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”När man gör sitt livs största affär
vill man inte känna sig lurad”
DET HÄR NUMRET av Din Bostadsrätt från sbc
handlar till stor del om att sälja bostadsrätt. Men det är inte bara knepigt att sälja
utan också att köpa bostadsrätt.
Jag har personligen varit med om att
köpa tre bostadsrätter de senaste åren.
Och det är lätt att konstatera att det var
enklast att köpa en nyproducerad lägenhet. Priset var fast, vi diskuterade i stället
hur mycket vi skulle kunna få för det
angivna priset. Vi visste att andra var
intresserade och att vi inte kunde fundera
hur länge som helst.
Den som vi köpte av hade inte köpt något
annat och var därför inte beroende av ett
visst pris. Detta kändes skönt. Det var lugnt.
Men det där med budgivning gillar vi
inte riktigt. Det är klart att vi alla vill ha så
bra betalt som möjligt men i båda ändar
av transaktionen skapar det osäkerhet.
I det andra fallet var det budgivning
men där gjorde mäklaren snabbt klart för
alla att säljaren hade en viss förväntan, att
han hade köpt en annan bostad och att
han hade räknat med en viss summa för
att få nästa kalkyl att gå ihop. Det kändes
bra att vi inte bara var några som bjöd
utan säljaren tog också löpande ställning
till buden. Det fanns en öppenhet bland

alla parter som kändes bra. Det var uppenbart att mäklaren tog hänsyn till både
köpare och säljare.
I det sista fallet kändes affären mera
tveksam. Det var lite folk på visningen men
då vi la ett bud kom det ganska snabbt ett
motbud. Vem hade lagt det? Det vet vi fortfarande inte. Vid det tredje budet sa vi att
det var vårt sista bud och att han inte
behövde återkomma om vi inte fått lägenheten. Det kändes inte som vi hade någon
som bjöd emot oss. Då återkom mäklaren
ganska snabbt och sa att vi hade fått lägenheten.
Det går inte att komma ifrån att då vi
säljer vill vi ha så bra betalt som möjligt
och då vi köper vill vi betala så lite som
möjligt. Det vore bra om processerna för
allas välbefinnande kunde bli
så öppna som
möjligt. När man
gör kanske sitt livs
största affär vill
man inte känna
sig lurad – vare sig
som säljare eller
köpare.
Ulrika Francke, vd SBC

Håll koll på priserna
priserna på bostadsrätter i
din kommun? Svaret finns på den nya webbplatsen www.maklarstatistik.se. Här får du unik
tillgång till prisutvecklingen i Sverige.
Bakom databasen står tre av mäklarbranschens
största aktörer, Mäklarsamfundet, Föreningssparbankens Fastighetsbyrå och Svensk
Fastighetsförmedling. Tillsammans representerar
de 80 procent av marknaden.
Statistiken på webbplatsen uppdateras varje
månad och det är möjligt att följa bostadsrätternas prisutveckling på riks-, region- och kommunnivå. Uppgifterna bygger på försäljning
fram till och med det senaste månadsskiftet.
STIGER ELLER SJUNKER

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 cirka
16 000 bosparare. Drygt 200 anställda finns på nio
lokalkontor i hela landet.
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Din bostadsrätt

FRÅGOR & SVAR
Fråga: Vi har renoverat vårt kök och i och
med detta köpt en ny spis. Den går på trefas men de gamla elledningarna är bara
tvåfas. Vi har då låtit en elektriker dra in
trefasledning till vår lägenhet, med styrelsens okej. Men nu säger de att vi måste
betala själva. Ska inte föreningen ansvara
och betala för elen till lägenheterna?
Motionen skrivs.

Svar: Föreningen är ansvarig för det som föreningen har försett lägenheterna med, bland
annat el. Men i ert fall har ju lägenheten försetts med tvåfas och inte trefas. Ni har ändå
fått tillstånd av styrelsen att dra in trefas. Det
faktum att ni önskar en annan typ av spis ska
inte belasta de andra i föreningen. Ni får själva
bekosta dragningen av trefasledningen.

Styrelsen diskuterar.
Årsmötet bestämmer.

Motionera mera!
Cykeltrassel i källarförrådet? Fler blommor i rabatten?
Du har funderat i månader – ta chansen och motionera på årsmötet!

Fråga: Vår förening ska ha årsmöte i april.
Jag kommer att vara bortrest och inte
kunna vara med. Men de ska diskutera ventilationen i huset. Kan de bara besluta
”över huvudet” på mig eller hur gör jag?
Svar: Har du inte möjlighet att vara med på
själva föreningsstämman så kan du lämna en
fullmakt till annan medlem att rösta i ditt ställe.
Det är bara annan medlem, make/partner/
sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med dig som får vara ombud.

