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Hur vill du bo? I dag bor ungefär 45 procent av befolkningen
i villa, 16 procent i bostadsrätt
och 36 procent i hyresrätt. Allt enligt
Statistiska centralbyrån. Men frågan är
om detta också hade varit resultatet om
alla skulle ha möjlighet att välja fritt.
Vi på sbc frågade 1 000 personer i hela
landet vilken upplåtelseform som de helst
vill ha i sitt boende.
För de ﬂesta är eget ägande liktydigt
med att ha eget hus och trädgård. Så vill
också de ﬂesta bo; 63 procent, det vill
säga 18 procent ﬂer än dem som i dag bor
i egna hem.
Undersökningen visade också att det
var lika många procent som faktiskt
önskade bo i bostadsrätt som enligt
statistiken också gör det. Uppenbarligen
är de som bor i bostadsrätt eller villa
nöjda med sin upplåtelseform.
Minst nöjd med boendet är hyresgästerna. Av de tillfrågade bor 31 procent
i hyresrätt. Men av dem var det bara
43 procent som faktiskt ville bo i hyresrätt
– drygt hälften hade hellre bott på annat
sätt! Till exempel i bostadsrätt (14 procent) eller med eget ägande (39 procent).
Totalt var det endast 16 procent som
föredrog hyresrätt.
I större städer där boende i ﬂerbostadshus är vanligare är också bostadsrätten
än mer populär. I Stockholm vill till

exempel 30 procent av de tillfrågade
bo i bostadsrätt och 22 procent vill bo
i hyresrätt. Men i verkligheten är cirka
55 procent av alla bostäder i Stockhom
hyresrätter.
Varför alla dessa siffror? Jo, det kan
vara intressant att se hur den politiska
diskussionen om bostäder stämmer med
vad vi boende verkligen vill ha.
Så tycks alltså inte vara fallet. Den upplåtelseform som politikerna satsar på är
den upplåtelseform som endast 16 procent
av befolkningen vill bo i – det vill säga
hyresrätter.
81 procent vill äga sin bostad i form
av bostadsrätt eller villa. 61 procent har
möjlighet till det i dag. Det stora politiska
intresset för hyresrätten och subventioner
i olika former till denna upplåtelseform
bevarar en situation som inte tycks vara
önskvärd. En
bostadspolitik i
linje med svenska
folkets önskemål
skulle göra det
möjligt för ﬂer att
äga sin bostad. När
får vi en sådan?

Ulrika Francke,
vd SBC

SBC börjar sälja Liljeholmen
Nu har SBC börjat försäljningen av nybyggda bostadsrätter på Liljeholmskajen
i Stockholm. Projektet blir det hittills
största i SBCs historia – sammanlagt
700 nya lägenheter ska säljas och byggas.
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Det första huset är beläget precis på kajen
med utsikt över vattnet och Södermalm
– nära till service och kommunikationer.
Projektet presenteras närmare på
www.sbc.se

PETER KNUTSON

1/2004 Byggs det som efterfrågas?
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Frågor&Svar
? Vi är en liten förening med många
äldre och har problem med att få ihop
en styrelse. Därför undrar jag om
stämman kan välja in två personer som
tillsammans äger en bostadsrätt som
styrelseledamöter?

Glada gäster lät sig
väl smaka i pausen.

Festkväll med sbc
i Göteborgs konserthus

M

åndagen den 1 mars deltog cirka
600 gäster i sbcs festkväll med
tema bostadsrätt i Konserthuset
i Göteborg. Medlemsföreningar – styrelser
och boende, bosparmedlemmar, mäklare,
banker med ﬂera lät sig både informeras och
roas under kvällen.
Ingela Agardh var uppskattad konferencier och höll förtjänstfullt i trådarna med intervjuer, musikunderhållning och skådespelarframträdanden. Det blev även ett och annat överraskningsmoment för henne genom
imitationskomikern Göran Gabrielsson.

Rådgivningsstationerna var väl utnyttjade
både före programstart och i pausen. Det
blev en mycket uppskattad regionträff. ■

! Om inte stadgarna säger annat så
är det tillåtet. Lämpligheten kan
dock diskuteras. Det är att föredra
och sträva efter att ”spridningen på
ledamöterna” och även suppleanterna är så bred som möjligt vad
gäller erfarenheter, kunskaper inom
för föreningen viktiga områden,
kompetensen för uppdraget samt
även den rent fysiska spridningen,
det vill säga att så många trappuppgångar, hus eller delar av en stor
fastighet som möjligt ﬁnns representerade.
? Det har uppstått en läcka på ett av
mina element (vattenradiator). Nu är jag
lite osäker på om det är jag eller föreningen som ska bekosta reparationen.
! I de allra ﬂesta stadgar är radiatorerna för vattenburen värme
undantagen från medlemmens
ansvar eftersom man anser att dessa
är utlöpare av stamledningen – som
en del av ett slutet system – vilket
innebär att elementen då, inklusive
därpå monterade reglage, är ett
föreningsansvar. Kontrollera dina
stadgar!

