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Tidningarna är fulla av politiska
initiativ för att bygga billiga hyreslägenheter, framför allt till
ungdomar. Dessa billiga bostäder har ofta
fått någon form av kommunal subvention
och de kan också få ett statligt investeringsstöd. Trots det blir ofta hyran en bit
över 1000 kr per kvadratmeter och år.
De ligger ofta i städernas förortsområden och ibland är kvaliteten inte alltid lika hög som den man har på ett vanligt
bostadsprojekt. Detta accepteras för att
boendekostnaderna ska bli rimliga.
Men jämför med vad det kostar att köpa och bo i en begagnad bostadsrätt i
samma läge som de nu föreslagna nybyggda lägenheterna.
Vi på sbc vet vad det kostar. Den totala boendekostnaden är i de allra ﬂesta fall
lägre än i de så kallade ”billiga” hyresrätterna. Detta har vi gjort en rapport om.

Ingen skulle väl komma på tanken att
rekommendera unga människor att skaffa
sig en ny Volvo. De ﬂesta skaffar sig i stället en begagnad bil. För både bilar och
bostäder är alltid som dyrast när de är
nya. Varför inte tipsa ungdomarna, och
byggplanerarna, om att det ﬁnns en hel
del vettiga köp att göra på den begagnade
bostadsmarknaden?
SVÅRT ATT FÅ LÅNA

Men när det gäller bostäder resonerar vi
tydligen annorlunda. Det är lätt att konstatera att de billigaste hyresrätterna inte
är tillgängliga för ungdomar. Där bor de
äldre som inte gärna ﬂyttar. Det kan också vara svårt att låna till en begagnad
bostadsrätt om man studerar. Därför återstår endast de dyra nyproducerade lägenheterna.
Är det inte dags att tänka om ordentligt
i bostadspolitiken?

DYRAST I HYRESRÄTT

Det kan vara svårt att få låna till en insats
om man är student men faktum är att det
ﬁnns många bra och billiga bostadsrätter
till salu. I ﬂera av de städer vi undersökte
var skillnaden cirka 200 kronor per
kvadratmeter och år, det vill säga 500
kronor mindre i månaden för en
bostadrätt på 30 kvadratmeter.
Flera forskare har visat att hyresrätt är
den dyraste boendeformen. Man kan
undra varför man då ska bygga just hyresrätter för en av de svagaste grupperna i
samhället, de unga.

Ulrika Francke
VD SBC

Alla får tillgång till medlemssidorna på nätet
Snart skickas nya medlemsbevis ut till sbcs medlemsföreningar. De nya bevisen är i form
av ett kort som styrelsen ska sätta upp på anslagstavlan i porten. På kortet ﬁnns föreningens medlemsnummer som också är lösenord för att logga in på medlemssidorna på
www.sbc.se Bostadsrättsföreningens namn fungerar som användarnamn. Även på baksidan av den här tidningen hittar du uppgifterna om din förenings medlemsnummer.
På medlemssidorna hittar du en mängd nyttig information att ta del av, bland annat nyhetsbrevet sbc Direkt, som i dag endast distribueras till styrelsen.
Att alla boende i sbcs medlemsföreningar nu kan gå in på medlemssidorna är nytt, förut
var det enbart styrelserna som hade tillång till dessa. Fråga/svar-servicen är dock även fortsättningsvis endast öppen för föreningens styrelsemedlemmar. Men vill du som boende
ställa en fråga går det bra att göra det via din styrelse. ■
Din bostadsrätt
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Bostadsrättsmässa i Sollentuna, 4–6 april 2003

Allt du behöver
veta om din bostad
Nu är det dags för årets Bostadsrättsmässa i Sollentuna.
Den 4 april slår dörrarna upp. Under en helg kan besökare
lyssna på seminarier, miniföreläsningar i Speakers Corner
och botanisera bland de 80 utställarna som ﬁnns på plats.
sbc var med och drog i gång Bostadsrättsmässan för fyra år sedan. Då var det inte
självklart att det skulle ﬁnnas tillräckligt intresse för en mässa.
– Men sbc trodde på idén. Det behövdes
en naturlig mötesplats där besökarna kunde inhämta kunskap, tips och råd om allt
som är relaterat till boendeformen bostadsrätt, säger Chris Hammar, marknadschef
på sbc.
Numera är Bostadsrättsmässan både etablerad och efterfrågad.
– Det märks inte minst på trycket från
utställare. Ytan är för länge sedan intecknad, säger Chris Hammar.
De cirka 80 utställarna representerar såväl produkter som tjänster. Det handlar om

