
 
     Flik 5  

 

Hantering av medlemsärenden inför eventuell kommande tvist  
 

Muntligt/skriftligt påpekande 

Omgående då man upptäcker att någon inte följer regler eller avtal bör detta påtalas. 

 

Skriftlig tillsägelse. 

Om medlemmen inte direkt hörsammar så ska man i detta skede kontrollera avtalstiden för att 

bevaka närmast kommande möjlighet till uppsägning, detta beroende på hur snabbt ärendet 

bör hanteras. 

 

Personligt samtal  

Innan man går vidare med ärendet kan det vara bra att ta ett samtal för att undersöka om det 

föreligger någon särskild anledning eller problem för medlemmen att inte åtgärda. 

 

Anmaning om rättelse 

När medlemmen trots flera chanser att åtgärda inte hörsammat inleds den juridiska processen.   

Då anmaningen skickas bör bristen/felet dokumenteras. Anmaningen ska innehålla 

upplysning om vad som ska rättas till och det datum då detta ska vara åtgärdat. Efter detta 

datum dokumenteras åter bristen/felet om den kvarstår. 

 

Beroende på avtalstid och när uppsägning kan ske till avtalstidens slut får man här avgöra 

om ytterligare anmaningar ska skickas eller om det enligt avtalet är nära i tiden för en 

uppsägning. En annan möjlighet är att kontakta arrendenämnden för att pröva ärendet och 

få förslag till åtgärder s.k. medling. 

 

Uppsägning 

Om man trots alla försök inte nått lösning på problemet görs en uppsägning till avtalstidens 

slut.  

Denna måste vara påskriven av medlemmen, att denne har mottagit uppsägningen 

(mottagningsbevis, delgivning).  

När uppsägningen skett korrekt skickas kopia till arrendenämnden inom 2 månader, 

hänskjutande. Om detta inte gjorts och det blir en tvist är uppsägningen inte giltig. 

 

Uppsägningen accepteras 

Accepteras uppsägningen begär föreningen in en skriftlig begäran om avträde och gör upp om 

datum för borttagande av egendom. Om borttagandet inte görs inom 3 månader tillfaller den 

föreningen. 

 

Uppsägningen accepteras inte 

Om medlemmen inte frivilligt avträder så kontaktas Kronofogdemyndigheten för 

handräckning för avhysning alternativt verkställighet. Oftast meddelar KFM att innan de 

verkställer så ska giltigheten av uppsägningen prövas, ärendet avgörs då i tingsrätten. 
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Uppsägning under avtalstidens gång 

Att göra en uppsägning under avtalstidens gång rekommenderas inte. 

Det enda fall då detta bör göras är p.g.a. obetald arrendeavgift. Detta är det enda klart uttalade 

skälet som ligger till grund för omedelbart förverkande av arrenderätten. 

 

Besittningsskydd 

I förhållande med bostadsarrende har arrendatorn ett väldigt starkt skydd i lagstiftningen. För 

att säga upp ett avtal krävs starkt vägande skäl från jordägarens (föreningens) sida. 

Det som anges i Jordabalkens kapitel är: 

1. Obetald arrendeavgift utöver 1 månad efter förfallodagen 

2. Vanvårdar arrendestället  

3. Om arrendestället nyttjas till annat ändamål än vad som satts i avtalet 

4. Överlåter eller sätter annan i sitt ställe att nyttja arrendestället 

5. Åsidosätter avtalsenliga skyldigheter som måste anses vara av synnerlig vikt för 

jordägaren 

Som ett tillägg sägs också att arrenderätten inte är förverkad om det som ligger arrendatorn till 

last är av ringa betydelse. 

 

I detta sammanhang är det viktigt att se till att avtalen klart och tydligt talar om vad som 

gäller för få vara kolonist på området och att sådant som är av största vikt för föreningen 

också finns med i avtalen. Det gäller t.ex. byggregler, krav på odling och hänvisning till 

föreningens stadgar och ordningsregler. 

 

Vid enstaka tillfällen där man inte sköter sig utan man rättar sig innan uppsägning hunnit 

genomföras är det ändå viktigt att redan från början dokumentera och spara all korrespondens. 

Det kan så småningom visa sig att just denna medlem sätter i system att hela tiden tänja på 

gränserna. Speciellt kan detta gälla betalning av arrendeavgiften. 

Om man då kan påvisa att det under en längre period återkommande sker brister kan detta 

vara så allvarligt att en uppsägning är berättigad. 

 

6-månadersregeln 

Viktigt att tänka på när man upptäcker att någon börjar bygga för stort eller gör annan felaktig 

byggnation att omgående agera. Från det att föreningen upptäcker detta har man 6 månader på 

sig att hantera frågan, och göra en eventuell uppsägning på förverkandegrund.  

Viktigt att se till att det rättas till omgående och inte avvakta även om medlemmen lovar att 

åtgärda men drar ut det hela i tiden! 

 

Firmatecknare 

Alla juridiska dokument som avtal och uppsägningar måste vara undertecknade av de som 

valts till firmatecknare för föreningen. 

 

 

Sist men inte minst, rådgör och/eller ta hjälp av Koloniträdgårdsförbundets kansli innan 

nya avtal skrivs! 


