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Stoppa tjuven!
SÄKRASTE TIPSEN INFÖR SEMESTERN

SBCs nya hemkoncept
BÄSTA BOENDET FÖR SENIORER

Revolution i rutan
BREDBAND GER STÖRRE UTBUD OCH VALFRIHET

GODA GRANNAR OCH

POOLARE
”VI SKAPADE VÅR DRÖMGÅRD”

Så undviker du
grillgrälet
Nu är tiden inne att grilla ute. Men
vilka regler gäller egentligen? Får
man ha en grill stående på balkongen?
Nja ... osandet kan upplevas som
enormt störande och det är viktigt
att visa hänsyn. Läs igenom föreningens ordningsregler och se vad som
står där. Vissa tillåter till exempel
bara el- och gasolgrillar.
Men varför inte satsa på en
gemensam grill ute på gården? Färre
störningsmoment och dessutom trevligt och socialt.

Säkerheten
framför allt
Säkerhet är temat för det här
numret av Din Bostadsrätt. Det är
särskilt aktuellt nu när sommaren
står för dörren och vi är många
som åker bort och lämnar våra
hem.
Den före detta inbrottstjuven
Thomas berättar i ett reportage om
hur han under många år ”försörjde”
sig på att göra inbrott i lägenheter
och källarförråd. Med rätt verktyg
var det inte många dörrar som
stoppade honom. Vi möter också
boende som satsar på grannsamverkan och en förening i Solna
utanför Stockholm, som investerat i
nya säkerhetslösningar – allt för att
hålla tjuven borta.
Utöver vårt säkerhetstema tittar
vi på hur utvecklingen av tv och
internet ser ut.
I Malmö bor Agnetha Scuderi,
som tillsammans med sina grannar investerade i en bubbelpool
på gården. ”Jag lämnar aldrig mitt
drömbonde” säger hon.
Tips och råd för en säker och
trygg föreningsekonomi kommer
vi bland mycket annat att ta upp i
nästa nummer av Din Bostadsrätt
– tidningen för dig som bor i en
SBC-förening. Den kommer i början
av oktober.
Fram till dess vill vi önska er en
riktigt skön sommar utan otrevliga larm om inbrott!

Stekhet sommar.

Medlemsförmån från If
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Första hjälpen-kudde och Resebrandvarnare
Försäkringsbolaget If lämnar 20% rabatt på
dessa två säkerhetsprodukter till SBCs medlemmar under perioden som tidningen kommer ut.
Du hittar dem på www.if-sakerhet.se/butik.
Ange lösenordet sbcmedlem i butiken.
Frakt på 40 kronor tillkommer.

Voff! Vi får bo kvar
MILJÖ Sex skällande hundar blev för
mycket för grannarna i en bostadsrättsförening i Västervik. Hundarnas ägare
blev uppsagd från sin bostadsrätt. Men
både tingsrätten och nu även hovrätten
har gett kvinnan rätt att bo kvar med sina
hundar.
Föreningen motiverade sitt beslut
med att kvinnans hundar upplevdes som
mycket störande. De skällde i lägenheten,
attackerade grannarna, sprang lösa och
utförde sina behov på föreningens gård.
Kvinnan överklagade föreningens beslut
och fick rätt både i tingsrätten och hovrätten. Trots att flera grannar vittnade mot
kvinnan anser inte hovrätten att det fanns
tillräckliga skäl att vräka henne.
Bakslaget blir nu en dyr historia för
föreningen. Bara rättegångskostnaderna
ligger på 84 000 kronor.
Lycklig jycke.

Göran Olsson, vd
SBC Ekonomisk
Förening
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SBC Ekonomisk Förening är intresse- och serviceorganisation för bostadsrättsföreningar och
bosparare. Vi bygger och utvecklar bostadsrätter genom att erbjuda kunskap, rådgivning och
opinionsbildning. I SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB erbjuds tjänster som rör fastigheternas ekonomi, juridik, teknik och byggande.
SBC har 4 000 medlemsföreningar och cirka 16 000 bosparare. Drygt 200 anställda finns på
sju lokalkontor i hela landet.

FRÅGA SBC

Måste jag öppna dörren?
”Styrelsen i min förening planerar att gå
runt i lägenheterna och inspektera. Jag
motsätter mig verkligen detta!
Jag har ju ansvar för underhållet av min
egen lägenhet och styrelsen ska väl i första hand ägna sig åt själva huset och inte
kolla i lägenheterna. Om jag inte öppnar,
vad kan hända?”

SBC : Du måste acceptera att styrelsen har

Första spadtaget på Svea Artilleri.

