huvudsakliga steg, där vart
och ett fungerar som en grind som måste passeras för att komma vidare:
1) Inför säljstarten krävs en ansökan som motsvarar Trygg BRF:s kriterier.
2) Under genomförandefasen ska kostnadskalkyl (i förekommande fall),
ekonomisk plan, bygglov, försäkringar och andra handlingar redovisas.
3) Till sist ska överlämningen till föreningens nya boendestyrelse följa
Trygg BRF:s uppsatta krav.
När bostadsrättsföreningen har uppfyllt alla krav i processen är den godkänd
enligt märkningen ”Trygg BRF”.
För att se anmälda projekt och ta del av mer utförlig info, besök vår webb:
tryggbostadsrattsmarknad.se