Text Mats Lindbäck Illustration Patrik Agemalm
MOTIONER ÄR medlemmarnas
viktigaste medel för att
påverka bostadsrättsföreningen.
Den klassiska modellen för
hur det fungerar i en föreningsdemokrati är att styrelsen
bestämmer allt under året –
medlemmarna betalar bara in
sina avgifter. Därför blir det så
klart extra viktigt att vara
aktiv på årsstämman.
Men hur ska man då skriva
eller behandla en motion? Det
finns inga givna regler för hur
den ska se ut, om den är skriven
för hand eller i en dator spelar
ingen som helst roll. Däremot
måste den naturligtvis vara
övertygande och välformulerad
för att du ska få med dig övriga
medlemmar på din linje.
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Känns det obehagligt, som
att du kritiserar någon? Det
ska du inte vara ett dugg rädd
för, tvärtom, det är så här en
demokrati ska och bör
fungera.
Alla får samtidigt höra
förslaget men också motiven
och ni kan sedan rösta om hur
ni vill ha det.
Så sluta tissla och tassla med
närmaste grannen i tvättstugan
– slå er i stället ihop, skriv en
motion och få till stånd en
ändring nu! Och kom ihåg! En
motion behöver inte bara
handla om negativa saker och
fel, utan om positiva förändringar och tillägg till vardagsmiljön. Som exempelvis att
anlägga en grönskande trädgård på bakgården.

Tänk på att:
1. Påminn medlemmarna om möjligheten att motionera och när
motionerna ska
lämnas till styrelsen.
2. Skriv både motionen och styrelsens
svar så att det går
att rösta om förslagen.
3. Ge alla tid att planera, skriva och
läsa beslutsförslagen.

Fråga: Vi köpte vårt hus i mars 2003. Alla
ville inte köpa sin lägenhet utan några bor
kvar som hyresgäster. Nu har styrelsen gått
in och bytt ut deras toaletter och handfat
med mera i badrummen. Även i köket har
de fått nya vitvaror. Vi som köpte våra
lägenheter har inte fått detta utbytt trots
att allting är från samma tid. När vi har klagat säger styrelsen att vi får bekosta det
själva. Är det verkligen rätt?
Svar: Ja, det är det. Föreningen är hyresvärd till
era hyresgäster och har ett lagstadgat underhållsansvar för deras lägenheter. Föreningen har
nu bytt ut sådant som anses vara ”förbrukat”.
Men ni som medlemmar i bostadsrättsföreningen är själva ansvariga för underhåll av det inre i
era egna lägenheter. Dit hör bland annat toalett, handfat och vitvaror.
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tema Sälja bostad

Rätt taktik säljer bäst!
Söndagar är att föredra. Höst och vår före sommar och jultid likaså. Rensat i stället för stök och ett högre utgångspris i stället för
ett lågt. När du ska sälja din lägenhet finns det flera försäljningsknep att ta till.
Text Malin Byström

ska sälja en bil, en
dator eller din lägenhet bör du ha
en strategi. Vid bostadsaffärer är
det mäklaren som har tipsen som
kan leda till ett högre pris. Många
mäklare vittnar om bostadsaffärer
där säljaren har fått mer när lyan
är rensad och fräsch. Men det finns
även motsatsen där säljaren har
förlorat massor av sköna slantar
på en obäddad säng eller när det
står äckliga, gamla tandborstar i
badrummet.

OAVSETT OM DU

Låna ut husdjuren
– Det finns massor av knep som vi
kan ta till. Men det viktigaste är att
planera sin försäljning om man
kan det. Tidpunkten för när bostaden ska säljas är nämligen väldigt
viktig, säger Lars Kilander, vd vid
Mäklarsamfundet.
Att försöka sälja sin lägenhet i
jultid eller under sommarsemestern
är inte någon bra idé. Många i
Sverige är traditionellt lediga och
bortresta vid de tidpunkterna. Då är
det vettigare att sälja under våren,
hösten eller i början av februari.
– Självklart vill man vara först
på marknaden men samtidigt vill
man hitta rätt köpare. Det är en fin
balansgång, menar Lars Kilander.
Förutom att hitta rätt månad på
året för sin försäljning ska man
4

hitta rätt dag. Söndagar är en
vanlig dag för en första visning. En
helt vanlig onsdag är perfekt för en
andra visning.
– Att annonsera på internet en
tid innan är den absolut bästa
marknadsföringskanalen men
självklart genererar en annons i
dagstidningar också besökare.
Att möblera lägenheten som
inför ett cocktailparty är ett klassiskt mäklartips. Möbler och prylar
kan nämligen störa intrycket när ett
fyrtiotal okända människor ska in i
den och titta. Rensa och gör snyggt,
är råden med andra ord.
– Om du ändå ska flytta – bär in
grejorna till grannen eller frakta i
väg dem till din nya bostad. Glöm
inte heller bort att låna ut husdjuren, säger Lars Kilander.
Lågt utgångspris en nackdel
Mångårig erfarenhet från lyckade
bostadsaffärer visar att mäklare
som har information om
kommande renoveringar eller
stambyten har mycket att vinna.
En annan sak är utgångspriset. En
trend bland många mäklare har
nämligen varit att sätta ett lågt
utgångspris för att locka fler intressenter till visningen. En strategi
som Lars Kilander tycker att man
bör akta sig för.

– Man kan missa köpare och de
som kommer till visningen har
kanske inte råd. Det är bättre att
lägga sig lite under marknadspris
inför en budgivning för att nå rätt
målgrupp.
Om du bor vid en järnväg eller
annan stimmig miljö är det också
bra att välja en visningstid när
bullret från gatan är mindre.
– För ett par år sedan bodde jag
på ett ställe där det varje morgon
kom störande leveranser till en
restaurang på andra sidan. Det
stod ganska ofta lastbilar nedanför
mitt fönster med motorn i gång.
Om jag hade sålt den lägenheten
hade jag helt klart valt andra tider
än förmiddagen för visning,
konstaterar Lars Kilander.

