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Boverket drar ut på tiden 

Vår överklagan ligger hos Boverket och vi väntar nu på 

beslut därifrån. 

Efter det att Brf Månhästen blev nekade av 

Länsstyrelsen att omvandla fastigheterna till 

bostadsrätter, har styrelsen lämnat in en överklagan till 

Boverket för att de skall se över Länsstyrelsens beslut 

och i bästa fall ändra på det. 

Anledningen till att det åter igen tar sådan tid är just 

detta att Boverket skall gå igenom allt material som 

Länsstyrelsen har haft tillgång till. Boverket mottog vår 

överklagan den 13:e oktober 2003. Vid kontakt nyligen 

med Boverket visade det sig dock att de ännu inte har 

börjat behandla vårt ärende. 

Ingen tidsbegränsning för 

Boverkets handläggande  

Vi har hört att det i området cirkulerar rykten, som dock 

visat sig att inte stämma. 

Ryktet om att Boverket skulle ha endast 6 månader på 

sig att ta beslut är alltså felaktigt och det är beklagligt 

om detta har ingivit falskt hopp om att det skall komma 

ett beslut inom en snar framtid.  

Vi har varit i kontakt med Boverket och de säger att det 

inte finns någon tidsbegränsning för beslut av denna 

karaktär. Detta kan emellertid vara bra för oss, då vi 

inte vill att de skall hetsa fram ett beslut, utan göra ett 

så bra jobb som möjligt och helst skall ju detta mynna 

ut i att de ändra Länsstyrelsens beslut. 

Det som handläggaren låter göra gällande är att vi 

tidigast kan vänta oss ett beslut våren eller sommaren 

2004. 

 

 

 

 

 

Detta är Månhästen 

En kort presentation av Bostadsrättsföreningen 

Månhästen 

 Brf Månhästen bildades i april 2001 med syftet att 

köpa husen på Fastlagsvägen 40, 42, 44, 46 och 

54 från Svenska Bostäder. 

 60% av lägenhetsinnehavarna lämnade i maj 

intresseanmälan för att ombilda till bostadsrätt. 

 Intresseanmälan lämnad i juni till Svenska 

Bostäder om att få köpa fastigheterna. 

 Svenska Bostäder lät en oberoende 

värderingsman värdera fastigheterna som stod till 

grund för erbjudandet till föreningen. 

 9 september 2002 träffade delar av styrelse SB för 

kontraktskrivning. 

 11 juni 2003 fick vi ett avslag av Länsstyrelsen. 

 Styrelsen arbetade med att sätta ihop en så bra 

överklagan som möjlig. 

 13 oktober emottog Boverket överklagan. 

 Vi väntar nu på Boverkets beslut. 

 

Julhälsning 

Styrelsen ber att för tredje gången få önska alla en 

riktigt god jul!  

 