inredning, säkerhet, bank och försäkring,
balkonger, hissar, stamrenovering, tvättstugeutrustning, sanering och utemiljö.
För att ta ett axplock.
Mässan, som arrangeras av sbc tillsammans med hsb Stockholm och Riksbyggen, har hållits i Stockholm två gånger tidigare och i Göteborg en gång. Till den senaste mässan i Stockholm kom 17 000 besökare. Chris Hammar förväntar sig minst
lika många denna gång.
– Så småningom hoppas vi utöka antalet
mässor. Vi fortsätter i Stockholm och Göteborg och funderar på Malmö. Sen kanske
det blir även andra orter, vem vet.

Boka kostnadsfri
rådgivning på mässan!
På öppningsdagen fredagen den 4 april
kan de föreningar som önskar få kostnadsfritt rådgivning av våra ekonomer,
fastighetsförvaltare eller jurister i en separat lokal.
Allt ni behöver göra är att boka en tid.
Rådgivningen är öppen kl 13.00 –17.00
och ni kan boka tid varje hel timme, 20
minuter över varje hel timme och 20
minuter före varje hel timme. Sista tid
för bokning är kl 16.40
Välkommen att kontakta Margaretha
Söder på telefon 08-775 72 30 för att
boka tid!

Susanne Glennegård

✂

✂

Varsågod!

Vänligen kryssa för i vilken
roll Du besöker mässan:
Styrelsemedlem
i bostadsrättsförening
Bostadsrättshavare
Bosparare
Annat: _________________

Din fribiljett från sbc
till Bostadsrättsmässan
4–6 april 2003
Värde 100 kr

___________________________

Biljetten gäller som fri entré valfri dag
under Bostadsrättsmässan 4–6 april i
Sollentuna, Stockholm

Din bostadsrätt

___________________________

Välkommen!
1 ■ 2003
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Bostadsrättsmässa i Sollentuna, 4–6 april
Digert mässprogram
SEMINARIER
Mässan inbjuder till avgiftsfria seminarier med följande teman:
Fredag 4 april:
14.00 Föreningsarbete med helhetssyn.
15.30 Oäkta förening – uppskovsfrågor, nyproduktion
Lördag 5 april:
12.00 Skatter för bostadsrättsföreningar
och enskilda bostadsrättshavare
14.00 Köpa nyproducerad bostadsrätt
eller på andrahandsmarknaden
Söndag 6 april:
13.00 Stambyte
14.30 Från hyresrätt till bostadsrätt
SPEAKERS CORNER
Mitt i mässhallen ﬁnns Speakers Corner
där besökarna varje timme bjuds på
miniföreläsningar. Under cirka 15
minuter presenteras olika ämnen:
Fre 12.00 Investering eller risk att
köpa bostadsrätt?
Fre 13.00 Vad får jag göra
i min bostadsrätt?
Fre 14.00 Ombilda till bostadsrätt
Fre 15.00 Använd balkongen
Fre 16.00, sön 16.00 Köpa/Sälja
bostadsrätt
Lör 11.00, sön 12.00 Andrahandsuthyrning
Lör 12.00 Skydda din bostad
mot brand
Lör 13.00 Så förebygger
du vattenskador
Lör 14.00 Roll och ansvar
som styrelseledamot
Lör 15.00 Skydda din bostad
mot inbrott
Lör 16.00 Bygga balkong
Sön 13.00 Sätt färg på tillvaron
– inred personligt med färg
Sön 14.00 Äkta/Oäkta bostadsrättsförening
Sön 15.00 Långsiktig underhållsplan
I SBCs monter presenteras bland annat SBCs koncept för Ungdomsboende.
Ett aktuellt byggprojekt som presenteras ska byggas i Uppsala,
se artikeln här intill.
För fullständigt program och tider, se:
www.sbc.se
4

Så här kommer de tre husen i Uppsala att se ut. Totalt byggs 105 ungdomslägenheter.

