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Ny medlemsförmån:

Tele2 pressar priserna
Nu går det bra för SBC-medlemmar att pressa
föreningens och de boendes kostnader för tv,
internet och telefon. Genom ett nytt ramavtal
mellan Tele2 och SBC hoppas organisationerna
kunna lämna riktigt bra erbjudanden.
När det gäller kabel-tv har det varit
svårt för många bostadsrättsföreningar att över huvud taget få en offert
från något konkurrerande företag.
Marknaden är totalt dominerad av Com
Hem, som i dag har cirka 80 procent av
marknaden. För snabba internetuppkopplingar gäller i princip motsatsen.
Här finns det mängder av företag
som erbjuder sina tjänster med olika
tekniska lösningar, men fortfarande har
inte priserna gått ner ordentligt.
Men uppbyggnaden av så kallade
stadsnät – digitala motorvägar – i de
flesta städer medför att det nu finns
möjlighet för fler att konkurrera
effektivt. Här ser Tele2 en möjlighet.
Tillsammans med SBC har de därför
tagit fram ett antal lösningar som är
anpassade för livet i en bostadsrättsförening, och som har en mycket konkurrenskraftig kostnadsbild.
Tv-erbjudandet innebär att Tele2 kostnadsfritt tar över drift och underhåll av
föreningens befintliga kabel-tv-nät och
distributionen av gratiskanalerna, bland
annat SVT1, SVT2, TV4 och SVT24. I dag
finns totalt tio gratiskanaler. Om föreningen också tecknar avtal för samtliga
medlemmar så erbjuds ett paket med
ytterligare åtta individuellt valda kanaler
med 25 procent rabatt på gällande konsumentpris. Önskar förening ytterligare
kanaler erbjuds även de med rabatt.

De föreningar som önskar bygga ett så
kallat LAN, det vill säga ett särskilt nätverk
för datatrafik med en kapacitet av 100
megabyte till lägenheterna, lämnar Tele2
ett riktigt bra erbjudande till SBC-föreningarna. Om föreningen tecknar ett så
kallat gruppabonnemang på 5–7 år
blir kostnaden totalt per lägenhet och
månad 149 kronor, eller 20 procent
under det gällande gruppanslutningspriset. Detta pris inkluderar
samtliga kostnader, både drift
samt uppbyggnad av nätet, anslutningsutrustning och anslutningskostnaderna till det så
kallade stadsnätet. Avtalstiderna
kan väljas enligt föreningens
önskemål – korta avtal ger högre
månadsavgifter än längre, eftersom
Tele2 måste täcka kostnaden för att
bygga nätverket.
Hur mycket pengar de boende
kan spara med detta avtal beror
naturligtvis på vilken standard och
leverantör man jämför med – men
genom att teckna dessa gruppabonnemang kan sannolikt kostnaderna för
medlemmarna pressas rejält.
Avtalet kommer att presenteras
närmare i brev till medlemsföreningarna,
men den som önskar ytterligare information kan vända sig till info@sbc.se eller
tobias.johansson@tele2.com

Vem ska bekosta vad

efter branden?
En uppmärksammad
storbrand som väckte
medias intresse
inträffade i augusti.
Från en balkong spred
sig elden upp i huset
och takvåningarna i de
vackra 1800-talshusen.
Efter släckningen frågar
både medlemmarna
och media vem som
ska betala vad av
återställandet.
Som regel får bostadsrättsföreningen
gott stöd från sitt försäkringsbolag när
katastrofer av denna typ inträffar – det
är fastighetsförsäkringen som ska tas i
bruk. Försäkringsbolagen har, tyvärr,
rutin på hanteringen av dessa olyckor.

SBC rekommenderar
alla bostadsrättsägare att teckna en
tilläggsförsäkring till sin
hemförsäkring, ett så
kallat bostadsrättstillägg. Detta för att få
full ersättning, om
du exempelvis renoverat
ditt kök efter det att
huset byggdes.