Per Kessling och Tobias Peterson, vid
Institutionen för infrastruktur och byggoch fastighetsekonomi vid Tekniska
högskolan, har i sitt examensarbete
undersökt vad som kännetecknar en
lättsåld lägenhet i Stockholm. Enligt
dem är små, billiga lägenheter men
även stora och lyxiga det som efterfrågas mest. Om lägenheten dessutom
har balkong, sjöutsikt, extra takhöjd
eller öppen spis ökar antalet intressenter.
Din bostadsrätt

Agneta Borgström, 38, är ruskigt nöjd
med sin lägenhetsaffär. För ett år
sedan sålde hon sin etta i Vasastan i
Stockholm betydligt dyrare än hon
hade kunna drömma om. ”Jag firade
med champagne”, säger hon.

”Lyxiga detaljer gav utdelning”
Agneta Borgström, 38, sålde sin bostadsrätt i Stockholm
med en rejäl vinst. Så pass mycket att till och med mäklaren
höjde på ögonbrynen.
– Slutbudet hamnade skyhögt över marknadens priser på
ettor, säger hon.
Text
Malin Byström
Foto
Jann Lipka
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AGNETA BORGSTRÖM KÖPTE en etta i
Vasastan för drygt två år sedan.
Hon gav 1,275 miljoner kronor för
den ganska slitna lägenheten på 35
kvadratmeter. Men under den tid
Agneta bodde i lägenheten passade
hon på att renovera och fräscha upp
den. Hon slog ut en öppning i en
vägg mellan rum och kök för att få
en bra passage, målade om köksluckor, bytte bänkskivor, ho och
kranar i köket. Dessutom kaklade
hon om i badrummet, köpte nytt
tvättställ och toalett samt lyxade till

med detaljer i valnöt. Hon la ungefär 40 000 kronor på renoveringen.
Stilrent och smakfullt
– Min sambo och jag gjorde allt
arbete själva. Vi målade även fondväggen i ett av rummen, slipade
och målade golven samt arbetade
med ljussättning som till exempel
spotlight. Det blev stilrent och
smakfullt, berättar hon.
När lägenheten skulle säljas tog
Agneta kontakt med en mäklare.
– Jag var inne på att sätta ett fast

pris för att vara ett intressant alternativ i den annars så vanliga
budgivningshysterin. Men mäklaren
avrådde mig.
Det kom ett fyrtiotal på
visningen och därefter började
budgivningen. Agneta trodde inte
sina öron när mäklaren ringde och
berättade att lägenheten raskt var
uppe i 1,4 miljoner kronor. Men
det stannade inte där. Den såldes
till slut för 1,5 miljoner kronor.
– Mitt tips är att anlita en bra
mäklare som hjälper till med allt.
Och lita på vad han eller hon säger.
Dessutom tror jag att man tjänar
på att göra en enkel, smart renovering. Jobba med detaljer men behåll
en helhet. Fixa och rensa dessutom
före visningen, säger Agneta.
5

”Välj mäklare
med omsorg”
Ambjörn Persson gav 125 000 kronor för sin tvåa.
Åtta år senare sålde han för 750 000 kronor. Hans
tips: välj mäklare med omsorg.
Text Carl Hjelm
Foto Johan I Persson

Ambjörn Persson, 31, bodde i
en tvårumslägenhet på 54
kvadratmeter vid Pildammsparken i centrala Malmö när
han och hans flickvän i somras
bestämde sig för att flytta ihop.
Kök och badrum viktigt
För att få en uppfattning om
värdet på sin tvåa kollade han
lägenhetspriser på internet.
Dessutom bjöd han in flera
olika mäklarfirmor som gjorde
kostnadsfria värderingar.
– Välj mäklare med omsorg.
Titta på tidigare försäljningar,

kolla med Fastighetsmäklarnämnden. Och förhandla om
provisionen – det lönar sig,
säger han.
Intresset för lägenheten var
stort. Området är i dag ett av
de mest attraktiva i Malmö.
– Jag visste vad jag kunde få
ut och satte rätt utgångspris
från början.
Ambjörn hade lagt ut cirka
70 000 kronor på renoveringar.
– Människor som ska köpa
lägenhet tittar på kök och
badrum och det är viktigt att
allt är fräscht.

”Jag sålde själv”
Hans Jonsson sålde sin
lägenhet utan att anlita
mäklare. Försäljningen tog
bara en vecka – trots att priset var mer än det dubbla
jämfört med när han köpte.
Text Carl Hjelm
Foto Kristoffer Hedlund

Hans Jonsson, 30, hittade köparen
till sin tvårummare i utkanten av
Sundsvall av en tillfällighet.
– Jag berättade för en bekant att
jag och min sambo skulle köpa
hus. Det visade sig då att han själv
letade lägenhet och frågade om
6

han fick komma och titta på min,
säger han.
En vecka senare var lägenheten
såld för 95 000 kronor. Drygt tre
år tidigare hade Hans köpt den för
40 000 kronor.
Han uppskattar att han har lagt
5 000–6 000 kronor på att höja
lägenhetens standard under åren.
Hans kände aldrig något behov
av att kontakta en mäklare.
Genom att titta på internet fick
han en uppfattning om vad lägenheter i hans område var värda.
– Jag tycker att det är onödigt
att anlita mäklare när det inte
handlar om så stora summor.
Din bostadsrätt

