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I Hammarby Sjöstad får de boende
vara med och påverka utformningen
av lägenheterna. Något som
Jenny Andersson är nöjd med.
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Välkomna till en ny tidning från
sbc. Under många år har vi
skickat ut nyhetsbrevet sbc
Direkt till alla styrelser vars bostadsrättsföreningar är medlemmar i sbc. Nu startar vi en ny tidning som skickas till alla
som bor i en medlemsförening, och till alla våra bosparare. Vi vet att det ﬁnns
många frågor kring att bo med bostadsrätt
– och många missförstånd.
Med de tre årliga nummer som kommer
ut ska vi försöka ge relevant information
som gör att livet i bostadsrättsföreningen
blir roligt och så friktionsfritt som möjligt.
De ﬂesta beslut i en bostadsrättsförening berör inte bara styrelsen utan även
alla boende. Det ﬁnns många formfrågor
som det är viktigt att bostadsrättsinnehavaren har kunskap om. Vad är det som
gäller när till exempel stammarna ska bytas? Vilka beslut kan styrelsen fatta och
vilka beslut måste en föreningsstämma ta?
Om jag som bostadsrättsinnehavare vill
bygga om min lägenhet är det viktigt att
veta vad styrelsen måste ge sitt tillstånd
till och vad jag kan bestämma själv.

Min Bostadsrätt är inte den enda kunskapskällan. Vi sprider också kontinuerligt
information kring bostadsrätten på vår
hemsida, www.sbc.se. Den har även fördelen att vi snabbt kan ge viktig information.
Eftersom det är föreningen som är medlem i sbc och inte de enskilda bostadsrättsinnehavarna är det i första hand föreningen som får hjälp av sbc. Som boende kan
man dock ta kontakt med sbc Bostadsrättsnämnd. Ett antal erfarna jurister prövar frågor som rör konﬂikter mellan just
boende och styrelser.
Över 80 års arbete har lärt oss att det är
viktigt att alla som bor i en förening vet
vad bostadsrätt innebär. Ökad kunskap
innebär mindre och färre konﬂikter. Därför
vill vi ge er som bor i sbc:s medlemsföreningar del av vår
kunskap genom
tidningen Din
bostadsrätt.
Ulrika Francke,
vd SBC

Småstadsidyll
mitt i Stockholm
Med sina 8000 lägenheter är Hammarby Sjöstad som en mindre svensk småstad.
Längst ut mot vattnet på Sickla kaj bygger sbc 90 lägenheter. I höst ska de vara klara
för inﬂyttning. Hälften av lägenheterna är redan sålda. Läget, miljöproﬁlen, den höga

Mervärden genom
sbc:s nya försäkringssamarbete
bc har ingått ett samarbetsavtal med
Skandiabanken och If i syfte att utveckla konkurrenskraftiga försäkringslösningar för sbc:s medlemmar. Alla
styrelser har fått ett utskick med aktuella
erbjudanden eftersom fastighetsförsäkringen är en viktig grundsten för föreningen.
Om föreningen väljer att teckna den nya
sbc-försäkringen ingår bostadsrättstillägget
för samtliga bostadsrättsinnehavare. Detta
innebär att tillägget, som annars normalt är
en kompletteringsförsäkring till hemförsäkringen, kan sägas upp. Varje förening
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som övergår till den nya försäkringen bör
därför informera de boende.
sbc:s hemförsäkringsalternativ är för
övrigt också mycket konkurrenskraftigt i
sin utformning med bland annat 40 procent rabatt för ensamboende. Komplett information om det nya samarbetet och villkoren ﬁnns på Medlemssidan på sbc:s
hemsida www.sbc.se. Det går också bra att
ringa If:s kundcenter på tel 020-655 655
om just hemförsäkringens villkor.
Chris Hammar

standarden och stora valfriheten har lockat köpare.
Text: Catherine Johnsson Bild: Gunnar Seijbold

ommy Kjellgren är projektledare för byggandet av
sbc:s fastigheter i Hammarby
Sjöstad. Arbetet framskrider enligt tidplanen. Stommen till hus B är uppe och
A-husets stomme ska vara färdig i mars.
Utgångspunkten är livskvalitet med
människan i centrum.
– Vi har satsat mycket på energieffektiva, miljövänliga lösningar och informationsteknik. Miljöbesparingar måste
byggas in i vardagen för att fungera.
Det ska vara så enkelt att de boende in-