Billigt och
braboende
för unga
SBCs koncept Ungdomsboende innebär att unga kan få
tillgång till attraktiva lägenheter med låg insats.
Hemligheten är att bygga smart. Det gäller att både hitta
sätt att producera billigare och att designa husen så att
mindre markytor kan utnyttjas.

D

et finns ett skriande behov av bostäder till unga. Av sbcs 14 000
bosparare är omkring 50 procent under 30 år. Men unga har sällan råd att betala
höga insatser och avgifter. Därför satsar sbc
på att ta fram bostäder med bra kvalitet till
rimliga priser.
– Vi vill bygga för alla skeden i livet. Ungdomsboendet innebär att vi satsar på lägenheter för en ung livsstil, säger projektledare
Ivar Stenport.

Din bostadsrätt
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I arbetet med att ta fram konceptet har sbc
tagit fasta på vad unga efterfrågar. Till exempel är ett ”perfekt” läge mindre viktigt, då vill
yngre hellre ha bra kommunikationer och
närhet till stan. En mindre boyta kan vara helt
okej, men planeringen av lägenheten måste ge
möjlighet till många olika sätt att inreda och
möblera.
De första ungdomsbostäderna byggde sbc
i Västertorp utanför Stockholm, inﬂyttning
skedde våren 2000. Flera nya projekt är nu på
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KEROLD KLANG
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De ﬂesta lägenheterna kommer att ha ett rum
och kök. En öppen planlösning gör att ytan på
33 kvadratmeter kan utnyttjas maximalt.

FAKTA OM
UNGDOMSBOENDET
I UPPSALA
BYGGSTART: våren 2003
INFLYTTNING: 2004
INSATS:
cirka 450 000 – 765 000 kronor
AVGIFT:
cirka 2 000 – 3 500 kronor
ANTAL LÄGENEHETER:
28 st 1 rok – 33 kvm
3 st 1 rok med sovloft – 46 kvm
4 st 3 rok – 56 kvm
För intresseanmälan: www.sbc.se

gång, bland annat i Uppsala. Här byggs 105
lägenheter nära centrum och universitetet.
Lägenheterna planeras vara klara för inﬂyttning nästa sommar. I första hand är det
studenter som bosparar i sbc som får köpa. Insatserna blir låga, för ett rum och kök,
cirka 450 000 kronor.
Lägenheterna i Uppsala kommer att bli
ljusa och praktiska. De har öppna planlösningar och ordentliga badrum och kök.
Smart planering gör att boendeytan kan
utnyttjas maximalt, trots att den är relativt
liten.
För att kunna hålla nere insatserna gäller det att bygga effektivt, exempelvis med
hjälp av fasta byggmoduler och underhållsfritt byggmaterial. sbc har också designat
husen så att mindre markytor kan utnyttjas. I Uppsala blir det tre byggnader med
sex våningar i punkthusform.
Susanne Glennegård

UNDERSÖKNING BLAND BOSPARARE

Så vill vi bo i framtiden
Läget är i särklass viktigast för valet av bostad. Och när det gäller
lägenheten så kommer tillgång till balkong på första plats. Det visar
den kartläggning av bospararnas önskemål som SBC gjort genom
500 djupintervjuer.

F

ör att kunna ta rätt beslut i planeringen av bostäder behöver sbc ta del
av bospararnas synpunkter, behov och
önskemål. Hur ser till exempel fördelningen ut när det gäller ålder, vilka familjeförhållanden har man, sparar man på kort eller lång sikt? Vad är viktigt och hur prioriterar bospararna när det gäller det framtida boendets närmiljö och utformningen av
bostaden?
Den undersökning som gjordes i slutet av
förra året visar att det i särklass viktigaste
för valet av bostad är läget. Därefter kommer närheten till bra kommunikationer.
Sedan följer centralt läge, närhet till kommersiell service, närhet till grönområden
och tillgång till offentlig service. Många uttryckte också önskemål om att få bo i en
särskild stadsdel när man väl valt stad.
KLÄDKAMMARE OCH RYMLIGT KÖK

När det gäller bostadsmiljön är det allra
viktigaste att få ha en balkong. Sedan följer
tvättmaskin i lägenheten samt klädkammare. Ett rymligt kök kommer också högt upp
på listan.
22 procent säger att man har bostadsbehov inom två år och hela 37 procent säger
att man kommer att söka bostad om tidigast sju år. Det innebär att många sparar
på längre sikt, ofta till sina barn eller barnbarn.