Evenemangets
konferencier
Ingela Agardh
intervjuar kvällens
värd Anne Almlund
Rosengren från
SCB.
Skådespelarna Peder Falk
och Helge Skoog roade
publiken. Här i en sketch
där två ur publiken får
hjälpa till att styra kropparna efter dialogen.
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? I vår förening tar man ut överlåtelseoch pantsättningsavgift trots att det
står i stadgarna att endast upplåtelseavgift får tas ut. Styrelsen säger att det
finns ett styrelsebeslut på att även överlåtelse- och pantsättningsavgift får tas
ut. Måste inte det stå i stadgarna?
! Jo, föreningen är hindrad att ta ut
dessa avgifter så länge det inte framgår av stadgarna att man har rätt till
det. Ett styrelsebeslut kan således
inte ändra på detta utan det krävs
att stadgarna ändras genom beslut
av föreningsstämman. Reglerna
följer av bostadsrättslagen.
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Tänker du renovera badrummet
i din bostadsrätt? Se noga till att jobbet
blir riktigt gjort. Blir det fel och det
uppstår ett läckage kan du få stå för
reparationen själv.

Se om ditt hus
inför renoveringen
I

takt med att vår förkärlek för kakel tilltagit ökar också antalet vattenskador.
Och i takt med skadetrenden har försäkringsbolagen börjat skärpa sina bedömningar vid skador i våtrum.
Försäkringsbolaget Trygg-Hansa till
exempel besiktigar numera de ﬂesta våtrumsskador och bedömer om arbetet är utfört i enlighet med de bestämmelser som
fanns då jobbet gjordes. Om skadan exempelvis beror på att ett tätskikt är bristfälligt
utfört kan försäkringsbolaget bestämma att
försäkringen
inte ska gälla för att återställa den delen.
Däremot brukar Trygg-Hansa ersätta för
följdskador, till exempel om parketten på
golvet utanför blivit skadat. Men flera
andra bolag har hårdare regler.
Det är du själv som har ansvaret för att
underhålla lägenhetens ytskikt, som golv,
kakel och tapeter. Har du inte tecknat
tillägget kan du få betala reparationen av
både badrummet och parketten själv.
Om skadan spridit sig och exempelvis
givit upphov till röta och mögel i bjälklaget
kommer även bostadsrättsföreningens fas-
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tighetsförsäkring in i bilden. Föreningen
har ansvar för husets inre, som rör, stammar och bjälklag och allt annat som ﬁnns
utanför lägenheten.
VEM HAR ANSVARET?

Två försäkringar kan alltså komma att
reglera olika delar av samma skada. Och det
kan innebära problem, uppger Jan Järnstad,
besiktningschef på Hus & hem, TryggHansa i Stockholm.
– Det brukar bli diskussioner om vems
försäkring som ska åberopas. Många föreningar vill lägga över ansvaret på de boende. Jag tycker inte att en bostadsrättsinnehavare ska göra en ombyggnad i lägenheten
utan att kontakta styrelsen och reda ut var
gränsen går mellan föreningens ansvar och
innehavarens ansvar.
”BEGÄR SKRIFTLIGT BESKED”

Kicki Westerståhl, på Konsumenternas försäkringsbyrå, får ta emot många samtal från
bostadsrättsinnehavare om den här gränsdragningen.
– Det är inte ovanligt att deras eget för-
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säkringsbolag hävdar att det är föreningens
försäkringsbolag som ska handlägga skadan
medan föreningen hävdar att det är innehavarens eget.
– Då brukar vi råda lägenhetsinnehavaren att begära skriftligt besked av det egna
försäkringsbolaget om varför hemförsäkringen inte ska gälla. Sedan ska man gå med
det brevet till bostadsrättsföreningens styrelse och be dem vända sig till sitt försäkringsbolag.
Brukar problemen lösa sig?
– Vi bedömer att det gör det många gånger. Bostadsrättsföreningarnas styrelser vet
inte alltid vad som gäller. ■
Hans Sandström
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Var på den säkra sidan