T

te märker att de är med och förbättrar miljön.
Varje månad kontrollerar en besiktningsgrupp arbetet. Tillsammans med
entreprenören gås varje moment noggrant igenom och stäms av mot byggplanerna.
– Det är vårt sätt att kvalitetssäkra, förklarar Tommy Kjellgren. Många delar,
som avlopp och ventilation, byggs ju in
i huskroppen och går inte att se när huset
är färdigbyggt.
Ambitionen är att alla lägenheter ska
Din bostadsrätt
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vara sålda innan det är färdigbyggt. Men
sbc är inte den enda aktören i Hammarby
Sjöstad. ncc, Peab, jm och hsb är med
och slåss om köparna.
– Att låta de boende få vara med och påverka utformningen av lägenheterna har
givit oss en stor fördel, säger Eva Boberg
som arbetar med försäljningen. Med tanke
på den höga standarden är våra lägenheter
dessutom väldigt prisvärda. Alla har till exempel tvättmaskin, torktumlare, diskmaskin och mikrovågsugn.
forts
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»Sambon vägrade att flytta
till Vaxholm, och på Djurgården
hade vi inte råd att bo…«

Förtur till ny bostad
genom SBC
Att hitta en bostad är inte det enklaste. Som
bosparare i SBC får du förtur till våra nybyggda lägenheter. Varje sparad hundralapp
ger en poäng och förbättrar din placering i
SBC:s bosparkö. Det enda som krävs är ett
medlemskap på 100 kronor. Du kan välja
mellan två av Handelsbankens fonder: Bofonden och Bofonden flermarknad. Du avgör
själv hur mycket du vill spara varje år.
Lotta Abild och Mangi Melldahl vill bo nära vattnet.
ATTRAKTIVT LÄGE

Lotta Abild och sambon Mangi Melldahl
hade länge varit på jakt efter en ny bostad.
– Kravet var att den skulle ligga i närheten av vatten. Sambon vägrade att ﬂytta
till Vaxholm, och på Djurgården hade vi
inte råd att bo, säger Lotta Abild. Så det
blev Hammarby Sjöstad,
De tittade på ﬂera lägenheter i området
innan de fastnade för ett av husen på Sickla kaj med utsikt över Södermalm. Att det
råkade vara ett av sbc:s hus var en ren
slump, ingen av dem var medlem i sbc. I
slutet av februari bestämde de sig för en
trea, som kan omvandlas till fyra rum och
kök, på 103 kvadratmeter.
– Det har varit fantastiskt att få inreda
lägenheten med material som speglar ens
personlighet. Vi har utnyttjat alla möjligheter att välja utrustning; i köket blir det
rostfritt stål, på golvet lönnparkett och
badrummet får kaklade väggar och golv,
säger Lotta Abild. När det kostar så pass
mycket pengar vill man att lägenheten ska
bli precis som man vill ha den.

Jenny Andersson, 23 år, köpte sin etta
redan i somras. Det blir hennes första egna
hem, hon bor fortfarande hos föräldrarna i
Täby. Tack vare deras framsynthet har hon
varit medlem i sbc:s BoFond sedan barnsben.

Ring 08–775 72 00
eller e-posta till
bospar@sbc.se
för mer information.

LÅG GRUNDAVGIFT

– Jag har fått hem prospekt i ﬂera års tid,
men det är först nu som jag känner att det
är dags att ﬂytta hemifrån. Så erbjudandet
om att köpa lägenhet i Hammarby Sjöstad
kom lägligt, säger hon. Jag skickade in en
intresseanmälan och hade sån tur att jag
ﬁck välja lägenhet.
Jenny Andersson läser arkeologi på
Stockholms universitet och jobbar extra i
en blomsteraffär. Att hon haft råd att köpa
lägenhet beror på den låga grundavgiften
på 2000 kronor i månaden. Särskilt nöjd är
hon över den stora balkongen som mäter
14 kvadratmeter.
– På somrarna blir det som ett extra
rum!

»Jag hade en sån
tur att jag fick
välja lägenhet.«

Eva Boberg jobbar med försäljningen av SBC:s
bostäder i Hammarby Sjöstad.
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Under det senaste året har SBC:s verksamhet i Göteborg tagit rejäl fart. Ett
antal projekt för att skapa fler bostäder
är på gång och flera är under planering.

Text: Jesper Waltersson
ågra av orsakerna till den höga aktiviteten i Göteborg är den bostadsbrist som råder samt en ökad efterfrågan på bostadsrättslägenheter.
– Vi märker att behovet av olika typer av
bostäder är stort. Vi jobbar nu med att hitta ﬂer möjligheter för nybyggnation samt
med att hitta projekt där vi kan bygga om
vindar och lokaler till bostäder. Vi hjälper
även till med bildandet av bostadsrättsföreningar, säger Martin Dahllöf, ansvarig för
projektutveckling på sbc i västra Sverige.
Vi för ﬂera olika diskussioner om projekt
som kan starta under de närmaste åren.