Ett memento i detta sammanhang är
just att försäkringen ska vara gällande.
Se till att betala försäkringspremierna
i tid. Till skillnad mot de flesta andra
fakturor går det inte att slarva med
betalningstillfället för dessa. Efter förfallodatum finns det ingen försäkring och
händer det något därefter blir föreningen
– eller styrelsen – direkt betalningsansvarig för eventuella olyckor!
Grundregeln är att fastighetsförsäkringen täcker kostnaderna för återuppbyggnaden av fastighetsägarens, det
vill säga bostadsrättsföreningens hus,
till samma skick som före branden.
Medlemmarnas lösa egendom (de boendes
kläder, böcker, tv-apparater etcetera) täcks
genom medlemmarnas hemförsäkring.
Men vad händer med till exempel de
nya köksinredningar eller flotta badrum
som boende kan ha försett lägenheterna med efter att husen byggdes (så
kallad fast monterad lös egendom)?
Fastighetsförsäkringen täcker i och för
sig återuppbyggnaden av både kök och
badrum – dessa hör ju till ett normalt
fungerande hus – men det innebär inte

att de utrustas till samma precisa standard som de nerbrunna köken, i stället
blir det ”normalstandard” som gäller.
Vill man ha tillbaka ett badrum i samma
standard krävs en tilläggsförsäkring.
Det är bland annat – och kanske
främst därför – som alla bostadsrättsägare bör ha en tilläggsförsäkring till
sin hemförsäkring, ett så kallat bostadsrättstillägg.
Enklast att hantera är det naturligtvis om föreningens fastighetsförsäkring
och det så kallade bostadsrättstillägget
finns hos samma bolag. Då förenklas
skaderegleringen högst avsevärt. Det är
därför – förutom lägre kostnader – som
SBC:s fastighetsförsäkring också erbjuder
möjlighet för bostadsrättsföreningar
att teckna ett gemensamt bostadsrättstillägg för samtliga medlemmar. Önskar
ni ytterligare information om försäkringsfrågor för bostadsrättsföreningen är
ni välkomna att ställa dessa till SBC:s
konsult i försäkringsfrågor, Allians
försäkringsmäklare AB, telefon
08-700 51 73 eller info@allians.com

Boverket varnar för brandspridning
I våras skedde ett antal stora
och uppmärksammade bränder.
I några fall var det hela radhuslängor som brann ner till grunden.
Nu har Boverkets brandingenjörer
specialgranskat några bränder och
går därför ut och varnar för dåliga
takkonstruktioner.
Särskilt uppmärksammar brandingenjörerna så kallade lätta takkonstruktioner där betonghus byggts på
med vindar eller vindsvåningar som
består av takstolar i trä och inredning i

skivmaterial. När man bygger ska varje
lägenhet egentligen avskärmas som en
så kallad brandcell, och den ska klara en
brand i en timme utan att den sprider
sig till de näraliggande lägenheterna.
I de aktuella bränderna har husen
uppenbart inte klarat denna gräns.
Bränderna som startat i lägenheterna har
spritt sig via takfoten upp till vinden. Där
har takstolarna rasat samman då de endast
varit sammanfogade med spikplåtar. Elden
sprider sig också via dåliga, otäta kabelgenomföringar och ventilationstrummor.
I vissa fall har brandcellsavgränsningen

inte gått upp till taket eller helt saknats
mellan de olika lägenheterna. Detta kräver
nu särskild uppmärksamhet från landets
byggnadsnämnder, som är den myndighet
som normalt ska uppmärksamma brandskyddet i samband med byggande.
Är ni fundersamma med hur brandskyddet fungerar i ert hus? Ta kontakt
med en brandkunnig byggare eller vänd
er till kommunens brandkår eller byggnadsnämnd. Kan de inte hjälpa till själva
bör de kunna tipsa om var man hittar
sakkunskapen.

När lägenheter i föreningen säljs ringer ofta
medlemmar och vill veta
vilket kapitaltillskott som
de genom föreningen
gjort under sin tid i huset.
Motivet till de angelägna
frågorna är att de vill
minska sin reavinstskatt.
Det enklaste svaret på medlemmens
fråga om kapitaltillskott är att hänvisa
till kontrolluppgiften på blankett KU 55
som medlemmen ska få från föreningen i
anslutning till försäljningen – kapitaltill-

Minskad reavinst
genom kapitaltillskott
skott är beloppet du hittar i ruta 636. Men
hur får styrelsen fram den uppgiften?
Med uttrycket ”ett kapitaltillskott”
menas i Inkomstskattelagens kapitel 46,
paragraf 7: ”andra tillskott än insatser som
varit avsedda för att användas för amortering av lån eller finansiering av ny-, tilleller ombyggnad på fastigheten”.
Avdraget medlemmen kan göra är det
belopp som motsvarar bostadsrättens
andel av de kapitaltillskott som har gjorts
i föreningen under den tid bostadsrättshavaren innehaft bostadsrätten.
Den enkla grundtanke som ligger
bakom att reavinsten minskas genom
kapitaltillskott är att man ska få tillgodoräkna sig de medel som tillförts föreningen, det som medlemmarna gjort för att
föreningen blir mer ”välbärgad”.
Förenklingar
Men man behöver inte göra någon total
genomgång av föreningens ekonomi för
att räkna ut det efterfrågade kapitaltillskottet. Föreningens förmögenhet kan ju
förändras på många andra sätt än genom
utdelningar, låneamorteringar eller insatshöjningar – men det tar man inte hänsyn
till i dessa reavinstberäkningar. Under
1980-talet gällde andra regler för kapitaltillskott. Då krävdes i princip en total
genomgång av föreningens ekonomiska
läge vid inflyttning och motsvarande när

