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SBC Sveriges BostadsrättsCentrum bygger
och utvecklar bostadsrätter genom att erbjuda
kunskap, opinionsbildning och tjänster om
fastigheternas ekonomi, juridik och teknik.
SBC har 4 000 medlemsföreningar och 15 000
bosparare. Sammanlagt 200 anställda finns
på nio lokalkontor i hela landet.

Regeringen har tagit initiativ till
en översyn av hur mäklarna fungerar på marknaden. Det är bra.
För så här kan det inte fortsätta! I takt
med att lägenhetspriserna har skjutit i
höjden har lockpriser och hysterisk budgivning blivit regel i stället för undantag.
Visst ﬁnns det många mäklare som gör
ett seriöst arbete. Mäklare som respekterar att varje lägenhetsaffär representerar
väldigt mycket pengar och att detta för
många är livets största affär. Men i dag
ser vi allt för många exempel på motsatsen.
Självklart vill säljarna alltid ha så bra
pris som möjligt för sina lägenheter. Men
prutningar, budgivning och ”weeling and
dealing” är knappast affärsmetoder vi vare
sig är eller bör bli särskilt vana vid.
JAG HAR INGET EMOT ärlig budgivning.
Men i dag har du ingen aning om den
personen som bjuder emot verkligen
ﬁnns. Buden läggs via mobiltelefon och
sms. Med jämna mellanrum kommer det
nya sms om att priset har höjts. Men vem
står bakom prishöjningen?
Vid budgivning är det kort om tid. Visning på söndagen och budgivning under
måndagen. Omvisning i veckan och till
helgen är lägenheten såld. Under denna
tid ska man också bilda sig en uppfattning
om både lägenhet och förening. Det gäller
att hinna läsa och förstå stadgan och gå
igenom årsberättelsen. Det ställer mycket
stora krav på att mäklaren ger rätt information.
MÅNGA MÄKLARE har satt omskrivningar
och otydligheter i system. Klassiska
annonsuttryck som ”en lägenhet med
många möjligheter” eller ”påverka inredning själv” betyder att det behövs en rejäl
renovering. Sådana ”enkla” omskrivningar
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kan vi acceptera när det gäller synliga
brister. Men vilken information lämnar
mäklaren när det gäller årsredovisningar
eller underhållsplaner? Och hur ska man
tolka den? Vem ska köparen lita på?
Mäklaren hänvisar ofta till föreningens
ordförande för att köparen ska kunna få
bra information. Detta är i grunden bra.
Men ordföranden ska inte behöva göra
mäklarens jobb! Mäklarna tar för bra betalt för att enbart okritiskt förmedla uppgifterna som föreningen lämnar.
SOM FÖRENINGSORDFÖRANDE är det lätt
att enbart framställa allt i för bra dager
– det är ju tacksamt att berätta om att
lägenhetspriserna i huset hela tiden ökar.
Funderingar kring behov av avgiftshöjningar förtigs och det är krångligt att
berätta om föreningen riskerar att bli en
så kallad oäkta förening.
Men som mäklare ska man vara både
köpare och säljare behjälplig. Då måste
mäklaren bilda sig en opartisk uppfattning
och upplysa köparen om både positivt och
negativt. En lagöversyn som har till syfte
att understryka mäklarens ansvar gentemot både köpare och säljare vore bra.
Det kommer att gynna både konsumenterna och de många seriösa mäklare som
vill ha möjlighet att bidra med sin professionalism.

Ulrika Francke,
vd SBC

HEL ENA HALVAR
SSO N

Sätt rätt prislapp
på bostadsrätten
Högre månadsavgift och lägre pris eller lägre månadshyra och dyrare
köpesumma? Som köpare är det viktigt att räkna ut vad en bostadsrätt
egentligen kostar för att kunna jämföra olika alternativ.
änk dig två likadana lägenheter. Den
ena har tusen kronor högre månadsavgift. För att bostadskostnaden ska bli
densamma bör den därför kosta mindre.
Frågan är hur mycket mindre.
– I dag motsvarar en tusenlapp högre i avgift en prisskillnad på cirka 400 000 kronor, om man förenklar resonemanget, säger Göran Olsson, vice vd för sbc.
I verkligheten existerar naturligtvis inte
två likadana lägenheter. Många saker spelar
in: lägenhetens skick, läget, balkong eller
inte balkong, planlösning och så vidare. Men
de ekonomiska beräkningarna är ändå viktiga för att kunna jämföra olika bostäder.
GÖR EN ENKEL KALKYL

Göran Olsson rekommenderar att man gör
en enkel ekvation för att beräkna bostadskostnaden per kvadratmeter: årsavgiften
plus räntekostnader delat med antalet kvadratmeter.
– Helst ska man göra beräkningarna redan innan man tittar på lägenheten för att
ha den ekonomiska bilden klar för sig. Sedan kan man väga in de mjukare värdena,
säger han.
Det ﬁnns också all anledning att fråga sig
varför en lägenhet har högre månadsavgift
än en annan. Föreningen med låg kostnad
kanske har snålat med renoveringar av fastigheten, medan den med högre avgift har
satsat på att byta ut exempelvis rörstammar. Det kan också vara så att en förening
med låg avgift har skött ekonomin bättre än
en med högre avgift. Det viktiga är hur det
kommer att se ut i framtiden.