HE LE NA

HA LVAR

SS O N

• Hemförsäkringen gäller det egna
lösöret men innefattar även rättsskydd
och en ansvarsförsäkring.
• Hemförsäkringens bostadsrättstillägg
tecknar du separat för en billig penning,
150–300 kronor. Tillägget omfattar de
delar av lägenheten som du har skyldighet att underhålla enligt bostadsrättslagen och bostadsrättsföreningens
stadgar. Det handlar i regel om ytskikt,
som kakel, tapeter, innerdörrar och
liknande samt fast inredning som du
skaffat själv, till exempel garderober.
Trygg-Hansa och vissa andra försäkringsbolag anger att försäkringen
gäller för de delar som inte omfattas
av fastighetens försäkring.
• Bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring omfattar brand, vatten- och
vattenledningsskador samt inbrott.
Föreningen kan lägga över en del av
ansvaret på lägenhetsinnehavarna, till
exempel för innerväggarna.

Se upp för fallgroparna
• Gör du själv ombyggnadsjobb i badrum
eller kök så se till att du till punkt och
pricka följer de branschregler som finns.
De ställer krav bland annat på materialet
och utförandet. Vid våtrumsskador brukar
försäkringsbolagen lägga stor vikt vid
att arbetet är rätt utfört.
• Ge dig inte på att lägga tätskiktet
i badrummet om du inte är helt säker på
att klara av det.
• Om du lejer ut jobbet, välj hantverkare
med omsorg. Golvbranschens Våtrums-

kontroll och Byggkeramikrådet godkänner entreprenörer och utbildar deras
anställda.
• Om du låter göra jobbet svart och det
uppstår ett fel har du ingen att ställa till
ansvar. Du riskerar att få stå för
reparationen själv.

Kolla stadgarna!
Ta del av föreningens stadgar – där står det
vem som har ansvar för vad. Stadgarna får
inte vara strängare gentemot innehavarna
än vad bostadsrättslagen anger.
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Kontrollera
försäkringsskyddet
If erbjuder genom samarbetsavtalet
med SBC en fördelaktig hemförsäkring
till bra kostnader och villkor.
Eftersom bostadsrättsinnehavare vid
en skada själva svarar för till exempel
tapeter, golv och innerdörrar måste detta täckas av ett extra försäkringsskydd
– ett bostadsrättstillägg.
Hos vissa bolag krävs tillägg på hemförsäkringen, hos andra ingår tillägget
i hemförsäkringen. Hos till exempel If
ingår bostadsrättstillägget i föreningens
fastighetsförsäkring.
Kontrollera om föreningens försäkring
innehåller ett kollektivt bostadsrättstillägg. Om så är fallet behöver medlemmarna inte belasta sin egen hemförsäkring med kostnaden. I annat fall måste
bostadsrättstillägget tecknas individuellt.
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På spaning efter
arkitektonisk kvalitet
Vad är bra arkitektur och vad är den värd? De frågorna
intresserade Inga-Britt Werner när hon efter fastighetskrisen
på 90-talet började som doktorand på institutionen för arkitektur på Kungliga Tekniska högskolan. Nu vet hon svaren.

I

nga-Britt Werner hade själv arbetat
som arkitekt under 1980-talet, och var
nyfiken på om hennes professionella
uppfattning om vad som är bra arkitektur
stämde överens med de boendes.

6

– Jag ville undersöka om det fanns något
som kunde kallas arkitektonisk kvalitet, om
min syn på den stämde överens med de
boendes och om den i så fall ﬁck något
genomslag på priset, säger hon.
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Hon började samla bostadsannonser inom fyra olika områden utanför Stockholm:
Årsta, Huddinge centrum, Bergshamra och
Akalla/Kista. Områdena poängsattes efter
en rad kriterier som läge, månadsavgift, föreningens ekonomi och så vidare. Lägenheternas arkitektur bedömdes efter planlösning, ljus, genomsiktighet, utsikt, material
och detaljlösningar.
– Målsättningen var att samla tillräckligt
många lägenheter för att få ett statistiskt säkert underlag.
Inga-Britt Werner började jämföra och
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Inga-Britt Werner framför de så
kallade stjärnhusen i Bergshamra.
Ett av de område som ingick
i hennes studie.