Nyttiga tips för
dig som ska sälja
Det är mycket att tänka på när en lägenhet ska säljas.
Göran Olsson, jurist på SBC, delar här med sig av
några nyttiga tips.
– En förutsättning för att få rätt pris är att man har
rätt mäklare, säger han.
Text Carl Hjelm

på SBC, har
lång erfarenhet av lägenhetsförsäljningar och har skrivit boken
”Välja bostadsrätt”.
Något av det första säljaren
enligt Göran Olsson bör ta ställning till är om man ska sälja själv
eller anlita mäklare.
Att sälja själv är tidskrävande
och kräver att man vet rätt pris –
men kan spara pengar.
Den som väljer att anlita
mäklare slipper att själv bevaka
marknaden och får hjälp med att
hitta rätt utgångspris. Dessutom
sparar säljaren tid genom att slippa
svara på annonser, förhandla om
pris och genomföra visningar.
Mäklaren står för annonskostnader och utarbetar nödvändiga
dokument.

GÖRAN OLSSON , JURIST

Göran Olsson,
jurist på SBC

Förhandla om provisionen
Men hur hittar man då rätt
mäklare? En väg är att söka i
tidningsannonser och på mäklarsajter.
– Jag tror att det är lämpligt att
kontakta ett par mäklare. Men
Nummer 1/2005

tänk på att det inte är någon
budgivning – man ska inte välja
den som bjuder högst.
Det kan löna sig att diskutera
mäklarens provision. En attraktiv
lägenhet kräver lite jobb – och vice
versa.
Ta kreditupplysning
Om tiden för uppdraget går ut
innan mäklaren har hittat någon
köpare avslutas uppdraget. Om
mäklaren har misslyckats ska säljaren inte betala provision. Säljaren
kan begära att få en komplett lista
på spekulanter om uppdraget
avslutas. På så vis undviks risken
att betala dubbel provision om en
ny mäklare anlitas.
Vid en budgivning är det alltid
säljaren som accepterar en köpare.
Varken säljare eller köpare är
bundna innan kontrakt på försäljningen har skrivits. Be mäklaren
att göra en kreditupplysning på
köparen för att vara säker på att
köpet genomförs.
När säljaren skriver köpeavtal
ska köparen betala handpenning,

vanligtvis på tio procent. Mäklaren
ska upprätta ett förslag till
kontrakt. Som säljare ska man
vara noga med att ange vad man
inte vill ta ansvar för, till exempel
uppgiften om ytan.
– I vissa fall kan köparen vilja att
köpet ska gå tillbaka om köparen
inte får lån eller lyckas sälja sin
bostad. Det är upp till säljaren att
göra en bedömning av situationen.
Ett sådant förbehåll kan löna sig om
priset är bra, säger Göran Olsson.

Skatteregler vid försäljning:
• Resultatet av försäljningen tas upp i
deklarationen året efter försäljningen.
• I en privatbostadsrätt skattar man för
två tredjedelar av vinsten. Som säljare
har man möjlighet att föra med sig
vinsten i nytt boende om den är
minst 50 000 kronor genom att
ansöka om uppskov.
• Köpesumman kan räknas om beroende på vad som har gjorts i lägenheten eller händelser i föreningen.
Förbättringar av lägenheten kan räknas in om de har uppgått till minst
5 000 kronor under ett år.
• För att reparations- och underhållskostnader ska få tas med måste de
ha utförts de senaste fem åren före
försäljningsåret. Mäklararvode och
försäljningskostnader får dras från
försäljningspriset.
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tema Sälja bostad

Hetaste inredningstrenden heter homestaging. Allt fler tar
hjälp med att snygga
till sin bostad när den
ska säljas. Och en
relativt liten insats
kan ge rejäl utdelning.

Homestaging höjer värdet
Text
Cajsa Högberg
Foto
Per Magnus
Persson/Johnér
Inne AB
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kvadratmeter
stora lägenheten på bilden härintill
var i princip orenoverad och fick
en ordentlig ansiktslyftning. Sedan
såldes den snabbt för 600 000
kronor mer än vad mäklaren hade
uppskattat skulle bli maxpris.
Detta är ett extremt exempel,
men allt fler mäklare är ändå övertygade om att homestaging höjer
värdet. Sedan något år erbjuder
Husman Hagberg sina kunder
homestaging inför försäljning, i
samarbete med professionella inredare.
– Det skulle vara oseriöst att

DEN DRYGT HUNDRA

komma med exakta siffror. Men
där priserna redan är höga kan det
finnas en effekt på tio procent,
säger Pär Bergkvist, marknadschef
på Husman Hagberg.
– Ger bostaden ett starkt intryck
bjuder det till budgivning. Med
homestaging så får vi både upp
priset men också en snabbare
försäljning, tillägger han.
Snyggar till bostaden
Grundidén med homestaging är att
lyfta fram bostadens kvaliteter,
bland annat genom att avpersonifiera den. Tandborstar, familjefoton

och souvenirsamlingar stör första
intrycket förklarar Max Hoffmann
på homestagingföretaget Inne.
– Presumtiva köpare struntar i
vem som bor där. Det är inte dina
möbler eller din konstsamling som
är intressant. Vi snyggar till bostaden inför visningen, tar fram ytor
och möjligheter, förklarar han.
I Sverige var homestaging länge
ett okänt begrepp. I USA däremot
har det funnits sedan 1970-talet. Så
nära som i Danmark är det också
etablerat sedan länge. Där finns till
och med speciella homestagingprogram på tv. Här hemma bröts
Din bostadsrätt

Före
Budgetalternativ
Befintliga möbler användes. Nya gardiner
och ett Josef Frank-tyg hängdes upp.
Växter och snittblommor som matchade
tyget ställdes fram.