Din bostadsrätt
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– Det här måste vi ta hänsyn till i vår planering så att vi kan möta det ökade behov
av lägenheter som kommer längre fram, säger Johan Halla, vice vd på sbc marknad.
MÅNGA VILL TILL STOCKHOLM

Markant är också att så många vill bo i
Stockholm. 69 procent säger att de vill ﬂytta till huvudstaden. Och av dem som redan
bor i Stockholm säger 83 procent att man
kommer att vilja ha en ny bostad där.
När det gäller vilken typ av hus bospararna föredrar så ﬁnns både önskemål om
ombyggda äldre hus och av nyproducerade.
Gemensamt är att många önskar en standard som är något högre än vad de ﬂesta bostäder har som byggs i dag.
– En viktig lärdom för oss i den här undersökningen är att bospararna vet ganska
lite om våra boendekoncept, Ungdomsboende och Tygghetsboende. Så där har vi en
utmaning i att bli bättre på att informera,
säger Johan Halla.
Susanne Glennegård

Fotnot
De 500 djupintervjuerna har fördelats proportionellt till antalet bosparare i Stockholm, Göteborg, Malmö och övriga Sverige. Ett 40-tal
frågor har ställts med såväl svarsalternativ
som möjlighet till öppna svar.
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Den sociala samvaron är viktig. Efter två timmars stämma börjar medlemmarna längta efter kaffet.

Demokrati över en ﬁka
Kön ringlar sig lång utanför samlingssalen på servicehuset i Hässelby. En
av Stockholms största och äldsta bostadsrättsföreningar ska ha årsstämma.
Text Edvard Lind Bild Kenneth Hellman

V

ice ordförande Margareta Ohlson tar
emot medlemmarna. Hon har bott i
föreningen sedan 1958 och tillhör vad
som i föreningen skämtsamt kallas för infödingarna.
Till slut har drygt 100 av de över 600
medlemmarna bänkat sig inne i samlingssalen. Föreningen Mirabellen är 45 år gammal
och medelåldern är hög, endast en handfull
är under pensionsålder. En bordsgranne
förklarar det med att många har bott där sedan starten och andra, som han själv, har på
äldre dar valt att ﬂytta från villa till en mer

6

lättskött lägenhet. Eftersom så många är
pensionärer ﬁnns det gott om tid, torsdagskaffe, it-café, bibliotek, vävateljé och
boulebana är bara några av de aktiviteter
som föreningen erbjuder.
FÖRKLARAR KOSTNADER

Stämman inleds med att den avgående ordföranden i föreningen, Per Westberg, håller
tal. Han har varit ordförande i 16 år och verkar vara mycket omtyckt.
sbcs vice vd Göran Olsson sitter som ordförande på stämman. Han har gjort det

Din bostadsrätt
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många gånger förut och runt om nickas det
gillande. Sedan börjar genomgången av årsredovisningen. Föreningens inkomster och
utgifter ska granskas och godkännas. Kostade renoveringen av bastun verkligen
179 000? Det låter dyrt, tycker någon. Kan
styrelsen förklara kostnaderna för ”korttidsinventarier” och mobiltelefon, undrar någon annan. Det kan styrelsen.
Slutligen beviljas styrelsen ansvarsfrihet.
Valberedningen presenterar sina förslag på
nya styrelsemedlemmar och stämman går
vidare till de olika motionerna. Någon vill
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Bibban Ekeman och Gunilla Frisk trivs i föreningen
Mirabellen. De vill särskilt berömma fastighetsskötaren Kennet Karlsson –”världens bästa.”

sätta ihop ett samråd kring hur lönnträden
skulle beskäras. Det bifalles. Motionen om
att pingisrummet ska renoveras röstas däremot ner, med förödande majoritet. Under
övriga frågor hålls långa diskussioner om
värmen och tidbokningen i de olika tvättstugorna.