GUNNAR SEIJBOLD

djupintervjuer visade det sig att ﬂera var
missnöjda med just sådant hon hade reagerat över när hon studerade ritningarna.
– Det är sådana saker som kanske inte
alla funderar över: att det ska vara möjligt
att gå från sovrummet till badrummet eller
toaletten utan att passera vardagsrummet,
att det är nära mellan kök och vardagsrum,
att rummen är lätta att möblera.

undersöka lägenheternas begärda pris mot
de olika faktorerna. Det visade sig att de lägenheter som hade fått lägst betyg när det
gällde arkitektonisk kvalitet hade alla gått
för under det begärda priset.
– Den främsta faktorn är givetvis läget.
Men vad som är ett bra läge kan vara
mycket individuellt, även om innerstaden
verkar vara ett bra läge för de ﬂesta. Föreningens ekonomi spelade förstås roll, men
den arkitektoniska kvaliteten kunde göra
en prisskillnad på 10 till 15 procent.
När hon sökte upp köparna för att göra

»Bostad väljer man
med hjärtat«
Inga-Britt Werner,
Kungliga Tekniska högskolan

KÄNSLAN SPELAR ROLL

Vi gillar:

Ett par som hade köpt en suterräng-våning
i Årsta var missnöjda med att den var mörk,
svårmöblerad och att det blev trånga prång
kring trappan och badrummet. Dessutom
ledde entrén rakt in i lägenheten. Det var
något Inga-Britt Werner hade reagerat på.
– Ytterskorna hamnar i rummet och man
kommer att snubbla på dem varje gång man
ska gå till köket. Det var en källa till irritation.
Ett överraskande resultat i avhandlingen
var att en öppen spis kunde höja värdet på
en lägenhet med 150 000 – 200 000 kronor.
– Det visade snarare hur mycket som kan
spela in i köpet av en lägenhet. Lägenheter
med öppen spis är ofta äldre och vackrare,
bostadsrättsköparen är troligtvis mer intresserad av att trappuppgången och huset
i sin helhet är vackert. Den öppna spisen utgör då en del i en helhet.
För även om det går att spåra för- och
nackdelar med statistiska modeller och
arkitektoniska ritningar tror Inga-Britt
Werner att det är annat som styr när man
bestämmer sig.
– Bostad väljer man med hjärtat.
Själv bor Inga-Britt Werner i ett parhus
på Stora Essingen i Stockholm. Hon köpte
det för utsikten, planlösningen och de funktionella kvaliteterna. ■

• Om rummen ligger i ett praktiskt
samband till varandra och att det finns
gott om inbyggda förvaringsutrymmen.
• God ventilation, luftig och ljus
planlösning samt hög takhöjd.
• Material av god kvalitet som till
exempel trä- och stengolv.
• Genomtänkt inredning. Glasdörrar
ger till exempel en luftig och öppen
känsla.
• Behaglig utsikt.
• Nära till vatten.

Vi gillar inte:
• Dåliga material som plastmattor,
plastlister och gipsväggar.
• Dåligt med ljus. Fönster bara åt ett
håll, små fönster, fönster som skuggas
eller ligger i ett väderstreck som ger
lite dagsljus.
• Om lägenheten har många prång och
korridorer känns den mörk och trång.
• Om rummen är ostrategiskt planerade
så att du till exempel måste passera
vardagsrummet för att komma till
badrummet.

Edvard Lind
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PROGRAM

Bostadsrättsmässa 2–4 april 20

SPEAKERS CORNER
Här framförs cirka 15 minuter långa föreläsningar
varje hel timme.
FREDAG 2 APRIL
10.30 Invigning.
11.00 Investering eller risk att köpa bostadsrätt?
Nyproducerat eller på andrahandsmarknad?
12.00 Äkta eller oäkta bostadsrättsförening?
13.00 Arvodering av styrelseledamöter – vad är rimligt
och/eller vanligt?
14.00 Så förebygger du vattenskador!
15.00 Bygga balkong.
16.00 Roll och ansvar som styrelseledamot.
LÖRDAG 3 APRIL
11.00 Värdet av långsiktig underhållsplan.
12.00 Ombildning till bostadsrätt.
13.00 På G för bostadsrätten – snabb överblick av pågående utredningar, nya regelverk och förväntade beslut.
14.00 Vad får jag göra i min bostadsrätt och hur behandlar
styrelsen förslag till åtgärd som avviker från det tillåtna?
15.00 Renovering eller ombyggnad av föreningens
fastighet – vad får styrelsen besluta om och när krävs
stämmobeslut?
16.00 Andrahandsuthyrning.
SÖNDAG 4 APRIL
11.00 Tredimensionell fastighetsbildning
– innebörd och möjligheter.
12.00 Köpa/sälja bostadsrätt.
13.00 Nya regler för avsättning av medel till yttre
underhåll av föreningens fastighet.
14.00 Bygga vindslägenheter.
15.00 Skattepliktiga förmåner i bostadsrättsföreningen.
16.00 Andrahandsuthyrning.
STORA SEMINARIELOKALEN
FREDAG 2 APRIL
13.00 –14.00 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt.
14.30 –15.30 Frågor och svar, expertpanel svarar på
publikfrågor kring bostadsrätt inom områdena ekonomi,
teknik och juridik. Frågorna kan gälla såväl föreningsperspektiv som den enskilde bostadsrättshavarens
intressen.
LÖRDAG 3 APRIL
12.00 –13.00 Skatter för bostadsrättsföreningar
och enskilda bostadsrättshavare.
14.00 –15.00 Frågor och svar. Se ovan!
SÖNDAG 4 APRIL
12.00 –13.00 Stambyte – förberedelse, process och resultat.
14.00 –15.00 Frågor och svar. Se ovan!
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Värdefulla tips och idéer förmedlas genom
arrangemang på Göteborgsmässans två scener.