N

HÖG KVALITET

Bostadsutställning
15–25 augusti
i Hammarby Sjöstad
Hammarby Sjöstad är ett av Stockholms
mest uppmärksammade byggprojekt. Här
uppförs 8 000 lägenheter och cirka
10 000 arbetsplatser. Miljövänliga material
och modern design karaktäriserar
bostadsområdet. För att skapa en levande
stadsdel har stor vikt lagts vid naturliga
mötesplatser, tillgång till service och fungerande kommunikationer. Under BoStad 02,
den 15–25 augusti, är Hammarby Sjöstad
öppet för besökare. Då presenteras ett 30tal visningslägenheter spridda inom området. SBC inbjuder besökarna till fyra lägenheter. Utställningen är ett samarrangemang
av nio bygg- och bostadsföretag, Stockholms
Byggmästareförening och Stockholm stad.

Gå in och titta redan nu på
www.bostad02.com
4

Många boendeprojekt
på gång i Göteborg

– Många av våra pågående och planerade
projekt är koncentrerade till de centrala
delarna av Göteborg, och vi tittar framför
allt på projekt i Göteborg med omnejd, eftersom behovet av bostäder är störst där.
Men vi har även projekt på gång längs Hallands- och Bohuskusten, fortsätter han.
Ett exempel på pågående projekt av det
mer exklusiva slaget är ombyggnaden av en
fastighet som tidigare bestått av kontorslokaler, på Stora Nygatan i Göteborg.
– Fastigheten från 1850 är mycket välbevarad, och där försöker vi behålla så mycket av de snickerier, stuckaturer och trägolv
som ﬁnns. Samtidigt ser vi till att det kommer att ﬁnnas modern utrustning som
disk- och tvättmaskin samt torktumlare.
Det blir en hög kvalitetsmässig nivå, som
kostar lite mer än genomsnittet, men prisnivån blir inte så hög så att den avskräcker,
säger Martin Dahllöf.

Fastigheten på Stora Nygatan är från 1850, och
har utsikt över vallgraven och Trädgårdsföreningen.

– Verksamheten i Göteborg bygger bland
annat på att delta i olika typer av om- och
nybyggnadsprojekt, att hjälpa till vid ombildning till bostadsrättsförening samt fungera
som en långsiktig partner till föreningarna.
Tanken med våra projekt är att erbjuda
våra bosparare mervärden. I våra egna projekt i form av förmånliga priser på bostadsrätter, och i våra samarbetsprojekt i form
av förtur till förmedling av bostadsrätter.
Målsättningen är samtidigt att ha en bredd
i våra projekt där vi kan erbjuda allt från
exklusiva till enklare bostadsrättslägenheter, säger Anne Almlund Rosengren, regionchef för sbc.
När det gäller ombildningar till bostadsrättsföreningar är intresset stort i Göteborg.
– Intresset är minst lika stort i Göteborg
som i Stockholm. Men att det inte skrivs
om det lika mycket här beror på att det
framför allt är privata värdar som står för
ombildningarna. I Stockholm har många
allmännyttiga fastigheter blivit bostadsrättsföreningar, vilket skapat mer debatt,
säger Anne Almlund Rosengren.
Din bostadsrätt
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Projekt i Göteborg
Stora Nygatan
Ombyggnad av en fastighet från 1850
som ägs av SBC. 32 lägenheter kommer
att vara färdiga för inflyttning under våren
2003. Storleken på lägenheterna varierar
från ett till sex rum och kök, och ytan är
från 40 till 195 kvadratmeter.
Västgötagatan
Samarbetsprojekt där SBC:s bosparare
erbjuds förtur till cirka 20 bostadsrättslägenheter i en ombyggd vind. Inflyttning
är planerad till våren/sommaren 2003.
Sanatoriegatan
Ett projekt som i dagarna är klart för
inflyttning. Projektet utmynnade i fyra
två- och trerumslägenheter med en yta på
mellan 50 och 75 kvadratmeter. Resten av
lägenheterna är det redan boende i.
Östra Larmgatan
Ett projekt som inte har startat ännu.
Målsättningen där är att bygga om
kontorslokaler till lägenheter. Inflyttning
om ungefär två år.
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Svårt hitta rätt i bredbandsdjungeln
öran Olsson, vice vd på sbc, anser
att leverantörerna fortfarande saluför visioner.
– Kan de inte erbjuda ett konkret tjänsteutbud är det svårt att motivera bredband,
säger han.
Det har gått två år sedan begreppet
bredband landade i det svenska folkhemmet med löften om snabb och billig datakommunikation.
Fortfarande är det samlingsnamnet på
infrastruktur som gör snabb överföring
mellan datorer på ett nät möjlig.
Göran Olsson på sbc gillar bredband
men anser att det utbud av tjänster som
bredbandsleverantörerna i dag erbjuder
knappast motiverar bredband för alla. Till
våren hoppas han kunna presentera ett
samarbetsavtal med en leverantör av bredbandstjänster för sbc:s medlemmar.
– Bredband kommer att växa och bli allt
viktigare, men ska man bara göra bankärenden i dag räcker det med ett vanligt modem, säger Göran Olsson.
Då det i dag talas om bredband är det oftast tre former av anslutningar som åsyftas: kabel-tv-nätet, telefoninätet eller ett
internt nätverk i fastigheten.
Det som kräver minst av användaren är