Efter
Lyxalternativ
Väggar, tak och snickerier
målades och ny parkett
lades in. Rummet på bilden förvandlades till ett
sovrum med mycket
plats. Den lappade linoleummmattan ersattes av
parkett. Gardinerna fick
hänga längs med kanten
av fönstret för att ge
illusion av att fönstret är
större.

Före

Efter

isen när Rapport visade ett långt
inslag om fenomenet för drygt ett
år sedan.
Nu finns det ett tiotal företag i
branschen, framför allt i storstäderna. Homestaging kan gå på alltifrån ett par tusenlappar till
hundratusentals kronor. För 2 500
kronor får Innes kunder en utförlig
åtgärdslista att ta tag i själva. Vill
man ha hjälp med en totalrenovering samt lån av möbler kan det gå
på betydligt mer.
Medelkunden brukar lägga ner
omkring 20 000 kronor. Då rensar
Max Hoffmann och hans kolleger
ut, transporterar bort möbler tillfälligt, ljussätter och kompletterar
med enstaka möbler, lampor, blommor och textilier.
Nummer 1/2005

– Våra kunder är framför allt
barnfamiljer, men också äldre par
som ska sälja villan samt yngre par
som ska flytta ihop och säljer sina
respektive bostäder, fortsätter han.
Locka många köpare
Folk samlar på sig saker och blir
hemmablinda. Homestaging innebär i mångt och mycket att rensa
upp och renodla, men också att
ljussätta. Så att objektet som ska
säljas verkligen visas från sin bästa
sida. Och lockar så många som
möjligt.
– Det säger sig självt. Det är
ungefär som att lämna in sin bil till
rekonditionering innan man säljer
den, konstaterar Max Hoffmann.

5 bästa homestagingtipsen
• Städa och rensa ut. Ta bort personliga saker.
• Anpassa efter målgruppen. Visa att det går
att inreda exempelvis barnrum.
• Tänk på belysningen. Komplettera alla taklampor med behaglig punktbelysning.
• Ge hallen känsla av ljus och rymd. Där fattar
spekunlanten sitt första emotionella beslut.
• Skapa en behaglig atmosfär. Sätt in snittblommor och tänd ljus.
Mera homestaging
Här är några fler homestagingföretag:
Shanok Holding AB/Helen Cheng Solin
helen.cheng-solin@timosolin.com
Formera Sthlm www.formerasthlm.se
Home Staging.se www.homestaging.se
Loft Home Staging www.rummedloft.se
Twentyfourdesign www.twentyfourdesign.se
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program 18–20 mars
SPEAKERS CORNER
Här framförs ca 15 minuter långa föreläsningar
varje hel timme.
Fredag 18 mars
10.30 Invigning med underhållningsinslag.
11.00 Roll och ansvar som styrelseledamot/
”fastighetsägare”. När krävs stämmobeslut?
12.00 Föreningens framtida sophantering.
13.00 Köpa/sälja bostadsrätt.
14.00 Individuell mätning – teknik och ekonomi.
15.00 Hur hantera föreningens outnyttjade
utrymmen, till exempel vindar.
Förändrat fastighetsutnyttjande.
16.00 Arvodering av styrelseledamöter
– vad är rimligt och/eller vanligt?
Lördag 19 mars
11.00 Andrahandsuthyrning.
12.00 Äkta eller oäkta bostadsrättsförening?
13.00 Ombildning av hyresrätt till bostadsrätt.
14.00 Stöld- och säkerhetsskydd i föreningen.
15.00 Engagemang och delaktighet i föreningsarbete.
16.00 Köpa/sälja bostadsrätt.
Söndag 20 mars
12.00 Vattenskador – ansvar och hur förebygga.
13.00 Vad får jag göra i min bostadsrätt?
14.00 Ombildning av hyresrätt till bostadsrätt.
15.00 Långsiktig underhållsplan – styrinstrument
eller papperstiger?
16.00 Andrahandsuthyrning.
STORA SCENEN
Fredag 18 mars
13.00–14.00 Stambyte – förberedelse, process
och konsekvenser.
15.00–15.30 Frågor och svar. Expertpanel svarar
på publikfrågor kring bostadsrätt inom områdena ekonomi, teknik och juridik.
Lördag 19 mars
11.00–11.45 Frågor och svar. Se ovan!
12.30–13.00 Imitationskomikern Göran
Gabrielsson underhåller.
13.30–15.00 Debatt kring framtida förutsättningar för boendeformen bostadsrätt.
Söndag 20 mars
11.30–12.15 Frågor och svar. Se ovan!
12.15–12.45 Imitationskomikern Göran
Gabrielsson underhåller.
13.30–15.00 Köpa nyproducerad bostadsrätt
alternativt på andrahandsmarknaden.
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Bostadsrättsmässa
18–20 mars 2005 på Stockholmsmässan i Älvsjö