Exempelkalkyl
Lägenhetens pris: . . . . . . . . . . . . . .800 000
Ränta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Avgift: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 900
Storlek: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Räntekostnader
(0,04 x 800 000:-)
Skattereduktion 30%
Kapitalkostnad per år

kr
%
kr/mån
kvm

=32 000 kr
=9 600 kr
=22 400 kr/år

Kapitalkostnad per månad
Avgift till föreningen

=1 867 kr/mån
=2 900 kr/mån

Total boendekostnad/månad

=4 766 kr/mån

När man talar om nivåer för hyror jämför
man dock oftast med boendekostnaden
per kvadratmeter och år – i detta fall
4 766 kr x 12 mån / 50 kvm=1 144 kr.
Boendekostnad per kvadratmeter
lägenhetsyta skiljer sig från de kvadratmeterpriser tidningarna skriver om. Tidningsuppgifterna tar bara sikte på själva
överlåtelsepriset – inte de totala kostnaderna för att bo i lägenheten.

– Mycket kan man se själv. En fastighet
som ser rucklig ut kommer sannolikt att behöva rustas upp framöver. En god idé är att
kontakta föreningens styrelse för att ta reda på om det ﬁnns någon plan för vad som
händer framöver. Det är också bra att titta
på föreningens lånebild. Om föreningen
haft bundna räntor en längre tid kan det
hända att ekonomin förändras när lånen
ska ﬂyttas om, menar Göran Olsson.
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Det är viktigt att veta att föreningar sällan sänker månadsavgiften. Överskott går
oftast till reparationer eller renoveringar av
fastigheten.
Vilket pris man har råd med är naturligtvis individuellt. Men även där kommer
miniräknaren väl till pass. Förutom avgifter och räntekostnader måste amorteringar
och skattereduktion på räntorna räknas
med. Dessutom bör ekvationen även omfatta de intäkter som går förlorade när man
sätter in besparingar som kontantinsats.
– Många köpare glömmer den delen. De
kanske säljer fonder eller liknande för att
kunna betala kontantinsatsen, och förlorar
då avkastningen på sina besparingar. En
förenklad variant är att räkna ut räntekostnader för hela köpebeloppet i stället för enbart lånedelen, säger Göran Olsson.
VÄLJ MED OMSORG

I tider med låg ränta är det också smart att
räkna på kostnaden för olika räntenivåer.
Vad händer till exempel om räntan stiger
med två procent?
Sist men inte minst är det viktigt att veta
att man inte betalar överpris för en bostadsrätt. Enligt Göran Olsson bör man titta på
åtminstone 30 lägenheter innan man slår till.
– Man måste lära sig att känna vad som
är ett rimligt pris. Lägenheter har olika förutsättningar och det är bara genom att skaffa sig egen erfarenhet som man kan bedöma om ett pris är för högt. Det sämsta man
kan göra är att köpa första bästa lägenhet,
säger han. ■
Åsa Lovell
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I fjol blev de 28 medlemmarna i Brödbaggens bostadsrättsförening
egnahemsägare. Familjen Eklöf sänkte boendekostnaden för sitt parhus
med 2 600 kronor i månaden och ﬁck äntligen göra sovrum av garaget.

Egen härd är guld
I

STÖD FRÅN SBC

Rent juridiskt var det en enkel sak att göra
egna hem av de 28 parhuslägenheter som ingick i bostadsrättsföreningen. Ända sedan
stadsdelen stod klar 1992 har varje hushåll
haft eget vatten och avlopp precis som vilken
småhusägare som helst. Dessutom ﬁck medlemmarna stöd från både banken och sbc.
– Vi som satt i styrelsen hade täta kontakter med representanter från sbc, säger
Gunilla Eklöf. De var till stor hjälp för oss.
För att överlåtelsen skulle bli möjlig ﬁck

4

väggens reglar sågas till och spikas fast. Efter
föräldrarnas ﬂytt till garaget ﬁck döttrarna
Emelie, 7, och Gabriella, 9, var sitt rum. Turen har nu kommit till familjens tonåringar.
– Jag ska isolera innerväggen och sätta in
ett extra lager gipsskivor för att Jessica och
Tobias inte ska störa varandra, säger Stephan. De har helt olika musiksmak.
KAN INTE BO BÄTTRE

”Vi bor fortfarande trångt.
Men nu kan åtminstone
barnen få var sitt rum.”
Stephan Eklöf

varje medlem lägga ut 1 miljon kronor.
Ingen kan klaga på resultatet. Familjen
Eklöf har numera en räntekostnad för sitt
banklån på cirka 3 500 kronor, vilket ska
jämföras med den tidigare månadsavgiften
på 6 100 kronor.
– Men det handlar inte bara om pengar,
säger Gunilla Eklöf. Det betyder mycket att
äga sitt eget hus.
Kafferasten är slut. Stephan Eklöf hinner
med ännu ett arbetspass på övervåningen
före kvällsskiftet på Statoil. Fönster och dörrar är redan på plats. Nu ska den nya inner-

Din bostadsrätt

2 ■ 2004

Gabriella Eklöf är snuvig och hemma från
skolan men springer ändå glatt mellan köket, altanen och lekplatsen.
– Det är skönt med eget rum, säger hon.
Fast det är jättetrist att städa.
Efter lunch kommer de andra barnen i
kvarteret hem från skolan. Resten av eftermiddagen ekar skratten mellan husväggarna.
Ett par pojkar kastar freesbee på gräsplanen. Andra barn cyklar eller sparkar boll.
I Ånestad känner barnen varandra sedan
koltåldern. Familjen Eklöf kom hit 1999.
– Det här livet passade oss perfekt, säger
Gunilla Eklöf. Vi var trötta på traﬁken och
avgaserna inne i Norrköping och har inte
ångrat oss ett ögonblick. Här bryr vi oss om
våra grannar utan att vi måste umgås med
dem hela tiden.
– Barnen som bor här är som en enda stor
syskonskara, säger Stephan Eklöf. Vi andra
vet lagom mycket om varandra. Det låter
kanske löjligt, men bättre kan man faktiskt
inte bo. ■
Michael Masoliver