KLARA, FÄRDIGA, BYGG!
STOCKHOLM Nya bostäder ska byggas på den gamla kaserngården till Svea
Artilleriregemente bakom Valhallavägen i Stockholm. Första spadtaget togs den 19
maj av stadsbyggnadsrådet Py Börjesson.
Den byggetapp som nu startar ska komplettera de bostäder som stod färdiga i
Starrbäcksringen redan för femton år sedan.
Det är SBC, Veidekke och Immanuelskyrkan som ska samsas på området och som
samtidigt startar bygget. SBC kommer här att ha premiär för det nya boendekonceptet ”trygghetsboende” (läs mer på sid 11). Totalt blir det 90 bostadsrätter.
Inflyttning i kvarteret Svea Artilleri beräknas ske i etapper under 2007.

Full fart på nyemissionen
EKONOMI Genom en riktad nyemission
av aktier har SBC:s medlemmar, cirka 4000
bostadsrättsföreningar och 16 000 bosparare, erbjudits möjlighet att köpa aktier i
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.
Nyemissionen ger medlemmarna rätt att
teckna totalt 2 500 000 aktier.
– Genom att göra denna emission av
aktier i dotterbolaget får vi även möjlighet att ge medlemmarna en årlig
avkastning, vilket har varit mycket svårt
att åstadkomma hittills, säger Lennart
Hedquist, ordförande i SBC ek för och i
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.
Hittills har, så vitt SBC känner till, ingen
annan kooperativ organisation genomfört

denna annorlunda lösning. Målet har
varit att finna en lösning som kan tillföra
verksamheten ytterligare resurser och
samtidigt kunna ge medlemmarna del av
det ekonomiska resultatet.
– Nu skapar vi en tydlig linje mellan vår
ideella verksamhet och den kommersiella,
säger Göran Olsson, som är ny vd i SBC ek
för. Det är också bra att vi kan erbjuda
aktier till ett så fördelaktigt pris. Det
känns rätt att sälja under substansvärdet
till våra medlemmar.
Omkring den 6 juni ska alla ha fått
meddelande om hur många aktier de
kommer att få köpa. Dessa ska betalas
senast den 15 juni.

rätt att komma in i lägenheten. Föreningen
svarar ju för vissa delar av inredningen, till
exempel för värmeelementen, och har därför rätt att undersöka om det föreligger
behov av reparation eller annat arbete som
föreningen svarar för.
Föreningen har naturligtvis också rätt
att komma in för att utföra sådana reparationer. Om en medlem försummar sitt
underhåll i sådan utsträckning att grannars
säkerhet äventyras, till exempel genom en
farlig elinstallation, eller att risk finns för
skador på grannars egendom, till exempel genom läckage från våtutrymmen, har
föreningen också rätt till tillträde till lägenheten för att kunna avhjälpa bristen snarast
möjligt.
Men bara under förutsättning att styrelsen först har uppmanat medlemmen att själv
utföra arbetet och detta ändå inte blir gjort.

Har styrelsen rätt att
säga nej?
”Min man och jag har skaffat en bostadsrättsetta i Lund till vår dotter, som ska
studera där.
Vi hade tänkt hyra ut ettan till vår
dotter så länge hon pluggar (hon räknar
med fyra år). Föreningen säger dock nej
till andrahandsuthyrning och hävdar att
vi alla tre måste stå som köpare på kontraktet.”

SBC : Ni har rätt att hyra ut lägenheten i
andra hand till er dotter och du och din
man kan ensamma vara medlemmar i
föreningen. Reglerna i bostadsrättslagen
ändrades på den här punkten för några
år sedan.
Ni ska ge in en skriftlig ansökan (finns
på de lösenordsskyddade sidorna på SBCs
webbplats) till styrelsen om uthyrningen
till dottern.
Om föreningen är liten och redan tidigare har många andrahandsuthyrningar
kan styrelsen ändå ha rätt att säga nej. Då
kan alternativet med att ni alla tre begär
medlemskap vara aktuellt.
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Värt att veta

FÖRENINGSLIV

Namn: Bf Centrum.
Ort: Malmö.
Antal medlemmar: 9.
Antal hyresgäster: 1 frisersalong.

Allmänt: Detta är Malmös äldsta

Poolare på gården: Filippa Widell, Agnetha Scuderi,
Christina Gerouda och Jenny Karlsson.

bostadsförening. Huset stod färdigt för inflyttning 1907 och någon
gång på 20-talet ombildades huset
till, som det hette på den tiden,
bostadsförening. I allt praktiskt
fungerar man som en bostadsrättsförening, men lyder under lagen
om ekonomiska föreningar.
Den senast sålda lägenheten var
på 94 kvadratmeter, kostade 2 miljoner kronor och har en månadsavgift på cirka 3 000 kronor.