När stämman har pågått i nästan två timmar börjar det muttras i bordsraderna: ”Å,
så han igen.” ”Det här har vi ju redan talat
om.” ”Nu vill jag ha kaffe.” Det känns som
om vi närmar oss slutet.
Men först vill Bibban Ekeman få ordet.
– Jag undrar om jag får ställa min ölback
ute på brandtrappan. Det är ändå ingen av oss
som kan ta oss ner i de där små hålen. Den
var säkert bra när den byggdes men i dag är

hälften av oss för tjocka och resten för gamla.
Styrelsen förklarar att det inte är möjligt
av hänsyn till brandföreskrifterna.
Stämman rundas av och det blir dags för
kaffe med småprat, smörgåsar och ﬁnska
pinnar. De ﬂesta verkar överens om att
stämman var ungefär som den brukar. Bra,
med andra ord.
Under ﬁkat kommer Margareta Ohlson
ut på scenen och förklarar att styrelsen enhälligt har valt henne till ny ordförande och
att hon har accepterat.
Beskedet möts av applåder. Hon är glad
och, tillägger hon, hon är den första kvinnliga ordföranden i föreningen.
– Då var det på tiden, säger Bibban Ekeman bestämt.
Hennes väninna Gunilla Frisk instämmer. ■

Efter 16 år avgår Per Westberg och lämnar över
ordförandeklubban till Margareta Ohlson, som blir
föreningens första kvinnliga ordförande.

Harry Nygren har bara missat en stämma. Han är
”gammal föreningsmänniska” och tycker att det
är viktigt att vara med och bestämma.

KAFFE OCH SMÅPRAT

Din bostadsrätt
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»Får jag ställa
min ölback i
brandtrappan?
Det är ändå ingen
som kan ta sig ner
i de små hålen.«
Det här är föreningen
Mirabellen
Föreningen Mirabellen har 459
lägenheter och drygt 600 medlemmar. Husen byggdes 1957–58.
Styrelsen har ett eget kontor som är
öppet två gånger i veckan. Föreningen ger även ut ett nyhetsbrev tre till
fyra gånger om året där de berättar
om nyheter, förhållningsregler och
initiativ från medlemmar. Nyinﬂyttade
får också en broschyr med fakta om
föreningen och en karta över området.
En stor, stabil och gammal förening
har gett en god ekonomi, Mirabellen
är bland annat helt skuldfri.
Bland fritidsaktiviteterna ﬁnns
bouleplan, hobbylokal med bland annat svarv och bandsågar, en ateljé
med bland annat vävstol och symaskiner, bastu, pingisrum, bibliotek med
dator, lekplatser, och en grillplats.
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Så gör du
din röst hörd

Alla har ansvar
för att stämman
blir bra, anser
Göran Olsson
vice vd på SBC.

Goda råd för en
lyckad stämma
Hur ska man göra för att stämman ska bli lyckad? Och
vem har ansvar för att stämman blir bra? Göran Olsson,
vice vd på SBC, sitter som ordförande på nästan 30
föreningsstämmor om året. Han vet vad som krävs.
Text Edvard Lind Bild Kenneth Hellman

A

Allla har ansvar för att en stämma blir
bra, anser Göran Olsson.
– Vid en bra stämma är alla engagerade och ställer frågor. Alla respekterar
varandra och frågor ska både ställas och besvaras på ett hövligt sätt. Det är viktigt att
behålla en bra stämning.
Medlemmarnas uppgift är att läsa årsre-

8

dovisningen, vara förberedda och kanske
ställa upp som justeringsmän. Ordförandes
roll är att se till att skapa en bra stämning
där alla kan komma till tals och att besluten som fattas speglar majoritetens vilja.
Men det största ansvaret ligger på styrelsen,
enligt Göran Olsson.
– Det är styrelsens ansvar att svara öppet

Din bostadsrätt
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Om du vill att föreningen ska förändra tidbokningssystemet i tvättstugan,
bygga en sandlåda åt barnen eller ändra på något annat, kan du lämna in en
motion till styrelsen. Motionen tas
sedan upp på stämman där hela föreningen får ta ställning till den och sedan fattas beslut genom omröstning.
Men när man ska göra sin röst hörd
ﬁnns det några saker att tänka på.
■ Kom ihåg att motionen ska vara
tydlig. Skriv först ditt förslag och
motivera sedan varför du tycker
att det ska genomföras.
■ Kom ihåg att en motion är ett förslag, inte en förfrågan eller en undran. Att framställa förslaget som
en fråga försvagar det eftersom ingen behöver ta ställning till en fråga.
■ Kom ihåg att motionen måste
skickas i god tid. Senaste datum
står angivet i stadgarna. Styrelsen
måste dock alltid ha motionen innan kallelsen skickas ut, eftersom
endast de frågor som ﬁnns i kallelsen kan tas upp på stämman.