▼

september 2003 kunde hushållen i Ånestad utanför Norrköping ta över banklånen från sin bostadsrättsförening.
I samma stund ﬁck familjen Eklöf, med två
vuxna och fyra barn, möjlighet att inreda
garaget och i ett slag öka boendeytan från
109 till 134 kvadratmeter.
Bostadsrättsföreningens försäkringsvillkor hade tidigare satt stopp för liknande ingrepp. För de nyblivna småhusägarna räckte det med ett bygglov och några tips från
hantverkarna i grannskapet.
– Det var en enorm lättnad för oss, berättar Gunilla Eklöf. Vi hade planerat och
förberett allt vi ville göra långt innan det
blev klart. De sista veckorna satt vi som på
nålar i väntan på att lantmätarna skulle bli
klara med sitt jobb.
– Vi bor fortfarande trångt, säger Stephan
Eklöf. Men nu kan åtminstone barnen få
var sitt rum.

värd

Gunilla Eklöf med döttrarna Jessica, Emelie och Gabriella i lekstugan på tomten.
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▼
Från småhusförening
till egnahem
Likvidationen av en småhusförening tar
– om allt löper väl – ungefär ett år att
genomföra. Processen leds av en konsult och föreningens bankkontakt medverkar hela tiden.
Den formella startpunkten är när
bostadsrättsföreningen först fattar beslut
på en föreningsstämma med minst 2/3
majoritet om att processen ska genomföras. Första steget blir att ansöka om
avstyckning av fastigheten till separata
tomter. Därefter förvärvar bostadsrättsföreningen de enskilda bostadsrätterna
till marknadspris som en värderare fastställt.
Nästa steg är att föreningen säljer
tillbaka bostäderna – men nu som egna
hem. De finansieras genom att ta över
befintliga lån plus eventuella nya. Om
alla medlemmar deltar i omvandlingen
finns då enbart en kassa kvar i bostadsrättsföreningen. Efter ett stämmobeslut
om likvidation kan denna kassa utbetalas till medlemmarna.
Om tre eller fler medlemmar inte vill
eller kan delta bildas troligen en ny
bostadsrättsförening, en så kallad restförening. Bankerna vill dock sällan medverka om en sådan situation uppstår.

Följande boendekalkyl gjorde SBC
inför beslutet att likvidera brf
Brödbaggen. Därefter har både räntor
och andra faktorer förändrats.
Före – som bostadsrättsförening
(kr/mån)
Månadsavgifter
Driftkostnader
Summa
Där ingår gemensamt sparande
(avskrivningar och amorteringar)
Jämförbar månadskostnad
Efter – som egna hem
(kr/mån)
Räntekostnader efter skatteavdrag
Fastighetsskatt
Driftskostnader
Samfällighet
Jämförbar månadskostnad

6

6 100
1 500
7 600
2 200
5 400

2 600
700
1 500
100
4 900

Stadsdelen Ånestad utanför Norrköping har natursköna omgivningar.

Många hinder på vägen

J

eanette Axelsson är juristchef hos sbc
och har medverkat till att upplösa ﬂera
småhusföreningar. Hon kommenterar
Brödbaggens upplösning:
– Brödbaggens omvandling gick väldigt
smidigt eftersom alla medlemmar var med
på noterna. Många gånger är beslutsgången mycket mer komplicerad. Om inte alla
tycker att det är en bra idé att likvidera föreningen – som är den formella beteckningen då man löser upp föreningen – eller när
en del kanske har svårt att få lån, så kan man
få en situation med stridigheter mellan grannarna. Ibland uppstår det då en ”restförening” med de medlemmar som inte vill köpa sina bostadsrätter.
– Fördelen – som många ser det – med att ha
radhusen som bostadsrättsförening är att man
gemensamt tar ansvar för drift och skötsel
– den som inte är så hemma på ekonomi och
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teknik får hjälp och stöd av föreningen.
Men ur skattesynpunkt kläms småhusföreningar mellan det sämsta i två skattesystem.
De taxeras som villor och måste därutöver
betala inkomstskatt som vanliga bostadsrättsföreningar, säger Jeanette Axelsson.
Fördelen med att var och en äger sitt hus
är främst ekonomiskt – det är lättare att individuellt dra av för räntekostnader. Man
slipper också de gemensamma kostnader
för bokföring och förvaltning som en
bostadsförening måste ta.
I kalkylen från Brödbaggen i Norrköping
är den stora skillnaden bostadsrättsföreningens avskrivningar och amorteringar.
Detta är ju en form av gemensamt sparande
som kanske även behövs för en villaägare,
men som inte direkt brukar ses i egnahemfamiljernas boendekalkyler.
Mats Lindbäck

sbc kräver att inkomstskatten slopas
Den statliga inkomstskatten är ett
växande problem för många bostadsrättsföreningar. SBC har länge kämpat för att få bort skatten, och uppvaktade nyligen finansminister Bosse
Ringholm för att få till en förändring.