Tre dagar med
allt du vill veta
om bostadsrätt
Bostadsrättsmässan genomförs nu för sjätte
gången. Det som år 2000 började som en
test växte snabbt till ett etablerat och efterfrågat evenemang. Hittills har mässan växelvis genomförts i Stockholm respektive
Göteborg. Nu är det dags igen för
Stockholm och vi gläder oss åt att efter
genomföranden i Globen och på
Sollentunamässan ha fått möjlighet att flytta
in i Stockholmsmässans lokaler. Här har vi
chansen att fortsätta växa och utveckla vårt
mässkoncept. I skrivande stund är ett åttiotal utställare anmälda till årets mässa.
sbc är arrangör av Bostadsrättsmässan
tillsammans med hsb och Riksbyggen.
Företaget Projektlots är ansvarig för
monterförsäljningen. Mässan är en
kunskapsmässa, det vill säga besökarna
erbjuds ett mycket omfattande seminarieprogram varje mässdag som komplement
till det stora utbudet av produkter och
tjänster på mässgolvet.
Bostadsrättsföreningarnas styrelser har
redan från mässtart varit flitiga besökare –
några har till och med delat upp ansvaret
att bevaka olika frågor och ofta deltagit
alla mässdagar. Alla bostadsrättsintresserade hittar såväl programpunkter som
utställare för det egna behovet.
Eget avsnitt för nyproduktion av
bostadsrätter
Årets mässa har fler montrar än tidigare
för den egna bostaden, till exempel kök
och inredning, för att möta önskningar

som vi har tagit del av. Dessutom finns ett
helt nytt avsnitt som presenterar nyproduktion av bostadsrätter, det vill säga aktuella
projekt i Stockholmsregionen. Det är en
unik chans att få ett samlat grepp om vad
som byggs i regionen och byggarna finns
dessutom på plats. Bostadssökande kan
kanske hitta sin nya bostad och samtidigt
skaffa sig viktig grundkunskap om vad det
innebär att köpa och bo i bostadsrätt.
Två scener med program
Som tidigare år kommer vi att fördela
programaktiviteterna mellan två scener. På
Speakers Corner hålls varje timme en kort
information, max 15 minuter, kring ett
angeläget ämne. På stora scenen finns varje
dag en expertpanel beredd att svara på
publikfrågor kring ekonomi, teknik och
juridik. Dessutom genomförs där varje dag
ett längre seminarium. I samband med
fredagens invigning och som programinslag
under lördagen och söndagen bjuds också
på lättare underhållning med välkända
röster, som kommer att locka till skratt.
Fri entré för SBC-medlemmar
För oss på sbc är det viktigt att sprida
kunskap kring bostadsrätt. Det är därför
mässan har kommit till. Det är också
skälet till att vi vill ge alla sbc-medlemmar
fri entré. Vi hoppas att så många som
möjligt tar vara på tillfället att besöka
mässan och givetvis sbc:s egen monter.
Välkommen till tre intensiva dagar!
Din bostadsrätt

Din fribiljett från SBC till

Bostadsrättsmässan
18–20 mars, Stockholmsmässan,
Älvsjö
Öppettider:
Fredag & Lördag 10–17
Söndag 11–17

Biljetten får gärna kopieras!
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Bostadsrättshavare
Styrelsemedlem i bostadsrättsförening
Förvaltare
Inköpare
Annat

Välkommen!

Värde 100 kr

Jag besöker mässan
i min roll som:
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På gång
TILL FÖRSÄLJNING

Bild: Equator Stockholm AB

Malmö Projekt MULLVADEN
Bostadsrätter med attraktivt läge på Gamla
Väster i centrala Malmö! Storlekar från
54–155 kvm. Inflyttning är planerad till
första kvartalet 2006.
Stockholm Liljeholmskajen Kajen 3
Nu byggs det andra kvarteret med direkt kajläge. Totalt 144 lägenheter i storlekar 34–124
kvm. Inflyttning prel fr o m sommaren 2006.
Uppsala Projekt ATLE
SBC bygger 28 nya attraktiva bostadsrätter
i två hus med bästa läge mitt i stan. 1,5:or
från 44 kvm till 5 rok på 118 kvm. Många
med balkong i soligt läge. Inflyttning prel i
augusti 2005.

Starrbäcksängen

EXEMPEL PÅ KOMMANDE
PROJEKT

SBC räknar med att inflyttning inleds vid årsskiftet 2006/2007. I området Starrbäcksängen vid
Svea Artilleri planeras för totalt 350 nya lägenheter, varav SBC bygger 93 bostadsrätter för
trygghetsboende.
Byggstarten beräknas till september/oktober i
år. Både lägenheter och närområden är väl
anpassade för rullstolsburna och rörelsehindra-

Stockholm Ekerö Centrum
50 lägenheter. Tonvikt på trygghetsboende.
Planerad byggstart hösten 2005.

I höst börjar SBC att bygga 93 trygghetslägenheter på Östermalm i Stockholm.
Kaserngården vid Svea Artilleri förvandlas till torg och grönområde.
de. Lägenheterna byggs med så kallade trygghetsrum.
De boende kommer att ha tillgång till bland
annat hobbyrum, gym och samlingslokaler.
Bebyggelsen är öppen med mycket grönska.
– Med de här lägenheterna förädlar SBC sitt
koncept för trygghetsboende, säger Tommy
Kjellgren, SBC:s byggchef Stockholm.

Stockholm Årsta
Ca 300 lägenheter. Planerad byggstart 2006.