och ärligt på alla frågor. De får absolut inte försöka mörka något eller bli besvärade
av att de blir ifrågasatta.
Frågorna från medlemmarna ska i sin tur
vara intressanta även för andra medlemmar. Enskilda frågor om underhåll ska inte
vänta till stämman.
Om det dyker upp konstigheter under
stämman som styrelsen inte kan besvara på
ett bra sätt är Göran Olssons råd att ajournera.
– Det är alltid bättre att ajournera stämman och återkomma med ett bättre underlag. Otydligheter skapar bara osäkerhet och
misstroende. Oftast är det bara underlaget
som inte har varit tillräckligt omfattande eller tydligt.
Den längsta stämma Göran Olsson har
varit på höll på i sex timmar. En lagom
längd tycker han är runt två timmar.
– Sedan blir det för långt. Det är ett skäl
till varför det kan vara bra att bjuda på ﬁka
efteråt, då kan det gå lite snabbare. Dessutom är det ett trevligt sätt att umgås och
diskutera föreningens angelägenheter på. ■
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NAMN: Eva-Lisa Olsson
YRKE: Banktjänsteman.
FAMILJ: Mamma och syskon med
familjer i Blekinge.
FLYTTAT TILL: En tvåa, 69 kvm,
ﬂyttade in den 12 december 2002.
FLYTTAT IFRÅN: En tvåa i Enskede
söder om Stockholm
Varför just den här
lägenheten?
– Jag bestämde mig i juni när jag
såg en modell över lägenheten.
Jag gillade den öppna planlösningen och ville absolut inte ﬂytta in
någonstans där jag skulle behöva
börja ﬁxa och renovera.

»
Välkommen till Sjöportalen
Bostadsrättföreningen Sjöportalen omfattar 90 lägenheter i två nybyggda hus i Hammarby sjöstad i
Stockholm. Din Bostadsrätt besökte tre av de nyinﬂyttade för att se hur de valt att inreda och för att få
veta varför de ﬂyttat just hit. Tre lägenheter, tre vardagsrum, men med mycket gemensamt när det gäller
inredningen. Genomgående är det stilrent, elegant med få prylar och sobra färger. Men så ﬁnns en och
annan färgklick, som den röda, runda mattan hemma hos Eva-Lisa Olsson.
Text Susanne Glennegård Bild Kenneth Hellman
Din bostadsrätt
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forts
Viktigaste inredningsprincipen?
– Form och funktion. Ingenting ska enbart
vara för syns skull.
Mest nöjd med i vardagsrummet?
– Allt! Men kanske allra mest med mattan.
Jag var lite osäker, men den röda färgen,
den är verkligen en färgklick som lyser upp.
Minst nöjd med?
– Faktiskt ingenting. Jag är jättenöjd.
Det senaste inköpet?
– Sideboard från MIO-möbler.
Äldst i lägenheten?
– Farmors sypall som står i hallen.
Bäst med Hammarby sjöstad?
– Nära till vattnet och natur samtidigt som
det är nära till stan.
Saknar i området?
– Coffeeshop, bageri och systembolag. Och
så hoppas jag att båten kommer att gå in till
stan igen.
Ser fram emot?
– Våren! Att få sätta sig på balkongen. Eller
slinka ned på uteserveringen som ska öppna
här nedanför. ■

»
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NAMN: Bo Lindström och
Catharina von Garrelts Lindström.
YRKE: Sjukhusingenjör respektive
operationssjuksköterska.
FAMILJ: Gifta i 35 år, tre vuxna barn.
FLYTTAT IFRÅN: Villa i Saltsjö Duvnäs
öster om Stockholm.
FLYTTAT TILL: En trea på 103 kvm. Flyttade in för en vecka sedan, den 3 februari.
Varför just den här lägenheten?
– Vi har alltid bott i villa och hade tröttnat
på allt ansvar för underhåll. För två år sedan var vi inne på SBCs kontor och ﬁck
syn på en modell av lägenheten. Vi gillade
verkligen den öppna planlösningen och
bestämde oss direkt.
– Sedan har vi varit här och tittat med
jämna mellanrum medan huset byggts.
Det känns underbart att äntligen ha fått
ﬂytta in.
Viktigaste inredningsprincipen?
– Inte för mycket möbler. Den här gången
har vi rensat ut bland alla prylar och bara