D

e senaste fem åren har antalet föreningar som betalar inkomstskatt
ökat med fem procent per år. Dessutom har skattebeloppet för många föreningar ökat explosionsartat.
Inkomstskatten baseras på föreningens
taxeringsvärde och drabbar enbart bostadsrättsföreningar. När fastighetsskatten infördes för tio år sedan tog man bort schabloninkomstskatten för villaägare och för
allmännyttiga fastighetsbolag, men inte för
bostadsrättsföreningar.
– Troligtvis var en av anledningarna att
man behöll skatten för bostadsrättsföreningar att man skenbart ville skapa ett ränteavdrag likt det som ﬁnns för privatpersoner, säger sbc:s vd Ulrika Francke.
Hon anser att inkomstskatten är ett
konstlat sätt att skapa ränteavdrag.

– Bostadsrättsföreningar har aldrig som
syfte att gå med vinst. Det känns därför
märkligt att de ska påföras en extra inkomst
som efter ränteavdrag ska beskattas med
bolagsskatt. Eftersom det är en ﬁktiv inkomst måste skatten tas ut genom höjda avgifter.

ningen avskaffas och att regeringen snarast
genomför rättvisa och neutrala villkor mellan
upplåtelseformerna på bostadsmarknaden.
– De uppmanade oss att komma med ett
förslag i samband vårt svar på egendomsskattekommitténs förslag. Kanske är
de äntligen beredda att lyssna på oss, säger
Ulrika Francke. ■
Åsa Lovell

VÄRST FÖR SMÅHUSFÖRENINGAR

Hon menar att inkomstskatten har kommit
att fungera som en extra förmögenhetsskatt
för bostadsrättsföreningar. Värst är det för
småhusföreningar.
– De taxeras som enskilda småhus. De betalar fastighetsskatt som småhus och kan
dessutom behöva betala inkomstskatt. Med
tanke på att detta är en liten grupp och inte
kostar staten så mycket borde man ha ändrat beskattningen för dessa för länge sedan.
Tillsammans med hsb och Riksbyggen
har sbc under ﬂera år försökt att påverka
staten att förändra reglerna för inkomstskatten, men utan resultat. Den 4 maj uppvaktade organisationerna än en gång Bosse
Ringholm och bostadsminister Lars-Erik
Lövdén för att kräva att dubbelbeskatt-

Fastighetsskatt:
Utgår med 0,5 procent av taxeringsvärdet
för bostäder i flerfamiljshus och 1,0 procent för lokaler. För nybyggda hus utgår
ingen fastighetsskatt under de fem första
åren och halv skatt åren 6–10.

Inkomstskatt:
Utgår med 28 procent av en schablonintäkt som är 3 procent av taxeringsvärdet, med tillägg för ränteintäkter
och reducering för räntekostnader.

Uppskattad minimässa i Sundsvall
ördagen den 15 maj var det
dags för en minimässa i
Sundsvall. Att under en
intensiv dag få chansen att för-

kovra sig inom området
bostadsrätt – som styrelseledamot och bostadsrättshavare –
har visat sig vara ett vinnande

Deltagarna bjöds på många seminarier.
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koncept. Första gången det
genomfördes var i november
2003 i Luleå. Informativa föredrag med skickliga föreläsare
kompletteras med utställarplatser för i första hand de medverkande så att deltagarnas frågor
kan hanteras och belysas ordentligt i pauser.
I de anrika lokalerna i Sundsvalls stadshus ﬁck deltagarna
ta del av föredrag om förväntad
ränteutveckling, gällande
skatteregler, föreningsansvar
för brandskydd, stambytesförutsättningar och – process,
möjligheter till sänkta energikostnader samt tips, råd och
fakta för ett ansvarsfullt och
värdebyggande styrelsearbete.
Särskilt uppskattade åhörar-
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Utställarna informerade besökarna
i pauserna.

na att få möta Skatteverket som
hjälpsam ”serviceinrättning”
och branschorganisationen
vvs-installatörerna för goda
råd inför stambytesplanering.
Ett stort engagemang från deltagarna kunde konstateras under hela dagen, vilket gladde
arrangörerna och gav mersmak.
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Hyresrätt dyraste
boendeformen
Fler borde ha möjlighet att äga sin lägenhet. Det tycker fastighetsekonom
Stellan Lundström som också efterlyser nya spelregler och ett mer kreativt
tänkande på den avreglerade bostadssektorn.

I

nternationell forskning visar att människor vill äga sitt boende. Den tanken växte sig stark i Sverige under egna-hem-rörelsen på 1930-talet; familjen ﬁck till rimlig
kostnad ett småhus på egen eller arrenderad
tomt. Men på 1950-talet valde riksdag och
regering att i stället prioritera hyresrätterna.
Den beskrivningen ger Stellan Lundström, professor i bygg- och fastighetsekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan,
kth. Han förknippar socialdemokratins
vurm för hyresrätter med uppväxten av den
offentliga sektorn och de kommunala
bostadsbolagen.
– Det är ganska klart att hyresrätten över
tiden blir dyrast för hushållet därför att den
innebär ett åtagande med full service som
villor och bostadsrätter inte har, säger han.