G

anslutning via kabel-tv eller telefoninätet,
som vanligtvis går under termen adsl.
Båda alternativen erbjuder en något lägre
kapacitet än vad det interna nätverket gör.
LÅGT INTRESSE

Skulle Göran Olsson tvingas välja skulle
han lägga sina pengar på adsl.
– Den som varit en vanlig surfare och
som tidigare arbetat med modem kommer
att uppleva det här som en hisnande skillnad, förklarar han.
Bredband via kabel-tv ger han inte
mycket för, mest av principiella skäl.
– Det blir ju i det närmaste monopol, eftersom man är bunden till den kabel-tv-leverantör som ﬁnns i huset. adsl ger ju ändå lite större frihet eftersom telenätet ändå
är konkurrensutsatt, säger han.
Nätverk i fastigheten, så kallad lananslutning, är dock lyxvarianten, enligt Göran Olsson. Han lovordar dess höga kapacitet och hastighet.
Kapaciteten matchas dock inte av
tjänsteutbudet. De storslagna idéerna med
att till exempel kunna beställa ﬁlm över
bredband har ännu inte fått något större
genomslag.
Så har också intresset bland sbc:s medlemmar för att installera bredband i sina
hus varit tämligen lågt.
Från början hade leverantörerna bara visioner om möjligheten

✃

Varsågod!

Vänligen kryssa för i vilken
Biljetten gäller som
roll Du besöker mässan:
fri entré valfri dag
under Bostadsrättsmässan
Styrelsemedlem
12–14 april på Svenska
i bostadsrättsförening
Mässan i Göteborg.
Bostadsrättsinnehavare

Din fribiljett från sbc
till Bostadsrättsmässan
12–14 april 2002

Öppettider:
Fredag 12 april kl
10.00–17.00
Lördag 13 april kl
10.00–17.00
Söndag 14 april kl
11.00–17.00

Värde 100 kr

Bosparare
Annat:

Välkommen!

en 12–14 april arrangeras den populära Bostadsrättsmässan i Göteborg
– en mässa där du som bor i, förvaltar eller funderar på att köpa bostadsrätt
får ditt lystmäte i form av information och
inspiration. Under tre dagar på Svenska
Mässan sätts bostadsrätten i fokus genom
utställning, seminarier, rådgivning och olika erbjudanden. sbc är arrangör tillsammans med hsb och Riksbyggen. Alla sbcmedlemmar – styrelser, bostadsrättshavare
och bosparmedlemmar – erbjuds fri entré.
Hoppas vi ses under mässdagarna.

D

Chris Hammar
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Stambytt fastighet – en vanlig upplysning i bostadsrättsannonser. Undra på det.
Går det över huvud taget att bo kvar när lägenheten är belägrad, huset som en krigszon?
På Disponentgatan 2 på Lilla Essingen i Stockholm löper stambytena smidigt tack vare
bra planering.
Text: Hans Sandström Bild: Hanna Teleman

trappuppgången tronar en uttjänt tvättmaskin bland gipssäckar,
rördelar, byggvirke, skräp och damm. Jobb pågår i lägenheterna
längs två av avloppsstammarna medan andra redan är klara. En
borr vrålar så huset skakar. Flera av badrummen som ett bombnedslag. Golven uppbilade, kaklet nedrivet, badkar, toa och tvättställ utslängda.
De nya stammarna är på plats, dolda av ännu ojämna ytor av
gips. Lägenheterna upp- och nedvända. Öppningen till vardagsrum och kök döljs av upptejpad plast. Där bakom skymtar
ihopträngda möbler överdragna med plast för att skydda mot dammet. För dammigt är det. Damm, damm, damm.
En stam är det lodräta grova rör som samlar avlopp från badrum,
toaletter och kök. Hur stora ingrepp som måste göras beror på hur lätt
det är att komma åt stammen. Det händer att köksstammen står inmurad i väggen bakom diskbänken. Då blir det ett större jobb. I andra
fall är köksavloppet kopplat till badrumsstammen.