lägenheten såldes. Men detta blev alldeles för krångligt. Dagens ”ofullständiga”
redovisning är ett resultat av försök till
förenklingar.
Att denna förenklade metod lämnar
utrymme för ”smarta åtgärder” accepteras troligen. Om man enbart ser till det
intresse som avflyttande medlemmar har
skulle det till exempel löna sig att minimera föreningens likviditet och använda
denna till amortering av lån. Men föreningen har ju andra intressen – till exempel
de som bor kvar – att prioritera. I realiteten handlar kapitaltillskottet knappast
om stora privatekonomiska vinster – eller
motsvarande statsfinansiella förluster.
Man ska inte förväxla kapitaltillskott
med avdragsrätten för enskilda renoveringar – då handlar det om så kallade
förbättringsutgifter som den enskilde själv
har betalat under de senaste fem åren för
att höja värdet på sin bostadsrätt.
Bestämda arbeten
När det gäller insatshöjningar som
lämnats till föreningen för en ny-, tilleller ombyggnad av föreningens fastighet
krävs att dessa har använts för ett bestämt
arbete. Det totala tillskottet måste också
uppgå till minst 3 000 kronor multiplicerat med antalet lägenheter.
Som kapitaltillskott räknas alltså
inte insats som betalats i samband med

upplåtelsen av en bostadsrätt; denna
räknas in i anskaffningsvärdet. Och
årsavgifter som medlemmen betalar
till föreningen räknas således inte som
kapitaltillskott om det inte används för
amorteringar av lån. Men om amorteringen av lån finansieras direkt av att
föreningen tagit upp andra lån så räknas
det inte som kapitaltillskott.
Berätta i årsredovisningen
Frågan är hur eventuella kapitaltillskott
ska redovisas för medlemmarna – för
dessa är det till exempel inte helt enkelt
att avgöra om insatshöjningarna gått
till nybyggnation eller reparationer.
Detsamma gäller för styrelsen som ska
redovisa insatshöjningar för exempelvis
15 år tillbaka i tiden.
Därför föreslår vi att styrelsen – lämpligtvis i föreningens årsredovisning
– redovisar med vilka belopp som
medlemmarna under året bidragit med
till föreningen i form av ”kapitaltillskott”. Då anger man också samtidigt
om föreningen upptagit några nya lån
”för amortering av tidigare lån”. Berättar
man att år N har följande kapitaltillskott
gjorts, år N+1 och N+2 och så vidare
och årligen fyller på tidsserien får man
en redovisning som blir till stor hjälp
när medlem och styrelse ska ange vilka
kapitaltillskott som gjorts i föreningen.

om kronofogden
kommer
Med högre marknadsvärden har
utmätning av bostadsrätter hamnat i fokus.
Vad ska styrelsen göra då?

Kronofogdemyndighetens (KFM)
arbete syftar till att fordringsägare
ska få betalt för sina fordringar.
Utmätningen är ett viktigt steg på vägen
mot att bostadsrätten säljs ”i exekutiv
ordning”, oftast på en exekutiv auktion.
Processen tar ungefär ett halvår.
Utmätningsbeslutet är ett administrativt
beslut som inte kräver att någon kronofogde åker ut till fastigheten.
Vad gör styrelsen?
När kronofogdemyndigheten har utmätt
en bostadsrätt underrättas föreningen
skriftligt om utmätningsbeslutet. Då
ska styrelsen göra en anteckning om
utmätningen i lägenhetsförteckningen
på samma sätt som när en bostadsrättslägenhet har pantsatts.
En kopia av underrättelsen sparas
i lägenhetsförteckningen. Samtidigt
bekräftar föreningen skriftligen till KFM
att den har mottagit underrättelsen.
Om styrelsen försummar att anteckna
utmätningen i lägenhetsförteckningen
kan detta leda till obehagliga konsekvenser för den som köper den utmätta lägenheten. Även föreningen kan råka illa ut.
Utmätningen påverkar inte ägandet till
bostadsrätten eller medlemskapet