NYA SPELREGLER BEHÖVS

När Stellan Lundström summerar sin
forskning vid kth framstår den som en
stundtals bitsk kritik av läget inom den
svenska bostadsmarknaden. Staten har
avreglerat sektorn. Men både plan- och
bygglag, hyressättning och branschen är intimt förknippad med politiserade boendeformer och med bostadssektorns starka
samhällsroll.
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– Bostadsbyggandet är lägre än efterfrågan, hyresmarknaden fungerar inte och
segregeringen fortsätter. Det behövs en
omreglering med nya spelregler. Denna
omreglering skulle kunna skapa större
mångfald, ﬂexibilitet och på ett bättre sätt
främja konsumenten.
Stellan Lundström hävdar att byggföretagen får bidrag för att bygga hus åt hyresgäster som redan har höga inkomster. Dessa subventioner är en omfördelning av kapital från skattekollektivet till ett fåtal bättre bemedlade.
Sverige har inget statligt sanktionerat
system för prioriterat bosparande. I många
andra länder får man en sparpremie i förhållande till en egen sparad insats. Stellan
Lundström önskar sig något liknande i Sverige.
– Det skulle vara bra
om svenska staten kunde garantera risktagandet
för dem som har det knapert
ställt. Under en tid får de en
frist att komma på fötter och
ordna sitt eget boende, vilket vore en bättre fördelningspolitik, säger han och lutar
sig mot internationell forskning som också
ﬁnner att ett sådant stödsystem långsiktigt
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skulle kunna bli billigare för
både den enskilde och staten.
ÄGANDET ÄR VIKTIGT

Ekonomiskt svaga hushåll skulle således
kunna äga sitt boende. Men för Stellan
Lundström är det inte självklart att alternativet heter bostadsrätt. Han vill stimulera till ﬂera upplåtelseformer.
– Bostadsrätter är ett slags kooperativt
ägande som Sverige är relativt ensamt om.
Jag kan också tänka mig att man får äga sin
lägenhet, en så kallad ägarlägenhet. En sådan
lägenhet äger man på samma sätt som ett
radhus eller en villa.

HELEN A HALVA RSSON

Förslag till reformerad
bostadsrätt
Stellan Lundström har tre uppslag till
en reformerad bostadsrätt. De är:
1. Öka kunskapen om bostadsrätten
som boendeform.
2. Öka transparensen så att alla prisnoteringar på bostadsrätter blir offentliga.
3. Utveckla föreningens ekonomiska plan
till ett aktivt styrmedel. Den bör utgöra en kunskapsbas för dem som
står i färd med att köpa bostadsrätt.
Föreningarna bör prioritera detta som
ett led i kvalitetsarbetet.

Han tycker att det saknas balans på den
avreglerade bostadssektorn. Här är hyresrätterna förlorare. De som bor i storstädernas förorter är ”instängda i sin upplåtelseform”. Stellan Lundström önskar att det är
just dessa hyresrätter som i första hand bör
komma i fråga vid omvandlingar till
bostadsrätter.
Han förklarar att bostaden inte är vilken
konsumentprodukt som helst. Exempelvis
går det inte att planera eller beordra fram
20 000 nya bostäder, som de styrande i huvudstaden hyser förhoppningar om.
– I dag byggs i stort sett det som efterfrågas på marknaden. Helst ska man bygga så
att det alltid ﬁnns ett visst överskott.
Bostadsföretagen i usa lägger alltid in
tre till fem procents vakans i kalkylen. Det
betyder att det oftast ﬁnns lägenheter att
välja för den bostadssökande.
Stellan Lundström lyfter inte fram någon
ensam favorit bland upplåtelseformerna på
bostadsmarknaden. Diplomatiskt säger han:
– Jag tror på en framtida blandning av ägda lägenheter, bostadsrätter och villor. Men hyresrätten har
också en plats på bostadsmarknaden. ■
Björn Lennestig
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Marcus Dörner och Hanna Fernholm kan
blicka ut över Årstaviken från balkongen.
Lägenheten har de nyligen köpt i en av
de nybyggda fastigheterna i Liljeholmen.

En ny st
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Liljeholmen blir Stockholms nya stadsdel.
Arbetet är i full gång med att bygga allt som hör
en stadsdel till: nya bostäder, kontor, gator och
kommunikationer. Målet är att ﬂytta stadsgränsen
ett snäpp längre söderut.

tadsdel växer fram

CHARLIE DREWSTAM

INNERSTADSDEL STÄLLER KRAV

Liljeholmen är ett av tolv områden i Stockholms översiktsplan som pekats ut som
potentiellt attraktiva stadsdelar – de har
goda kommunikationer och attraktiva lägen.
Endast Årstavikens vatten skiljer Liljeholmen från Södermalm.
Planeringen har pågått länge.
– Det började med att jm köpte Vin &
Sprits gamla fastighet vid Liljeholmskajen
1998. Under 2000 arbetade vi med att
strukturera upp den nya stadsdelen, berät-
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tar Martin Schröder. Nu är det sbc och jm
som gemensamt bygger kvartersstaden.
Till ytan handlar det om cirka 80 hektar,
ungefär lika stort område som östra
Kungsholmen. Stadsdelen ska vara klar om
åtta till tio år då det ska ﬁnnas 4 000 nya
lägenheter och omkring 7 000 nya arbetstillfällen på Liljeholmen.
Det första spadtaget togs under 2001 och
i dag är knappt 1 000 lägenheter under produktion eller färdiga för inﬂyttning.
Centrum i den nya stadsdelen blir Liljeholmstorget i närheten av sjön Trekanten.
Där kommer att ﬁnnas en rad olika butiker,
en biograf och annan service samt tunnelbana, Tvärbanan och en ny busstation. Men
vem vill bo i en stadsdel utan parker och
torg? Ingen, resonerar Martin Schröder och
har därför planerat ett nytt stort torg ner
mot vattnet och en stor park med lekplats.
Likaså kräver en innerstadsdel goda
kommunikationer och förbindelser med
resten av staden. Under 2005 kommer en
ny gångbro över till Södermalm vara klar
och Årstadal blir namnet på en ny station
för pendeltåg och Tvärbanan.
MÅNGA MÅSTEN FÖR STADSBO