I

Fredrik Emdén

Bostadsrättsmässa för Göteborgare
Kopiera gärna kupongen.

»Arbete pågår«

med bredband. Men nu är ﬂer tjänster det
enda sättet att locka nya användare.
För ett par år sedan bjöd många leverantörer på installationen av bredband i en
fastighet för att få abonnenter.
– I dag är många av dem ovilliga att installera bredbandsnätverk i fastigheter med
få lägenheter, eftersom intäkterna sällan
överstiger kostnaden.
Göran Olsson menar att marknaden förstördes då folk »ﬁck för sig att bredband är
gratis«.
– Man måste vara beredd på att betala,
och det är man inte så länge det inte ﬁnns
några tjänster att erbjuda, förklarar Göran
Olsson.

ill: helena halvarsson

Debatten må ha svalnat, men antalet
bredbandsleverantörer får fortfarande
marknaden att likna en djungel.

SMIDIGT ARBETE

På Disponentgatan går jobbet relativt smidigt. Stammarna är lätta att komma åt. Däremot har man träffat på asbest i några av
badrummen, vilket fördröjer och fördyrar arbetet, uppger Torsten
Gustafsson, tekniker på sbc. Han är också den konsult som
bostadsrättsföreningen Montebello 8 anlitat för att hålla i alla trådar som rör stambytena.
– Bostadsrättsföreningar brukar göra varsamma renoveringar,
säger han. Här återanvänder vi exempelvis köksskåpen. Privata
värdar brukar gå hårdare fram för att kunna höja hyran.
Det är vanligt att de som bor i lägenheterna ﬂyr fältet medan ingreppen pågår. Andra väljer att uthärda i bråten och dammet.
– Det är lättare att bo kvar för den som har en stor lägenhet där
det går att dra sig undan, säger Torsten Gustafsson. För den som
bara har ett rum och kök och bor kvar får renoveringen större inverkan på vardagslivet.
Inga-Lill och Lennart Karlsson valde att stanna kvar i sin tvåa.
De har levt i en byggarbetsplats sedan oktober då byggﬁrman började renovera toaletten, som ligger skild från badrummet.
forts
Din bostadsrätt

Många flyr fältet under ett stambyte, men det finns de som väljer
att uthärda i röran.
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Nya fräscha badrum, ja det är vad man väntar
sig av ett stambyte. För dem som bor i bostadsrättsföreningen Eken 21 på Gullmarsvägen
i Årsta strax söder om Stockholm ledde renoveringen till något mer. Det kan Anne Östlund, Birgit Jansson och Maj Forsberg intyga.

Vänner för livet
Text: Hans Sandström Bild: Hanna Teleman

För att få ett stambyte att flyta smidigt för alla inblandade, krävs noggrann planering.

I början av januari följde badrummet, som
Torsten Gustafsson slutbesiktigar just den
här dagen i mitten av februari.
Badkaret har åkt ut och ersatts av dusch.
Tvättstället är nytt liksom kaklet, och de
har valt klinkers till golvet. Allt ser mycket
fräscht ut. Under tiden har de kunnat utnyttja den toalett och dusch som föreningen
gjort i ordning i anslutning till tvättstugan.
Arbetena med köksstammen har pågått ett
par veckor och fortsätter lika länge till. Ett
stort plastskynke skiljer av lägenhetens stora öppning in mot vardagsrummet.
– Det har varit dammigt, men det värsta
är nog att inte kunna diska, säger Inga-Lill
Karlsson. Det får jag göra i tvättstället. Vi
valde att bo kvar därför att det känns bra att
ha koll på läget. Men jag tycker att de verkar göra ett proffsigt jobb, säger hon och

4

tillägger att hon snart ska ﬁra det ombyggda badrummet med att ta sig en dusch.
Hela renoveringen av det här huset med
ett femtiotal lägenheter beräknas ta 32
veckor i anspråk, 6–8 veckor per lägenhet.
Under den tiden har varje lägenhet tillgång
till vatten men däremot inget annat avlopp
än på den offentliga toaletten.
– Stambyte är den största åtgärd man
gör i ett hus, säger Torsten Gustafsson. Det
är stökigt men många är glada också. Det
handlar mycket om den allmänna inställningen till att lösa problem, och den här
föreningen har den viljan. Styrelsen
har också insett hur viktigt det
är att planera och
förbereda hela
detta stora arbete.