Malmö Slussplan
Vid Slussplan planerar vi bygga sammanlagt
106 lägenheter med en stor andel ungdomsbostäder.
Malmö Drottninghus
Här ska en stor vind i en befintlig fastighet
byggas om till cirka 10 lägenheter. Huset
ligger i natursköna omgivningar.
För ytterligare information om projekten,
gå in på www.sbc.se
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Mälarhöjden – Eolshäll
SBC planerar att bygga upp emot 60 lägenheter i Eolshäll i Stockholm. Här ingår terrass
med kvällssol och utsikt över Mälaren.
Det är den gamla reningsverkstomten i Eolshäll
som SBC nu planerar att förvandla till mellan 47
och 60 större bostadsrätter. Lägenhetstyperna
varierar mellan tre och fem rum och kök.
Byggstarten är planerad till i höst och inflyttningen påbörjas under senhösten 2006.
Alla lägenheterna har terrasser med kvällssol
och storslagen utsikt över Mälaren.
Området mellan Klubbensborg och Mälaren
har närhet till stora grönområden och vacker
natur.
Reningsverksanläggningen i bergrummet
under de planerade lägenheterna byggs om till
garage. Genom att utnyttja bergrummet cirka
20 meter under markplan tas inte grönområden

i anspråk för p-platser. De boende når garaget
med hiss från fastigheten.
Eolshäll ligger nära både Axelsbergs och
Mälarhöjdens tunnelbanestation.

Bild: Kristoffer Rasnichi

Stockholm Hornsberg
Ca 60 lägenheter. Planerad byggstart
hösten 2005.

Din bostadsrätt

Det nya
balkonglivet
Så bygger du utan krångel
Luft och ljus är den största glädjen med en balkong, menar några
av de boende på Norrbackagatan 5 i Stockholm. Drygt hälften av
medlemmarna som fick bygglov valde att bygga när frågan togs
upp. Ett bygge som har gått relativt smärtfritt till väga.
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De boende på Norrbackavägen 5 i Stockholm är nöjda med sina nybyggda balkonger. Johan Larsson med sonen Hector och Tommy Fredriksson njuter av
solen, luften och så klart utsikten över Karlbergskanalen. Hanna Prage gillar den franska balkongen medan Rickard Westman får nöja sig med fönsterkarmen. ”I stället utnyttjar jag innergården med glädje”, säger han.

Text
Malin Byström
Foto
Jann Lipka
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I FLERA ÅR har de boende på
Norrbackagatan 5 i Stockholm
diskuterat om de ska bygga
balkonger eller inte men aldrig
kommit till skott. Men i juni 2003
togs äntligen det efterlängtade
beslutet, ett ja till att börja bygga.
Endast ett par av de 36 lägenhetsinnehavarna hade invändningar.
– Några tyckte att det blev för
dyrt, andra ansåg att de skulle få
en mörkare bostad. Men de flesta
var med på tåget, berättar Rikard
Westman boende i huset.
Han ingick i den ”balkonggrupp” som tillsattes för att driva
bygget, ordna med ritningar och
söka bygglov.
– Vi tog hjälp av en arkitekt som
tog fram en ritning där det var
balkonger på hela huset. Vi resonerade som så att det var bättre att
rita flera än för få, säger Rikard
Westman.

I omgångar lämnades bygglovsansökningar in och till sist fick
styrelsen okej på att bygga – men
inte så många som man först ville.
– Jag fick till exempel inte
bygga. Vi bor längst ned och fick
endast bygga en fransk balkong i
sovrummet men det ville vi inte,
säger Rikard Westman.
När bygglovet var klart var det
dags att ta in offerter och beställa
balkongdörrar. I samma veva flyttade Johan Larsson med familj in i
huset. Kort därefter gick även han
med i balkonggruppen.
– Det första jag gjorde var att ta
kontakt med SBC som hjälpte oss
med allt det praktiska. Det kostade
ungefär 5 000 kronor per lägenhet
och det är verkligen välinvesterade
pengar, säger Johan Larsson.
SBC tog in anbud från olika
byggfirmor, såg till att lagar och
förordningar efterlevdes, skötte

upphandling samt hjälpte Leran 6,
som föreningen heter, med kontroller och besiktningar. Sommaren
2004 drog så till sist bygget i gång.
– Då hade vi väntat i två månader på balkongdörrar. Det är
väldigt lång leveranstid på sådana,
säger Johan Larsson.
Bygget omfattade nio balkonger,
två verandadörrar och två franska
balkonger samt en kungsbalkong
högst upp i huset. Byggfirman
började med att gjuta stål i väggarna,
bildade under fönstren och till sist
lyfte de upp de tunga betongplattorna. Ett jobb som gjordes nattetid
eftersom det inte gick att lösa det
på något annat sätt.
– Det var otroligt fascinerande att
följa hur betongplattorna lyftes upp
med kran från gatan, över hustaket
och ned på stålen. Jag förstår
knappt hur de lyckades, säger Johan
Larsson.
Din bostadsrätt

… men se upp för fallgroparna!
De senaste åren har det blivit populärt att bygga balkonger. Men intresserade föreningar får räkna med mycket jobb.
– En sak är säker. Processen är inte okomplicerad, säger SBC:s jurist Stig Alexandersson.
Text Carl Hjelm Illustration Patrik Agemalm