Din bostadsrätt
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behållit de saker som verkligen
betyder något för oss.
Mest nöjda med i vardagsrummet?
– Utsikten!
Minst nöjda med?
– Soffan, den är för stor. Vi väntar på en
ny mindre soffa och två nya fåtöljer, det
kommer att bli mycket bättre.
Det senaste inköpet?
– Teven, den kom i dag.
Vad är äldst?
– Pianot, det var vår första gemensamma
ägodel som vi köpte 1965.
Bäst med Hammarby sjöstad?
– Det är rätt sida om stan, är nära
till vattnet, till centrum och till bra
kommunikationer.
Saknar i området?
– Fler affärer. Det är viktigt för att få en
levande stadsdel.
Ser fram emot?
– Våren, så vi får mer sol på balkongen. ■
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NAMN: Eva Stridh
FAMILJ: Bor själv
YRKE: Ekonomichef som i perioder har
jobbat utomlands, bland annat i Japan.
FLYTTAT TILL: En tvåa, 69 kvm, ﬂyttade
in den 16 december 2002.
FLYTTADE IFRÅN: En tvåa på söder
i Stockholm.
Varför just den här lägenheten?
– Jag har haft ögonen på det här området
länge. För drygt två år sedan ﬂyttade en kompis hit och då kände jag att så här vill jag bo.
Det är jätteskönt att få en lägenhet som var
inﬂyttningsbar från dag ett.
Viktigaste inredningsprincipen?
– Rent, snyggt och ljust. Absolut inte en massa onödiga prylar.
Mest nöjd med i vardagsrummet?
– Med allt! Soffan tycker jag kanske extra bra
om, den har jag tagit med hem från Tokyo.
Jag gillar färgen och tyget och så är den skön
att sitta i.

Minst nöjd med?
– Underredet till teven. Det köpte jag i Japan,
det var extra stadigt för att teven inte skulle
fara omkring om det blev jordbävning. Men
det är väldigt fult.
Det senaste inköpet?
– Ett litet köksbord från Ikea. Det är faktiskt
det enda nya jag har köpt till lägenheten.
Äldst i lägenheten?
– Farmors brudkista från 1801.
Bäst med Hammarby sjöstad?
– Vattnet!
Saknar i området?
– Färjan till Nybrokajen!
Ser fram emot?
– Att få sitta på balkongen i en sån korgstol
som man kan haka fast i taket. I den stolen
ska jag sitta och gunga och titta ut över vattnet. ■
Vill du veta mer om SBCs lägenheter i
Hammarby Sjöstad gå in på www.sbc.se

Frågor&Svar
? Jag äger en bostadsrätt och nu vill jag
att min dotter och jag ska äga den tillsammans. Vi bor där båda två. Det är bra
för henne att vara delägare om det skulle hända mig något. Föreningen säger
dock nej och hänvisar till att den inte behöver gå med det. Jag undrar om det är
riktigt? Kan jag överklaga beslutet?
! Föreningen har rätt. Den som har förvär-

vat en andel i en bostadsrätt kan vägras
medlemskap i föreningen enligt bostadsrättslagen, om inte annat har bestämts i
föreningens stadgar. Undantag från denna
regel gäller makar och sambor. Beslutet
kan inte heller överklagas.

»

? Jag har upptäckt en ganska bred
spricka i plastmattan i badrummet nära
badkaret och jag är nu orolig för att vatten har läckt ner där. Kan jag bli tvungen
att betala reparationskostnaderna? Föreningen har ju en fastighetsförsäkring
som väl ska täcka bland annat vattenskador. Själv har jag nyligen tagit ett bostadsrättstillägg på min hemförsäkring.
! Som bostadsrättshavare ska du själv åtgärda de skador som uppstår i lägenheten
både genom förslitning och rena olyckshändelser och du ska själv stå för kostnaderna. Om fastighetsförsäkringen reglerar
skadan måste du vara beredd att betala den
del av föreningens självrisk som belöper på
din lägenhet. Bostadsrättstillägget ersätter
skador på lägenheten som inte fastighetsförsäkringen ersätter, till exempel det som
har orsakat skadan, i ditt fall den trasiga
plastmattan.
Peder Halling