Fyra råd
inför stambytet
■

■
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hand om stambytet. Då har du garanti på

Givna besked kan ändras, och om du vill

både material och arbete från samma

kunna påverka ditt badrum krävs ofta snabba

Håll dig informerad, läs informationsblad och

leverantör. I annat fall kan garantifrågan bli

delta på föreningens informationsmöten om

ett tvisteämne.

stambytet.

Torsten Gustafsson har lång erfarenhet
av stambyten och har lotsat åtskilliga föreningar förbi alla blindskär som hotar. Föreningen ska uppfylla en rad skyldigheter
gentemot myndigheterna liksom det ﬁnns
viktiga försäkringsfrågor som inte får förbises.
Det är också ﬂer praktiska frågor som
ska beaktas kring själva stambytet än den

besked.
■ Skyddstäck

möblerna. Täck särskilt noga

Om du väljer att bo på annan plats, se till att

elektronisk utrustning som datorer, cd-

Gör tillval av sanitetsporslin och annan ut-

vara tillgänglig, håll kontakten med entrepre-

läsare och stereoanläggningar, som är

rustning genom den entreprenör som har

nören och gör besök i lägenheten då och då.

extra känsliga för damm.

■
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oinsatte kan ana. Badrum och kök ska förbesiktigas och föreningen bestämma vad
som ska göras, anbud ska tas in från olika
entreprenörer och bedömas, arbetsbeskrivningar formuleras, ritningar tas fram
och arbetena följas upp med jämna mellanrum. Det är också viktigt att bestämma
vad föreningen ska bekosta och vad de boende ska stå för.
– Allt som gäller stambyten kan bli en
jättesoppa om man inte vet vad man gör,
och från sbc:s sida trycker vi på att föreningarna i regel behöver kompetent hjälp
med att sköta ett sådant här stort projekt.
Inte minst behöver de en kunnig motpart
till entreprenören.
– Men med bra planering och förberedelser kan allt ﬂyta jätteﬁnt. Vi har stor
nytta av sbc:s rutiner för stambytesprojekt som vuxit fram ur många års erfarenheter, bland annat rutiner för hur tilläggsbeställningar ska skötas.
Torsten Gustafsson har hjälpt föreningen
att träffa avtal med entreprenören om priset på sådana beställningar, som att förbereda för tvättmaskin, lägga in golvvärme
och liknande. Sammanlagt ﬁnns ett fyrtiotal tilläggsvarianter. Genom att se till att
tilläggsbeställningarna sys in i avtalet omfattas även de av den tvååriga garanti som
entreprenören måste teckna. Det innebär
att innehavaren är försäkrad om det senare
visar sig att exempelvis golvet läcker.
Fastigheten på Disponentgatan 2 är byggd
i slutet av 1940-talet.
– Men vi har redan börjat med 50-talshusen, säger Torsten Gustafsson.

rannar som tidigare ﬂyktigt hälsat
på varandra kom att bli goda vänner. Det är följden av att de ställde
upp för varandra under ombyggnadstiden
på ett sätt som ingen tänkt sig i förväg.
– Ja, ﬂera av oss hade det ganska besvärligt då, och det är helt fantastiskt hur folk
hjälpte varandra, säger de tre när de ses
över en kopp kaffe en eftermiddag för att
berätta om sina erfarenheter från renoveringen.
Under reparationerna hade de boende
tillgång till toalett och dusch på annat håll
i huset. För många av de äldre var detta besvärligt. Hissen var ofta upptagen, likaså
den gemensamma duschen och toan.

G

Grannarna Maj Forsberg, Anne Östlund
och Birgit Jansson blev goda vänner
under stambytet.

»EN VÄLDIG HJÄLP«

För att göra livet enklare upplät de sina lägenheter åt varandra så mycket som möjligt. Det lämpade sig väl eftersom en stam
byttes i taget och lägenheterna blev färdiga
successivt. Birgit Janssons lägenhet var
klar lagom till det var dags för henne att
ﬂytta till landet. Då passade hon på att låna ut den till en av grannarna. Och Maj
Forsberg var erbjuden att disponera Anne
Östlunds lägenhet under dagtid.
– Jag hade problem med ryggen, det var
en väldig hjälp, säger Maj Forsberg. En annan granne hjälpte mig att lyfta grejer. Det
har blivit väldigt god grannsämja efter det
här, och jag har lärt känna ﬂera i huset.
Sedan stambytet genomfördes under
förra året har månadsavgiften stigit med
i runda tal 25 procent. Susanna Eriksson
som är föreningens ordförande framhåller
Din bostadsrätt
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att det som är särskilt viktigt att tänka på
inför ett stambyte är att det måste gå professionellt tillväga med upphandling, kvalitetskontroller och myndighetskontakter.
– Därför är mitt råd till dem som står inför ett stambyte att anlita en konsult som
kan de här sakerna. Informera också medlemmarna ofta och så tydligt som möjligt;
ändå kommer en del att uppleva att de inte fått veta tillräckligt.
– Och fördela ansvaret inom styrelsen så
att allt inte hamnar på ordföranden. Det är
mycket arbete, många kontakter och en
ständig dialog med medlemmar, konsult
och byggföretag.
Kostnaden för brf Eken 21 blev cirka sex
miljoner kronor. I den summan ingick även
renovering av tvättstugan samt nya källarförråd.
9