Högtraﬁkerade Södertäljevägen, som skär
genom Liljeholmen, ska också danas om för
att öka känslan av stadsmiljö. Dagens motorvägskaraktär kommer att bytas ut mot en
stadsgata kantad av träd och planteringar.
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D

e som bosätter sig på Liljeholmen
kan kanske i framtiden säga att de
bor ”innanför tullarna”. Det är i alla fall stadsbyggnadskontorets målsättning
att utvidga det område som i dag är Stockholms innerstad.
– Vi vill skapa en tät stadsbygd med den
blandning av funktioner som man ser i innerstaden, säger Martin Schröder, planarkitekt
på Stadsbyggnadskontoret i Stockholm.
Den tanken lockade bland andra Marcus
Dörner och sambon Hanna Fernholm att
köpa en lägenhet i den nybyggda fastigheten Parken 3.
– Jag har alltid bott inne i stan och uppskattar den service som ﬁnns där. Jag gillade tanken på att bo i en stadsdel snarare
än i en förort med bara bostadshus. Sedan är
läget bra och vi tyckte om lägenheten direkt,
säger Marcus Dörner.

sbc säljer
700 nya lägenheter
i Liljeholmen

1. Vid Liljeholmstorget
finns T-banestation,
butiker och all tänkbar
service.
2. Vid hållplats Årstadal stannar Tvärbanan.

1.

SBC förmedlar 700 av de lägenheter
som JM bygger längs Liljeholmskajen.
Första etappen har precis påbörjats.

3. Närmaste granne
med Liljeholmskajen
blir det nya bostadsområdet Årstaberg.
4. Vid Årstaberg byggs
en ny pendeltågsstation med anslutande
busslinjer och hållplats
för Tvärbanan.

7.

8.

6.

5.

2.

5. Den nya gångbron
över Årstaviken ska
vara klar under 2005.
6. Längs Liljeholmskajen bygger SBC och JM
700 nya lägenheter.

3.

7. Sjötorget
8. Parken 3

▼

4.

– I dag utgör Södertäljevägen en klar barriär mellan den västra och östra delen av
Liljeholmen. Det måste vi ändra på, säger
Martin Schröder.
Skola och barnomsorg är andra måsten
för en stadsbo. Liljeholmen får därför en ny
låg- och mellanstadieskola och flera bostadsområden kommer att hysa in barnomsorg på bottenvåningen.

– Vi har lagt ner mycket tid på att ta reda på vad som kommer att byggas runt
omkring vår lägenhet och hur området
kommer att se ut i framtiden, säger Marcus
Dörner. Det jag saknar mest just nu är närheten till kiosk eller tobakshandel, men jag
hoppas det kommer snart. ■
Åsa Lovell

F

astigheterna ligger bara några meter
från vattnet. De ﬂesta lägenheterna får
sjöutsikt eller sjöglimt. Första etappen,
Kajen 2, rymmer 169 lägenheter som ska
vara klara för inﬂyttning sommaren 2005.
– Det har varit mycket stort intresse. Vi har
redan sålt 70 procent av lägenheterna. Jag
tror det kommer att bli ett väldigt attraktivt
område, säger Tommy Kjellgren, projektledare för Liljeholmskajen och byggchef på
sbc i Stockholm.
Lägenheterna varierar från ett till fem
rum och kök och är ytmässigt effektiva med
bra planlösningar. De är något billigare än
sbc:s lägenheter i till exempel Hammarby
Sjöstad. En anledning är att marken på Liljeholmen är billigare.
Projektet bygger på ett samarbetsavtal
mellan jm och sbc. jm bygger samtliga lägenheter och sbc är involverat i bland annat projektering, försäljning och besiktning.
De sista lägenheterna kommer att vara färdiga om 7–8 år.

Nämnd ger opartiska yttranden i tvister
Gick den senaste stadgeändringen
rätt till? Den frågan kan leda till en
tvist mellan en medlem och en
bostadsrättsförening. Lösningen kan
bli ett vägledande och opartiskt
yttrande från Bostadsrättsnämnden.

B

ostadsrättsnämnden prövar dispyter
om bostadsrätt mellan medlem och
styrelse. Att gå till Bostadsrättsnämnden i stället för att dra trätan i domstol är
ett enkelt förfarande.
På nämndens bord hamnar frågor som:
Vem ska ansvara för fuktskadan? Vem bestämmer hur stambytet ska utföras?
– Domstolsprocesser riskerar att skapa
stora spänningar i en bostadsrättsförening.
Nämnden har ett smidigt förfarande som
löser tvisten inom några månader till en
12

rimlig summa, säger Stig Alexandersson,
sekreterare i Bostadsrättsnämnden.
Bostadsrättsnämnden grundades av sbc,
men är obunden till organisationen.
Nämndens yttranden är inte bindande utan
vägledande.
– Det beror på att vi inte är en myndighet, utan en privat nämnd. Våra yttranden
vilar på den samlade kompetens som ﬁnns
hos våra tre jurister.
Insikten hos de stridande om att en fråga
kan komma att avgöras i nämnden kan
räcka för att lösa tvisten.
– Det bästa med nämnden är att vanliga
medlemmar till en låg summa kan få reda
på om de har rätt eller fel.
Enskilda medlemmar betalar en avgift på
500 kronor, medan föreningar betalar 2 500
kronor. Nämnden lämnade ett 40-tal yttDin bostadsrätt
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randen under 2003. Trenden för 2004 pekar uppåt; troligen kan det bli 60–70 stycken. Merparten kommer från medlemmar.
Stig Alexandersson påpekar att nämnden
inte har någon telefonrådgivning; nämnden är nämligen oberoende. Kontakterna
sker skriftligt. ■
Björn Lennestig

På nämndens hemsida, www.bostadsrattsnamnden.se, finns referat från yttranden. Här återfinns frågor som:
• Ska den nyinflyttade eller gamla medlemmen ansvara för vattenskadan?
• Vem ska laga trasiga fönsterbågar?
• Vem ansvarar för en läckande kran?