i föreningen. Därför ligger allt ansvar
för avgifterna och lägenheten kvar hos
ägaren till den utmätta lägenheten.
Däremot får bostadsrättshavaren
inte förfoga över sin lägenhet, till
skada för den som har begärt
utmätningen.
Kan föreningen säga
nej till försäljning?
Att en bostadsrätt har
blivit utmätt hindrar
inte att bostadsrättshavaren kan överlåta
den, till exempel
genom försäljning,
men då krävs ett tillstånd från KFM.
Föreningen kan alltså
inte hindra att medlemmen säljer sin lägenhet
trots att den är utmätt,
till exempel genom att vägra
förvärvaren medlemskap i
föreningen. Föreningen är i stället skyldig att informera köpare,
mäklare och andra intressenter
om att lägenheten är utmätt på
samma sätt som gäller när en
lägenhet är pantsatt. Utmätningen

liksom en pantsättning följer med själva
lägenheten, inte med innehavaren.
Missar föreningen att anteckna utmätningen i lägenhetsförteckningen kommer
utmätningen ändå att bestå. Den person
som ovetande köpt en utmätt bostadsrätt
kan å sin sida rikta skadeståndskrav
mot såväl säljaren som föreningen om
utmätningen blir bestående och lägenheten säljs på exekutiv auktion.
Samma gäller om lägenhetsförteckningen uppvisar sådana
brister att föreningen saknar
underlag för korrekt information om utmätningsbeslut.
Men utöver anteckningen
i lägenhetsregistret berörs
normalt inte föreningen mer
av utmätningen och den
exekutiva försäljningen mer
än vad som sker vid vanliga
överlåtelser.

Om styrelsen missar att
anteckna utmätningen
i lägenhetsförteckningen kan
detta leda till problem för den som
köper den utmätta lägenheten.
Även föreningen kan råka illa ut.

Tar kronofogden fler bostadsrätter?
Under sommaren förekom det
uppgifter i media om att det ska
bli mer osäkert att bo i bostadsrätt. Men är det så?
Dagens Nyheter skrev till exempel:
”Den som hamnar hos kronofogden och
bor i egen bostadsrätt kan snabbt ställas
på gatan. En lagändring innebär att om
inte förfallna skulder betalas på en gång
säljs bostadsrätten på auktion.”
Bakgrunden till ”nyheten” är att lagen
som styr Kronofogdens handläggningsordning har ändrats. Vad det handlar om
är till exempel kontokortsskulder, inte
den ”viktigaste” skulden som man eventuellt har på sin pantsatta bostadsrätt.
För pantsatt egendom gäller sedan länge

tuffare regler. Detta kommer eventuellt
att göra så att bostadsrätter tidigare
kommer i blickfånget för Kronofogden
när skulder ska drivas in. Men några
större skillnader i antalet utmätta
lägenheter blir det med all sannolikhet
inte. Bostadsrätter har alltid varit utmätningsbara precis som villor. Tidigare var
löneutmätning den vanligaste metoden;
nu kommer man i stället att söka en
helhetsbild, och där är ofta bostadsrätten en viktig tillgång. Men utmätning
av en bostad är kringgärdat av en rad
regler och tar alltid lång tid. Även i fortsättningen är det nog enklast att mäta ut
bilen, båten eller persianpälsen.
Tilläggas ska kanske att fogden inte
driver in allt. Livets nödtorft: kläder, tv,

möbler, arbetsredskap etcetera klarar
man alltid från indrivning. Bostadsrätter
och villor med låga marknadspriser
(cirka 300 000 kronor max) fredas också.
Exekutiv försäljning är förhållandevis ovanligt. I dag finns
uppskattningsvis sammanlagt 15 000
bostadsrätter till salu i riket. Men blott
ett tjugotal av dessa avser försäljningar
av kronofogden. Men även om det
är få lägenheter som verkligen säljs
exekutivt för att täcka skulder är det
inte direkt ovanligt att indrivningsprocessen startar genom en utmätning.
Tidigare var detta relativt ovanligt
– bostaden är så central i människors
liv att den fredades från utmätning.