Få frågor på
välbesökt visning
Det är många som vill köpa en lägenhet på attraktiva Södermalm i Stockholm.
På en visning kan det komma mellan femtio och hundra personer, men det är få som
tar sig tid att stanna en längre stund för att ta reda på fakta kring juridik och ekonomi.
Text: Petra Malm Bild: Hanna Teleman

et är söndag. Solen sprider sina strålar över Södermalms
gator och torg. Klockan är tjugo minuter över tolv och ett
par i 30-årsåldern har letat sig fram till ett gårdshus på Bellmansgatan, där dagens första lägenhetsvisning snart börjar.
– Är vi först? frågar de försiktigt och snör av sig skorna. I strumplästen går de sedan husesyn i den 54 kvadratmeter stora tvåan från
sekelskiftet. Anna Malmqvist och hennes pojkvän har letat i över
ett halvår efter en lägenhet i den här storleken. De har varit på
hundratals visningar vid det här laget. I alla fall känns det så.
– Det är svårt. Det är så många som vill ha den här typen av lägenhet, berättar hon.
Innan Anna Malmqvist och hennes pojkvän beger sig ut på söndagarnas visningar brukar de läsa om lägenheterna på Internet. Där
ﬁnns för det mesta också den information som de tycker sig behöva
inför ett köp. Sedan är det känslan som avgör när de väl är på plats.
– Det ska vara en bra atmosfär. Sedan vill man förstås veta om
det ﬁnns tvättstuga och förråd. Och vilka väggar som är bärande.
Vi gillar att ﬁxa själva och har inget emot om lägenheten behöver
renoveras.
När de lämnar visningen möts de av en ström av par i samma ålder, som tar in atmosfären, frågar mäklaren om väderstreck, stambyten och föreningens ekonomi. Någon konstaterar att mobiltelefonen inte har täckning i vardagsrummet.
– Ska vi hasta vidare, säger en man och är raskt ute i trapphuset
för att hitta rätt par skor.
– Det är som ett maratonlopp, kommenterar mäklaren Bo Lingserius från Boetgruppen när visningen är över. De springer runt
som yra höns från lägenhet till lägenhet för att hinna se så många
som möjligt.

D
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Men hinner de verkligen ta reda på alla nödvändiga och viktiga
fakta inför deras kanske största affär någonsin?
– Nej, det är just det som är problemet.
På dagens visning är det dock några som tar sig tid att stanna
några minuter extra och ställa sina frågor.
Bo Lingserius svarar, förekommer och berättar att det ﬁnns
gamla rökgångar kvar i huset. Kanske kan man sätta in kakelugnar. Intresserade ögon kisar, föreställer sig kakelugnens placering
i vardagsrummets ena hörn. Nickar, går en runda till. Många har
precis som Anna Malmqvist varit på jakt ett tag. De hälsar välbekant på Bo Lingserius och kramar om likasinnade i trapphuset.
– Nämen hej, är ni också här? konstaterar de i farten.

Ovan: Maggropskänslan avgör när Jenny Lindström och Daniel Balotis
ska köpa lägenhet.
Ovan t h: Mäklare Bo Lingserius tycker inte att spekulanterna tar reda
på den information de behöver inför ett lägenhetsköp.

GARVAD SPEKULANT

Någon är riktigt garvad och har med sig inneskor. Det har dock inte Jenny Lindström och Daniel Balotis. De bor i en hyresrätt i Farsta och vill in till stan. Faktorer som avgör om de ska köpa en lägenhet är maggropskänslan, priset och skicket som lägenheten är i.
– Vi brukar ta reda på om föreningens ekonomi är bra. Om den
är stabil, säger Jenny Lindström.
– Jag tycker att det ska vara högt i tak och inte kännas instängt,
säger Daniel Balotis och syftar på lägenhetens utformning.
När det har gått en timme är det dags för Bo Lingserius att
plocka ihop sina överblivna prospekt, släcka lamporna och räkna
dagens skörd av intressenter.
– Elva par har skrivit upp sig på listan plus att ett tiotal har fått
e-budskoden, säger han nöjd. Omvisningen är på måndagskvällen.
Sedan är lägenheten med all sannolikhet såld till ett lyckligt par
– med eller utan kunskap om föreningens ekonomi.
1 ■ 2002

T h: Anna Malmqvist och hennes pojkvän har varit på hundratals
visningar.