Nygammal skrift
ger alla svaren
Nu ﬁnns en nyutgåva av SBCs informationsskrift ”Att bo i bostadsrätt”. Den vänder
sig främst till alla enskilda medlemmar i bostadsrättsföreningar och ger svar på de vanligaste frågorna om bostadsrätt. Skriften innehåller de baskunskaper som varje bostadsrättshavare har nytta av. SBCs förmånliga
medlemspris är 35 kronor. Höj kunskapen i
föreningen och samordna inköp via styrelsen.
Beställning kan göras på SBCs hemsida
www.sbc.se eller via SBCs Medlemsservice.

Din bostadsrätt

1 ■ 2003

11

SBC0301

03-03-10

11.41

Sida 12

Posttidning B
Stockholm Klara
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SBC, Box 1353, 111 83 Stockholm

HELENA HALVARSSON

Krönika

Mingel i 40, 60
eller 90 grader!
M

an ska inte ha förutfattade meningar eller fördomar. Men
ibland så bara ﬁnns de där. De kan inte tvättas bort. Men
nu när alla runtomkring börjar bli yngre – läkaren, tandläkaren, frisören och till och med skomakaren – har det blivit lite,
lite lättare att erkänna mina fel och brister.
Jag erkänner; jag har haft svårt att förstå mig på människor som
frivilligt tvättar sin privata tvätt i tvättmaskiner som andra tvättat
sin tvätt i. Hänger ni med? Att dela det mest intima man har, med
okända. Är det inte förfärligt! Jag har ljudligt ojat mig över att det
ﬁnns människor i vårt avlånga vackra land som gör det – alltså tvättar i samma tvättmaskin. Inte samtidigt – men ändå!
– Det ska jag aldrig göra, har jag basunera ut. Aldrig! Av bara tanken på att beblanda mina – ni vet vad – inköpta på Åhléns eller
Twilﬁt – med någon annans ni vet vad! – ﬁck jag gåshud och mådde illa!
Men så föll det sig att jag ﬂyttade. En ganska liten våning, med
stor charm, men utan plats för tvättmaskin. Jag köpte den direkt –
utan att förstå vad jag gett mig in på.
Nu skulle jag alltså börja tvätta min tvätt där alla andra tvättade
sin tvätt. I den kollektiva tvättstugan.
Men nu var jag där. Stod och bokade en tid på tvättavlan. Försökte välja mellan 7–10, 11–13. Läste alla förhållningsregler. Tänk
att jag nåt dithän!
Dagen d tar jag mig med tunga steg ner i källarvåningen med
min tvätt, det mest intima, och – kliver in i ett socialt paradis.
Där står Calle, den unga grannen, och sorterade sin tvätt – helt
ogenerat. Och snart befann vi oss i samma situation. Han och jag.
Vi pratade om våra lägenheter, den tråkiga Konsumaffären i området, och om Via, Ariel eller Softlan. Utan att tänka på det stod
jag där med mina – ni vet vad – i handen. Och sorterade in tvätten
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i maskinerna, vitt för sig och mörkt för sig. Och Calle hejdar mig i
sista stund och varnar för att jag stoppat in ett par svarta spets – ni
vet vad – i vittvätten. Gud förbarme!
Nu ska jag erkänna något för er – jag älskar att tvätta min tvätt
i tvättmaskiner som andra tvättat i.
Eller rättare sagt, jag ser fram emot mina tvättstugetider. De ger
mig möjlighet att lära känna mina grannar på ett ytterst personligt
sätt. Där ventileras allt mellan himmel och jord. Där får man reda
på väsentligheterna. Gammal som ung, alla har vi ett gemensamt
– att tvätta vår tvätt! Och umgås lite grand. Vi svenskar är ju en
aning svårﬂörtade – men det kan jag lova er: inte i min tvättstuga!
Ett mingel i den högre temperaturen alltså. ■
Daisy Balkin Rung

Daisy Balkin Rung,driver ett eget företag, med
uppdrag som bland annat chefredaktör för tidningarna Traﬁk & Motor, Bilkåristen och Sjövärnsposten. Bostadsrättsinnehavare och är en hejare
på att mingla!
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