Allt om din
bostadsrätt
D

et var två år sen sist. Då var
det första gången som
Svenska Mässan i Göteborg
ﬁck bli arena för den årligen återkommande Bostadsrättsmässan. Intresset blev mycket stort från såväl
utställare som besökare – succén var
ett faktum.
Enligt planerna kommer Bostadsrättsmässan att återkomma vartannat år till Göteborg respektive
Stockholm, men även andra städer
kan bli aktuella framöver.
Fredag–söndag 2–4 april sätts nu
bostadsrätten i fokus i Göteborg
genom utställningar, seminarier,
rådgivning och olika erbjudanden.
sbc är arrangör tillsammans med
hsb Göteborg och Riksbyggen.
På utställargolvet återfinns ett
stort antal produkter och tjänster av
intresse för bostadsrättsföreningens
styrelse, boende och förvaltare.
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Dessutom förmedlas värdefulla tips,
idéer samt stor kunskap genom alla
arrangemang på de två scenerna.
Varje dag finns expertpanel på
plats på stora scenen för att svara på
publikens frågor kring bostadsrätter
när det gäller teknik, juridik och
ekonomi. Se tider i programmet!
Stambyte är ett ämne som kommer att ges lite större utrymme i
programmet. Vi ska belysa förberedelserna och processen och vad som
är viktigt på vägen för att genomförandet ska kunna ske så smidigt som
möjligt.
Det har blivit många ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt de
senaste åren i Göteborg och den som
vill veta mer om den processen får
alla steg tydligt beskrivna på mässan.
Alla sbc-medlemmar erbjuds fri
entré. Välkomna! Observera att
biljetten gärna får kopieras. ■
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2004, Svenska Mässan, Göteborg

Bostadsrättsmässan genomfördes för första gången i Göteborg i april 2002. Nu är det dags igen.

Öppettider:
Fredag & Lördag 10 –17, Söndag 11–17

Jag besöker mässan
i min roll som:
● Bostadsrättshavare
● Styrelsemedlem
i bostadsrättsförening
● Förvaltare
● Inköpare
● Annat ______________________
________________________________

OBS! BILJETTEN FÅR GÄRNA KOPIERAS.

Välkommen!

BostadsrättsMässan
2–4 april 2004, E-hallen
Svenska Mässan, Göteborg
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Värde 100 kr

✃

Din fribiljett från SBC till
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Norra Guldheden
Norra Guldheden började byggas 1945,
och det var bråttom. Fastigheterna skulle
stå klara till den stora bostadsutställningen Bo Bättre senare samma år. Grannskapstanken var ledande i arbetet.
Idéerna utgick från trädgårdsstadens
ideal som strävade efter små enheter
med plats för både arbete och service.
Husen är både på tre och sju våningar,
väl infogade i terrängen bland karga
klippor och grönska. Bostäderna grupperades kring ett litet centrum med egen
karaktär. Både länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet anser att området har en
säregen kulturmiljö av nationellt intresse.
Källa: Planprogram, stadsbyggnadskontoret i Göteborg.

Priser i Göteborg
Priserna på bostadsrätter i Göteborg
har under de fyra senaste åren ökat
från 7 500 kronor per kvadratmeter till
14 500 kronor i genomsnitt. Det betyder
att ökningen är 90 procent på fyra år
och cirka 40 procent de två senaste
åren. I de attraktivaste centrala stadsdelarna kan priserna vara upp till 25 000
kronor per kvadratmeter. Efterfrågan på
lägenheter i de dyraste delarna av staden
resulterar i att priserna också ökar i
övriga områden.