En bostadsrättsförening som vill bygga
balkonger kan ha en lång resa att göra.
– Inte sällan tar hela processen ett år
eller längre, säger Stig Alexandersson.
Det är mycket att tänka på. Ett vanligt
scenario är att medlemmar på bottenvåningen motsätter sig att balkonger byggs
ovanför deras lägenheter eftersom de
minskar ljusinsläppet i lägenheten.
För att gå vidare måste föreningen rösta
i frågan på en stämma, två tredjedels majoritet krävs.
Nästa steg är att beslutet om att bygga
balkonger ska godkännas av hyresnämnden, vars beslut kan överklagas till hovrätten. Hyresnämndens godkännande kan
innebära att marknadsvärdet på de
berörda lägenheterna minskar. I det fallet
blir föreningen skadeståndsskyldig.
– Medlemmen som motsätter sig
balkongerna kan låta en mäklare bedöma
värdeminskningen. Föreningen gör egen

bedömning. Därefter förhandlar man fram
en summa som betalas till medlemmen,
säger Stig Alexandersson.
En medlem har möjlighet att driva skadeståndsfrågan vidare i fastighetsdomstolen.
Bostadsrättsföreningen måste se till att
fråga alla som kan tänkas bli berörda av
balkongbygget – och dessutom kunna
bevisa att alla har tillfrågats – i samband
med att stämman tar beslut.
– Om föreningen har glömt att fråga
någon berörd kan det få förskräckliga
konsekvenser. Det betyder att en eller flera
balkonger inte får byggas.
Skräckscenariot är att bygget är
upphandlat när en medlem motsätter sig
det. I värsta fall kan skadeståndskrav ställas mot styrelsen.
– En förening ska absolut inte ingå avtal
med en byggentreprenör innan hela
processen är avklarad, säger Stig
Alexandersson.

»Ljus och luft är det bästa
med en balkong«
Efter drygt en månad var
bygget klart. I dag kan halva
medlemsskaran ståta med en
egen balkong. För de flesta
vetter den ut mot Karlbergskanalen, något som ju självklart är ett extra plus.
– Ljus och luft är det bästa
med en balkong. Sedan ska jag
inte sticka under stol med att
det samtidigt är en bra investering, säger Johan Larsson.
Även andra i föreningen har
sett en ekonomisk vinning med
att bygga balkong. Det är en
investering som betalar sig på
en gång om man vill sälja –
något som åtminstone tre
personer har sett till att göra.
Nummer 1/2005

– Visst är det en investering
men man får inte glömma bort
att njuta av att man har en fin
balkong att sitta på, konstaterar Johan Larsson.
Rikard Westman, som blev
utan balkong, är inte sur för
det. Han ser i stället flera
fördelar med att några av hans
grannar har det:
– Vi har en jättefin gård som
vi brukar använda i stället. Ofta
när vi är där är grannarna ute
på sina balkonger. Det skapar
en fin gemenskap, säger han.
Ångrar sig någon och
kommer på att de nu vill bygga
en balkong är det fullt möjligt.
Bygglovet gäller i fem år.

Så här går det till:
• Innan bygget kan börja krävs oftast ett
stämmobeslut.
• När beslutet är fattat kan föreningen börja ta
in offerter från byggföretag och arkitekter.
Byggfirman gör en besiktning av huset. Då får
man fram tekniska förutsättningar och andra
viktiga fakta.
• Ett ritningsförslag och en kostnadskalkyl tas
fram av arkitekten eller byggfirman.
• När ritningen är klar kan man ansöka om
bygglov för balkongerna hos kommunens
stadsbyggnadskontor. När bygglovet är klart
kan bygget starta.
• Monteringen görs från utsidan och kan göras
året om. Det går att bo kvar under hela tiden.
Fönster ersätts med fönsterdörr och element
flyttas. När väggen har tagits bort och balkongdörren är på plats gör man lagningar,
putsar och målar.
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Posttidning B
BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING

Illustration Patrik Agemalm

Enkät

Ladda med motioner. Snart är det dags
för föreningarnas årsmöten.

Är du aktiv i din
bostadsrättsförening?
Anna Andersson, 30,
bostadsrätt i nio år:
– Jag är intresserad av vad
som händer i föreningen och
det känns viktigt för mig att
delta i alla möten och stämmor. Jag försöker att påverka
viktiga frågor både genom att
ta kontakt med någon i styrelsen och genom motioner.

Lisa Reppert, 23,
bostadsrätt i åtta månader:
– Jag försöker att vara aktiv,
eftersom det är vi boende som
tillsammans ansvarar för trivseln i huset. På nästa möte
kommer jag att föra fram synpunkter angående miljön
kring huset, då jag vill att det
ska finnas mer planteringar på
gården.

Göran Paulsson, 65,
bostadsrätt i två år:
– Ja, jag är väldigt aktiv och har
exempelvis varit sekreterare i styrelsen. Många boende i föreningen är engagerade. Det
märktes inte minst vid förra årets
stämma, då hela 24 motioner
kom in. Jag känner att vi boende
har stora möjligheter att påverka
beslut.

Gustaf Söderberg, 40,
bostadsrätt i tre månader:
– Jag är inte så engagerad i min förening ännu, eftersom jag precis har
flyttat in i huset. Men när jag vill
driva en fråga, kommer jag att ta
direkt kontakt med styrelseordföranden. Det tror jag ger mest effekt.

Anna Herre, 33,
bostadsrätt i sex år:
– Ja, jag är väldigt aktiv och har
märkt att det ger resultat. Efter förra
årets stämma fick vi boende exempelvis igenom att våra öppna spisar
ska renoveras. Mitt bästa tips till dem
som vill driva en viktig fråga är både
genom att tjata på styrelsemedlemmar och genom motioner.