Posttidning B
Stockholm Klara
Returneras vid obeställbarhet till:
SBC, Box 1353, 111 83 Stockholm

Inget tvång att installera postboxar
Det finns inte någon lag som
till exempel i fall där man i nybyggda
tvingar fram postboxar i flerfamiljshus
fastigheter valt att installera dörrar med
från år 2011. Det skriver nu Post- och
postinlägg i stället för fastighetsboxar.
Telestyrelsen, PTS, i en ny utredning till
Men utredningen är – mätt med
regeringen, som överlämnades till regenormala mått – knappast kristallklar.
ringen den 18 juni. (Regeringen hade
Å ena sidan har de naturligtvis alltid
frågat hur det ligger till med Postens
gjort rätt som gett det förvirrande
skyldighet att dela ut brev i flerfamiljsallmänna rådet, å andra sidan finns det
husens brevlådor.)
inte stöd för Posten att vägra dela ut post
Bakgrunden till regeringens uppdrag
till befintliga postinlägg. SBC menar att
är att PTS har utfärdat allmänna råd
det finns stort behov av klarlägganden.
som tolkas som att Posten ges en möjlighet att låta bli att dela ut posten i brevEtt tillbakadragande av PTS olycklådorna i lägenhetsdörren i de hus där
liga allmänna råd är högst befogat,
postboxar inte är installerade. I stället
menar han.
skulle Posten kunna hänvisa de boende
I dag kan man alltså, enligt SBC och
att hämta ut sin post på anvisat utlämövriga fastighetsägarorningsställe.
ganisationers mening,
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6 juni
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gripas som en sista utväg,
enligt PTS.
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Bättre villkor i fastighetsförsäkringen
SBC:s mycket prisvärda fastighetsförsäkring kan endast tecknas av SBC:s
medlemmar – medlemskapet ska
löna sig. I dag har cirka 25 procent av
medlemsföreningarna skaffat sig en
bättre och troligtvis också billigare fastighetsförsäkring på detta sätt. SBC:s
försäkring har också pressat priserna
hos andra bolag. Men de lämnas bara till
föreningar som nytecknar sina försäkringar; ligger man kvar hos ”sitt” gamla
försäkringsbolag gäller de priserna.
Därför finns det all anledning att begära
in en ny offert oavsett var man önskar
ha sina försäkringar.
I anslutning till att Moderna Försäkringar klev in som ny försäkringsgivare
för SBC fanns det möjlighet att förenkla
försäkringsadministrationen och samti-

digt förbättra villkoren. Det innebär
bland annat:
E Höjt försäkringsbelopp på det unika
moment som kallas avskrivningselimineringsskydd, från 20 000 till 40 000
kronor per lägenhet.
E Höjt försäkringsbelopp för styrelseansvar, från 2 000 000 till 5 000 000
kronor per skada.
E Egendomsförsäkringen gäller med så
kallad allriskomfattning mot det tidigare
traditionella brand, inbrott och vatten.
Nu täcks alltså betydligt fler skadehändelser än normala försäkringar.
Är ni intresserade av en offert från SBC:s
fastighetsförsäkring för er förening?
Ring +46 (0)8 700 51 73 eller gå in på
www.allians.com/sbc

FRÅGOR & SVAR

?

Vi hade en diskussion i styrelsen
om hur vi ska göra med målningen av våra hus. Hittills har var och en
målat själva vid behov för att spara
pengar. Ibland kan det innebära riskfyllt arbete på stegar och tak. Vem bär
ansvaret om det händer något?
Utvändigt underhåll är ju föreningens
ansvar. Kan vi friskriva oss ansvaret
om någon medlem skulle skada sig
eller bör vi alltid anlita entreprenörer
för säkerhets skull?
Svar: Om medlemmarna själva målar sina
hus är föreningen uppdragsgivare och
kan bli ansvarig om någon skadas. Men
troligen har dock ”målaren” ett visst skydd
genom föreningens fastighetsförsäkring
och också individens egna försäkringar. Ni
bör därför kontrollera villkoren i föreningens fastighetsförsäkring så att den täcker
sådana eventuella skador. Och ingen kan
tvingas mot sin vilja att delta i måleriet.

?

Det har dykt upp en fråga inom
styrelsen om interna entreprenörer. Får vi inom styrelsen rent juridiskt
anlita en enskild firma som innehas av
annan styrelsemedlem för till exempel
målning av ytskikt i tvättstuga?
Självklart förutsatt att aktuell styrelseledamot inte själv deltar i beslutet.
Svar: Det kan ni i och för sig – vederbörande får naturligtvis inte delta i sammanträdet under denna punkt. Jag skulle säga
att ni ändå bör ta in offerter från andra
entreprenörer för en jämförelse och er styrelseledamot får naturligtvis inte se dessa
offerter för att därmed kunna anpassa sitt
pris så att han får uppdraget. Har han Fskattesedel? I så fall ombesörjer han själv
inbetalning av sociala avgifter, i annat fall
måste föreningen göra det och ni betraktas
som arbetsgivare.

Om medlemmarna
själva målar sina hus
är föreningen uppdragsgivare och kan bli ansvarig
om någon skadas.
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