SBC i Göteborg har
genomfört en av landets
största ombildningar.
Det skedde när bostadsrättsföreningen Norra
Guldheden köpte 454
lägenheter och 21 lokaler
för drygt en halv miljard
kronor. Därmed blev de
tidigare hyresgästerna
ägare till sina lägenheter.

Guldheden – Sveriges
största ombildning

N

orra Guldheden är ett landmärke
i centrala Göteborg. Bostadsområdet är byggt på en bergsplatå nära
Sahlgrenska sjukhuset, och bebyggelsen anses ha riksintresse för sina kulturvärden.
Fastighetsbolaget Wallenstam har varit
ägare till de 23 husen sedan 1994. I januari
2004 sålde bolaget husen till den nybildade föreningen. sbc hjälpte till med expertkompetens i samband med köpet på 528
miljoner kronor.
– Det har fungerat oerhört bra. När föreningen omfattar så många lägenheter
krävs en duktig styrelse. Och den här styrelsen har varit helt suverän under hela den
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komplicerade processen, säger projektledaren Ulrika Coster, sbc i Göteborg.
Många av medlemmarna i Norra Guldheden har bott i området i ﬂera decennier.
Här är välskött, rent och utan klotter.
– De boende är väldigt stolta över sitt
område.
sbc har under det senaste året medverkat vid 90 procent av ombildningarna till
bostadsrätter i Göteborg.
– Det är en nisch vi är stolta över, påpekar Anne Almlund Rosengren, regionchef
för sbc.
Hon tycker att projektet med Norra
Guldheden har varit ett ”fantastiskt kul
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SBC i Göteborg
SBC i Göteborg har under de senaste tio
åren medverka vid ett hundratal ombildningar. Norra Guldheden är den största.
SBC har också medverkat vid totalombyggnad/nyproduktion. Här återfinns
bland annat fastigheter på Stora Nygatan,
Chalmersgatan och Tredje Långgatan.

uppdrag”. Dessutom lärorikt. Hon ser det
som en grundskola i demokrati. Här kan
man se konsekvenserna av vad som händer
om man inte är med och påverkar, och vad
som händer om man deltar aktivt.
– Norra Guldheden är ett lysande sätt att
öka medborgarnas ansvar. Steget från att
välja trappfärg till att välja statsminister är
inte så långt som man kan tro. Det är samma demokratiska process, säger Anne Almlund Rosengren. ■
Björn Lennestig
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Välkommen
till Stora Nygatan

våningar. Bostäderna har nytillskott i detaljer och pietetsfullt bevarade utsmyckningar.
Projektledaren Martin Dahllöf, sbc,
säger att det har varit en komplicerad ombyggnad eftersom det är en känslig kulturhistorisk miljö.
– Vi har försökt bevara så mycket som
möjligt av de ursprungliga kvaliteterna. I
färdigt skick framstår det som ett mycket
fint tillskott i Göteborg. Det bekräftar
också de mycket positiva reaktionerna från
stadens myndigheter.
En av medlemmarna i föreningen på
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Stora Nygatan är Gunnar Larsson. Han
och hustrun Elise har varit med under den
ﬂeråriga omdaningen av husen.
– När vi såg lägenheten med en takhöjd
på över fyra meter var det ingen tvekan.
Tack vare att vi var med tidigt har vi kunnat påverka, exempelvis ﬁck vi en öppen
spis.
Gunnar Larssons råd till köpbenägna
bosparare är:
– Köp med hjärtat, det som känns rätt. ■
Text: Björn Lennestig,
foto: Christer Ehrling
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F

astigheten på Stora Nygatan i Göteborg har en glansfull historia. De två
husen byggdes på 1850-talet som bostäder åt välbärgade köpmän. Adressen Stora Nygatan 7–9 blev snabbt exklusiv. Läget
är spektakulärt, mitt i centrala Göteborg
med utsikt över Vallgraven och Trädgårdsföreningen.
Systembolaget har varit ägare till husen
de senaste 50 åren. Hösten 2003 köpte sbc
Mark fastigheten med avsikt att bygga om
och erbjuda lägenheterna till sina bosparare. Här ﬁnns 33 lägenheter med alltifrån ett
till sex rum, inklusive nybyggda vinds-
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Interiör från trapphus med stuckaturer på Stora Nygatan.

Entré sådan den också såg ut på 1850-talet
när huset byggdes.

Peter Stärn uppskattar att bo högst upp
i sin rymliga tvåa på cirka 130 kvadratmeter.
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Fönster i trapphuset vid
familjen Larssons dörr.