FOTO: KENNETH HELLMAN

”Det här är min första
egna stora affär”
– I det här hörnet ska jag ha en riktigt skön fåtölj.
Här ska brorsan hjälpa mig att bygga en loftsäng.
Och kontoret ryms i hallen – det ska bli jätteskönt
att äntligen kunna samla alla papper på ett ställe!

▼

D

avid Gunnarsson, 23 år och ekonomistuderande, visar stolt runt i sitt
första egna riktiga hem: rum med parkett och fransk balkong, kök med bänkar
och bardisk, stor hall och ett rejält badrum.
När David kom från Ulricehamn i Västergötland till Uppsala för två år sedan var
han, som de ﬂesta studenter, bostadslös.
Först blev han inneboende hos sin brors

David Gunnarsson visar stolt upp sitt första egna riktiga hem.

▼

»Min smärtgräns för boende ligger på tretusen i månaden.«
frus syster. Sen följde ett och ett halvt år i
studentkorridor.
– Det var väl okej. Ungefär som i lumpen.
Men redan då sa jag till mig själv: Aldrig
mer logement!
BESTÄMDE SIG SNABBT

Bostadssituationen i Uppsala ﬁck honom
att snart börja titta på bostadsrätter på den
allmänna marknaden. Men det var dyrt.
– Orimligt dyrt för mig som student. Min
smärtgräns för boende ligger på tretusen i
månaden.
Så tipsade en kompis om sbc:s bostadsrättsbygge, öronmärkt för studenter. David
Gunnarsson kollade den ekonomiska kalkylen och några dagar senare hade han skrivit
på kontraktet.
– Jag hade tur som kom in i rätt tid och
tvekade inte. Det var en trygghet att den
ekonomiska planen var så välgjord. Och jag

kunde se att priset var under normala marknadspriset. Att köpa en sådan lägenhet i den
här stan kan inte vara annat än en bra
investering.
Med tillfredsställelse konstaterar David
Gunnarsson att det här är en affär och ett
projekt han genomfört helt på egen hand.
Han gjorde sin egen boendekalkyl, ﬁxade
själv sina lån, bestämde väggfärg, köksluckor
och extra tillbehör och nu funderar han som
bäst på hur de 33 kvadratmetrarna ska möbleras och utnyttjas på bästa sätt. Fast mamma får lov att hjälpa till med gardinerna.
DAVIDS EKONOMISKA KALKYL

David Gunnarsson hade en del eget kapital
och har lånat 130 000 kronor till en rörlig
effektiv ränta på 3,34 procent. Han tänker
binda räntan vid 4 procent.
– Men jag har räknat med 5 procent i min
kalkyl. Dessutom visste jag inte att bred-

band ingick i avgiften. Där sparar jag 300
kronor i månaden.
Davids lägenhet kostade 450 000 kronor
plus 30 000 kronor i extra tillval. Avgiften
är 2 076 kronor i månaden. Det ger honom
en månadskostnad på 2 700 kronor.
– Det är helt fantastiskt. I studentkorridoren bodde jag för 2 800.
Men, konstaterar han, i ett eget hem tillkommer hela tiden nya småkostnader.
– Häromdagen köpte jag en vitlökspress.
Den kostade 50 spänn!
Att bo i bostadsrätt och ha möjlighet att
påverka sitt boende känns också bra. Samtidigt uppskattar han att alla boende är studenter och ﬂyttar in samtidigt. Att en av
hans bästa kompisar bor i lägenheten ovanför gör inte saken sämre.
– Det är jättebra stämning i huset. Och så
snart uteplatsen är färdig ska vi ha en gemensam grillfest. ■
Maja Hök
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Många studenter
vill bo i bostadsrätt
Aldrig tidigare har ett SBC-projekt
sålts slut så snabbt som studentbostäderna i kvarteret Kandidaten
i Uppsala. Och boendekostnaderna
står sig väl jämfört med andra
studentalternativ.

J

ohan Halla på sbc konstaterar att det
stora intresset visar att bostadsrätt är ett
möjligt alternativ för många studenter i
dag. Tack vare bland annat effektiva byggmetoder har insats och avgift dessutom
kunnat hållas på en nivå där totalkostnaden
ligger under en motsvarande hyresrätt i
Uppsala – utan att ge avkall på kvalitet.
– Det här är riktiga betonghus, inga baracker. Med eget kök och badrum i bra material, säger Johan Halla.
För att få köpa en lägenhet i bostadsrättsföreningen ska man vara mellan 18 och
29 år och inskriven eller ha sökt en utbildning på Uppsala universitet. I övrigt fungerar bostadsrättsföreningen precis som
vanligt, med samma rättigheter och ansvar
för medlemmarna.
I samarbete med Handelsbanken har sbc
kunnat förmedla ett lånelöfte på 75 procent

av priset med enbart lägenheten som säkerhet. Enligt Johan Hallas uppgifter har
alla köpare kunnat få fram minst resterande kostnad som kontantinsats. Det gör månadskostnaden jämförbar med vad en student betalar för ett rum i studentkorridor.
sbc skulle gärna överföra konceptet till
andra studentstäder, till exempel Lund och
Stockholm. Men problemet är att få kommunen att släppa ifrån sig tomtmark.
– Bostadsrätter för studenter är ett laddat
ämne, eftersom det inte är ett möjligt alternativ för alla. Men samtidigt kan ju de studenter som ﬂyttar in i bostadsrätterna förhoppningsvis lämna sina tidigare bostadsalternativ till andra, säger Johan Halla.