?

www.sbc.se

På SBC:s webbplats finns det ett utförligt batteri med frågor som
rör ekonomiska, juridiska och planmässiga aspekter på ett lägenhetsköp. Gå in under »köpa bostadsrätt«, där finns det en länk till
»frågor du bör ställa innan du köper bostadsrätt« såsom:
■

Måste jag betala några avgifter till föreningen när jag blir medlem?

■

Är föreningen självständig?

■

Vem ansvarar för underhållet av fastigheten
– föreningen eller medlemmarna själva?

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

Krönika

ill: helena halvarsson

Att bo i bostadsrätt
östen 1997 bodde jag och familjen, som består av hustru
och två barn, i Göteborgs innerstad. Vi betalade 8 000
kronor i hyra för vår i och för
sig ganska trevliga lägenhet, men till slut
bestämde vi oss. Vi skulle inte fortsätta
att göda vår hyresvärd längre, vi skulle
skaffa oss ett eget boende. Ett eget hus
var målet, det var klart.
Efter hand blev vi ganska trötta på att
gå på husvisningar. Antingen var det för
dyrt, eller också var huset sålt när vi väl
bestämt oss för att slå till. För att inte tala
om alla dolda fel bakom den ﬁna fasaden.
Som gammal domstolsjurist hade jag sett
det mesta av vad drömmen om ett eget
hus kan ställa till med. Det kunde nog bli
besvärligt med eget hus om man som jag
var papperskarl med tummen mitt i näven. Bostadsrätt, som vi först inte alls
tänkt oss, blev ett alternativ.
Vi hittade vårt »drömhus« i Eklanda,
Mölndal. Nybyggt, med möjlighet att välja köksutrustning, tapeter, kakel och parkett. Vi funderade länge och väl på hur
det skulle fungera att samsas med gran-

H
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narna i föreningen, på alla konﬂikter som
skulle kunna uppstå. Tänkte de andra i
föreningen som vi, eller ville de utnyttja
första bästa tillfälle att asfaltera angränsande grönområden?
Vi tog chansen och ﬂyttade in i maj
1998. Där stod vi då med ett nybyggt parhus, och med en massa grannar som vi
inte kände. Trädgården, som bestod av
obearbetad lerjord, blev första projektet.
Ett bra tillfälle att lära känna sina grannar, visade det sig. Alla hade sina egna
idéer om hur man skulle anlägga gräsmatta, och delgav gärna varandra dem. Jordfräsar införskaffades för markarbetena,
sand och gräsmatta beställdes till mängdrabatt, en bra början, onekligen.
Så kom första medlemsmötet, där styrelse skulle väljas. Jag är en ganska van
föreningsmänniska, och vet att mötesdeltagarna brukar smyga längs väggarna för
att slippa bli invalda i styrelsen, men här
var det slagsmål om platserna, minsann.
Det visade sig att vi som ﬂyttat in var en
skiftande skara, som alla var bra på något.
Styrelsen ﬁck spegla detta. Där fanns både
praktiker, som kunde hjälpa till med att
Din bostadsrätt
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granska husen inför garantibesiktningar,
och administratörer, som ﬁck titta på frågor kring lån, räntor och så vidare.
Sedan något år tillbaka sitter jag själv
i styrelsen i vår förening. Att jobba i styrelsen för en bostadsrättsförening är verkligen att ta sig an såväl stora som små frågor. Några exempel från agendan är: Hur
ska vi få bort de besvärande skatorna (de
som ﬂyger alltså) i området? När ska vi
ha städdag och vad ska vi göra på den?
Ska vi anlägga boulebana och hur ska det
gå till? Vem ﬁxar nästa föreningsfest? Hur
stor veranda får man bygga och får den se
ut hur som helst? Vad kan killarna i föreningens »ﬁxargrupp« hjälpa till med?
Visst måste man inordna sig i kollektivet ibland om man bor i bostadsrätt,
det är ju inte detsamma som att bo i ett
torp i skogen. Att bo i bostadsrätt är att
äga sin bostad, men samtidigt ha stöd
i grannar och föreningsmedlemmar som
kan saker som man själv inte behärskar.
Ett perfekt boende för vår familj.
Stefan Skeppstedt
stabsjurist, SEB