Takbjälkar och gott om ljusinsläpp
finns i Peter Stärns vindsvåning.

Gunnar Larsson letade länge
efter lägenhet i Göteborg. Han
tycker att de gamla kvaliteterna
i huset på Stora Nygatan minner om historien.
Golven med olika träslag är
varsamt renoverade i Gunnar
och Elise Larssons lägenhet.
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KENNETH HELLMAN

Din Bostr.korrat.104

Klottersanering kan vara en
tröstlös syssla. Ibland hinner
tvättmedlet inte ens torka
förrän nästa klottrare är
framme med sprejburken.
Men det ﬁnns motmedel.
– Den som arbetar preventivt och sanerar regelbundet
kan minska klottret rejält,
säger Johan Olsson, vd för
saneringsﬁrman All Remove
Sweden ab.

– Vi ska i första hand
förebygga klottrandet,
säger Johan Olsson.

De gör rent hus med k
H

os saneringsföretaget All Remove
börjar varje arbetsdag vid faxen
redan klockan sex på morgonen.
Här beställer fastighetsägare från hela stan
sanering av lokaler som klottrats ned under
natten.
I fjol ﬁck ﬁrmans medarbetare i uppdrag
att sanera mellan 200 000 och 250 000
kvadratmeter. Johan Olsson säger att utryckningarna blir ﬂer för varje år, och statistiken ger honom rätt: 1997 polisanmäldes 14 800 fall av klotter i Stockholms län.
År 2003 hade siffran stigit till 29 340.
Mer klotter borde ge mer klirr i kassan.
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Men Johan Olsson är allt annat än nöjd:
– De oseriösa ﬁrmorna kanske uppskattar
att skadegörelsen trappas upp, säger han.
Men vi har som uttalat mål att minska
klottret och säljer inte i första hand klottersanering utan klotterskydd.
KLOTTRET FINNS ÖVERALLT

För varje år skärps kraftmätningen mellan
klottrarna och de som håller rent. Klottrarna trappar upp skadegörelsen med allt mer
beständiga sprejfärger, saneringsﬁrmorna
svarar med bättre klotterskydd och mer
effektiva tvättekniker.
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Numera ﬁnns klotter överallt där människor rör sig: på skolor, bussar, pendeltåg,
tunnelbanor samt på tunnelväggar, bergväggar och fasader där klottret kan väcka
uppmärksamhet. Somligt klotter är politiskt, annat bara obscent. Det allra mesta
klottret består emellertid av signaturer, så
kallade taggar.
Allt ﬂer fastighetsägare tvingas inse att
det inte längre räcker med att emellanåt låta sanera en fasad eller en lokal: både kulturmärkta hus och offentliga konstverk har
under senare år farit illa av upprepad och
oaktsam klottersanering. Den som vill
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Peter Sandberg klottersanerar Farsta gymnasium.

skapa en miljö fri från klotter bör i stället
arbeta preventivt och preparera väggytor
med medel som underlättar en skonsam sanering. Erfarenheten visar att skolor som
väljer att regelbundet tvätta sina fasader till
slut minskar skadegörelsen.
Johan Olsson föredrar just strategiska
satsningar före akuta utryckningar och sä-

klottret
ger att den som på sikt vill minska skadegörelser på skolor eller köpcentrum också
bör satsa resurser på information, sociala
aktiviteter och samarbete med andra fastighetsägare.
– Samhället har slösat bort en massa
pengar på klottersanering utan att försöka
ta reda på hur vi kan komma tillrätta med
bekymret. Därför vet vi fortfarande inte
varför så många ungdomar från välbärgade
hem väljer att begå en kriminell handling
utan annat motiv än att väcka lite uppmärksamhet.
All Remove håller till i ett industriområ-

de i Haninge kommun, två mil söder om
Stockholm. Där ﬁnns kontoret samt ett garage med tvättvätskor, kemikalier och fyra
fordon som kan rycka ut med kort varsel. I
Farsta ﬁnns ett garage med ytterligare fyra
bilar.
DYR NOTA FÖR KOMMUNERNA

Bland uppdragsgivarna ﬁnns traﬁkbolag,
bevakningsﬁrmor samt privata och kommunala fastighetsägare. På riksdagens och
Regeringskansliets fastigheter ska klottret
bort omedelbart. Andra mer resignerade
kunder kan ibland vänta med att höra av sig
tills en hel lokal är nedklottrad.
I mitten av åttiotalet välkomnade många
graffitin som en uttrycksfull konstform.
Numera betalar landets kommuner en halv
miljard kronor om året för att bli kvitt
klotter.
Ett par gånger har Johan Olsson tvingats
sanera, som han säger, fantastiska konstverk. Men han anser inte att grafﬁtins anseende som undergroundkonst legitimerar
den rent destruktiva skadegörelsen:
– Vi ser sällan konstverken som det talas
så mycket om utan sanerar mest klotter och
annat kladd. ■