Bostadsrättsföreningen
Kandidaten
• 105 lägenheter, de allra flesta ett rum
och kök på 33 kvadratmeter.
• 80% av bostadsrättsinnehavarna i brf
Kandidaten är i dag mellan 18 och 25 år.
• 61 av köparna var bosparare i SBC.

Frågor&Svar

? Jag bor i en liten bostadsrättsförening
och har fått problem med ett sovrumsfönster som inte går att öppna. Bostadsrättsföreningen vill inte ersätta min
kostnad för att byta fönstret. Har jag
rätt att kräva ersättning av föreningen
för mitt fönsterbyte?
! Enligt bostadsrättslagen har
bostadsrättshavaren huvudansvaret
för lägenhetens skick, det så kallade
inre underhållet av lägenheten, om
inte något annat bestämts i stadgarna. När det gäller fönster är det
vanligt att stadgarna föreskriver att
bostadsrättshavaren svarar för glas i
fönster och målning av innersidan
av bågar och karm medan föreningen svarar för målning av yttersidan.
Om du inte kan visa på att föreningen brustit i underhållet av fönstret
ligger det närmast till hands att du
har ansvaret för att fönstret fungerar
så att det går att öppna.
? Jag har svårt att hitta regler som
gäller för valberedning. Kan valberedningen föreslå nya medlemmar till
valberedningen? Kan valberedningen
själv säga att de står till förfogande?
Måste en valberedning ange motiv för
sina förslag?
! Valberedningen, som väljs av stämman har till uppgift att förbereda
personvalen vid nästa års stämma.
Det ﬁnns inte några lagregler om
hur valberedningen ska arbeta, därför får ni lita till sunt förnuft, gott
omdöme och logiskt tänkande.
Inget hindrar valberedningen att
föreslå nya medlemmar till valberedningen. Valberedningen kan också föreslå sig själva, eller – något mer
blygsamt – säga att de själva står till
förfogande för olika uppgifter. Valberedningen anger vanligen inte
några motiv för sina förslag. Men
det är ju självfallet lämpligt att vara
förberedd så att valberedningen om
frågan kommer på stämman ändå
kan lämna motiv och inte står svarslös.
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Posttidning B
Stockholm Klara
BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING

1 fråga – 5 svar

Hög månadsavgift – lågt pris på bostadsrätt eller tvärtom?
Förlorad ränta på sparkapital som används. Hur tänkte du?
ANNIKA BLIXT

KEROLD KLANG

– Vi behövde inte tänka på det för vi har köpt
loss vår bostadsrätt i en nybildad bostadsrättsförening, så priset var ju ändå det rätta.
Vår förening har jättelåg hyra och nydragen
el och nybytta stammar. Men generellt tycker jag att det är viktigt att vara medveten om
skillnaden på månadsavgifter och priser på
lägenheter. Många förstår nog inte det eller
tänker inte på det när de letar lägenhet.

DIMO GIOUVANOGLOU

RUDOLF REBHAN

– När vi köpte lägenheten, 1973, så var priset
lågt med dagens mått, men ganska dyrt för
den tiden. Vi hade inget varmvatten indraget,
men månadsavgiften var låg. Det tyckte vi var
bra för vi ville inte ha för hög boendekostnad. Huset som är från 1907 har renoverats
i ﬂera omgångar och nyligen ﬁck vi balkonger
vilket ju höjt värdet på lägenheterna.

RONNIE JUHLIN

– Nej, jag funderade inte alls på skillnader
mellan priser och månadsavgifter. Jag var bara
trött på att bo hemma och kände att jag
snabbt behövde ett eget ställe. Men månadsavgiften är ganska låg och nyligen sålde grannarna sin bostadsrätt och tjänade 800 000
kronor. Så jag är inte orolig, jag kommer att
göra en bra affär den dagen då jag ska sälja.
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– Jag har precis köpt en bostadsrätt och för mig var det primärt med
en låg månadsavgift när jag valde lägenhet. Många säger generellt
att bostadsrätter med hög månadsavgift har
ett lägre pris, men det tycker jag absolut inte stämmer. Priserna på lägenheter i Stockholm är höga överlag. Så därför blev en låg
månadsavgift viktigt.
Jag jobbar som artist och har svårt att få
lån. För att ha råd med lägenheten ﬁck jag
använda så mycket eget kapital som möjligt.
Att jag förlorar ränta på sparkapital var därför inget att ens räkna på.

ÅSA LIND

– Nu var det ju några år sedan vi köpte lägenheten, men visst funderade vi på skillnaden mellan hyran och
kostnaden på lägenheten och tog med det i
beräkningen. Men vi hade nog inte riktigt
klart för oss hur relationerna skulle se ut; hur
mycket priset kunde påverkas av en låg respektive hög månadskostnad. Att vi förlorade ränta på sparkapital funderade vi inte alls
på. Vi återvände till Stockholm efter att ha
bott på annan ort ett par år och var tvungna
att köpa en lägenhet.
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