Klotter
Den 1 januari skärptes maxstraffet för
klotter till ett års fängelse. I samma veva
ökade polisens befogenheter att kroppsvisitera misstänka klottrare.
Saneringsfirmorna använder skilda
typer av sura eller basiska tvållösningar.
Vatten används för att göra rent. Det
bästa sättet att arbeta preventivt är att
behandla väggytor med exempelvis vax.
Sedan kan den nedklottrade väggen
spolas ren med vatten. Därmed skonas
underlaget som annars riskerar att förstöras vid upprepad sanering.
Mellan 300 och 500 ungdomar svarar
för den skadegörelse som kostar Stockholms lokaltrafik (SL) ungefär 120 miljoner kronor per år. Nästan samtliga är
unga män eller pojkar. Vissa av dem
dokumenterar sina bedrifter med digitalkameror och sprider sedan bilderna via
egna eller andras hemsidor.
På internet hittar den nyfikne flera
exempel på nedklottrade tunnelbanevagnar och pendeltåg.

Michael Masoliver
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Posttidning B
Stockholm Klara
BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING

Krönika

Egen härd
är guld värd
V

i måste bo. Men hur och till vilket pris?
Min familj har ﬂyttat nio gånger de senaste 20 åren och har
prövat de ﬂesta boendeformer. Innan dess ﬂyttade jag ännu
oftare. Jag har till och med bott med utedass i centrala Uppsala
under slutet av 60-talet. (Varför ﬁnns det inget liknande billigt
för ungdomarna i dag?)
Men det var en parentes.
Frågan i mer vuxen ålder är vilken boendeform man ska välja.
Allt har sina för- och nackdelar.
Att köpa sitt eget hus och få göra som man vill känns lockande.
Problemet är grannar som verkligen sköter sina trädgårdar.
Dessutom målar de sina staket, och mer än en söndag har jag blivit uttvingad av någon entusiastisk granne som köpt vit färg och
staketskimrat. Det är klart att man måste göra likadant!
Vi har köpt tre nya värmepannor under ﬂyttandet (varför det
alltid ﬁnns gamla värmepannor i de hus vi är intresserade av
skulle kunna bli en intressant psykologisk studie) och varje gång
vi sålt har jag med sorg sett vår nyinköpta värmepanna övergå
i nya ouppskattande händer. Jag har visserligen sett säljare som
gräver upp sina vinbärsbuskar, men värmepannan är svår att
ta med.
Varför inte hyra? Jag slipper bekymra mig om fönstren, men
vissa begränsningar ﬁnns också där. Man kan inte riktigt göra
som man vill. Jag är gift med en man som, när jag bad om en
krok i hallen, slog in en tretumsspik – tills vidare. Tills vidare
varade den gången i tre år. Hyresvärden var inte nöjd. Varje gång
något skulle göras gladde jag mig, det var hyresvärdens sak.
Tyvärr var hyran också hyresvärdens sak. Tre års hyra blir en del
pengar och dem hade ju vi lika gärna kunnat betala av lån med.

Så mycket som vi ﬂyttar hade en vinst kunnat göras vid försäljningen, till förmån för golfen, ridningen eller andra dyrbara nöjen.
Den lysande kompromissen blev naturligtvis bostadsrätten.
Man äger och bestämmer, men slipper måla själv. Dessutom kan
lämplig vinst, med lite tur, göras vid försäljningen. Så träffar man
grannen. Han är rar och trevlig, men saknar en del sunt förnuft.
och – han är ordförande i bostadsrättsföreningen. Vem vet vilka
dumheter han kommer att driva igenom på nästa styrelsemöte,
och i valet mellan att måla och övertyga en styrelse om att de har
fel väljer jag målandet. Det går fortare. Bostadsrätten har dessutom ett trevlighetskrav. Jag måste komma överens med mina
delägare.
Förvånar det er att jag numera bor på
landet i ett eget litet hus, nymålat och
med få grannar, som dessutom är av
lagom excentricitet? Därmed tål de mina
egenheter.
Inte ens en värmepanna har jag, men
det är klart, vägföreningen kräver sitt. ■

Ingela Agardh, journalist och TV-profil.