Tänk dig att glida ned i ett varmt bubblande bad med bara himlen som tak.
En dröm bara för villaägare? Nej, för bostadsföreningen Centrum i Malmö
blev det verklighet när de köpte en bubbelpool till gården!
– Här är öppet dygnet runt, säger Filippa Widell, som bubblade på nyårsafton.
Text Ingrid Carlqvist Foto Drago Prvulovic och Nina Ahtola

Bubbel på gården
FÖR TVÅ ÅR sedan tröttnade grannarna på att

ingen utnyttjade den lilla murgrönebeklädda
gården. Eftersom de nästan inte har några lån på
huset tvekade de inte att låna 100 000 kronor för
att skapa sitt bakgårdsparadis.
Bubbelpoolen med plats för sju personer håller
en temperatur på 37–39 grader. Alla får boka ett
par dagar i månaden och för övrigt får poolen
nyttjas fritt när den är ledig.
– Vi älskar vår pool, säger Agnetha Scuderi.
Och den kostar inte mer än sextio kronor i månaden att hålla i gång.
Att driva en förening med bara nio lägenheter
har både för- och nackdelar. Det är inte så många
viljor som ska samsas, men det är heller inte så
många som kan hjälpa till med grovgörat. När
man för två år sedan beslöt sig för att göra om
den trista bakgården tog det flera dagar att bära
ut allt singel som täckte marken.
– Sedan la vi plattor, murade grillen och installerade bubbelpoolen, berättar Agnetha Scuderi.

Det var jobbigt men roligt och nu har vi världens
bästa bakgård.
Mittemot huset ligger ett av Malmös mest
populära vattenhål, Restaurang Brogatan. Vid
stängningsdags kan det bli lite stökigt ute på
gatan, men detta är också det enda grannarna
kan komma på som är negativt. Annars är de
hundra procent nöjda med sitt hus och sina
lägenheter.
– Och Restaurang Brogatan är ju som vår egen
gillestuga, säger föreningens kassör Agnetha
Scuderi glatt.
Föreningen har tre årliga städdagar med efterföljande fest – grillning i maj, kräftor i augusti–
september och glögg i december. Den som inte
kan vara med får en arbetsuppgift att utföra vid
annat tillfälle.
Nästa projekt är att fräscha upp i källaren
och inreda en bastu i det gamla pannrummet
som står tomt sedan oljepannan slängdes ut till
förmån för fjärrvärme.

”JAG LÄMNAR ALDRIG MITT DRÖMBOENDE”
Jenny Karlsson
”Mina föräldrar har
bott i det här huset
en gång och de fick
höra talas om att
vinden skulle säljas.
Den stora delen var
redan såld men det
fanns 60 kvadratmeter över som jag
gjorde till en etta med sovloft. Totalt
har den kostat mig 300 000 kronor,
så jag blir väl en rik kvinna när jag
säljer den!”
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Agnetha Scuderi,
”Så fort jag stod på
tröskeln till den här
lägenheten på 110
kvadrat visste jag
att jag måste bo här.
Jag hade inte råd så
jag fick be mamma
låna på sitt hus. Det mest fantastiska
är nog att jag har fönster åt alla fyra
väderstrecken. Snart flyttar väl min
19-årige son Michael, men jag lämnar aldrig mitt drömboende!”

Martin Andersson,
”Jag har husets
minsta lägenhet
på 22 kvadratmeter. Det är i minsta
laget, men jag får
plats med allt viktigt
som säng, dator, tv
och vinylspelare! Eftersom jag pluggar i Lund vill jag bo billigt och här
är min totala månadskostnad 1 600
kronor. Ett studentrum i
korridor kostar över 3 000.”
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TEMA: SÄKERHET

”Jag tar mig in
på två minuter”
THOMAS, 41, BERÄTTAR OM SITT TIDIGARE LIV SOM INBROTTSTJUV
Två minuter. Längre tid tog
det inte för inbrottstjuven
Thomas att bryta sig in.
Ett tjutande larm avskräckte
inte heller. Guld, tavlor
och antikviteter blev oftast
bytet.
Text Naljen Ståhlström Foto Magnus Glans

MINST EN GÅNG i månaden bröt sig

Thomas in i någons hem eller källarförråd.
– Med rätt utrustning tar man sig in
överallt. Säkerhetsdörrar, gallergrindar och larm stoppade inte mig, berättar Thomas.
Vi träffas på Kris, Kriminellas
revansch i samhället. Thomas har
sedan hösten 2003 helt och hållet lagt
av med brott. I dag ägnar han sig åt
att hjälpa och stötta andra före detta
kriminella.
För Thomas var det spänningen, den
mentala kicken, som drev honom till
att göra inbrott, inte något drogbehov
som behövde finansieras.
Snabbt in och snabbt ut var det
viktigaste yrkestricket.
– Jag höll alltid tiden, efter max
femton minuter skulle jag vara klar
och ute ur lägenheten.

Gömmor i köksskåpen
Det första rummet han letade igenom
var alltid sovrummet.
– Nattduksbord och madrasser
brukar innehålla en hel del.
Sedan fortsatte han till köket. Frysen
lät han bli, men för det mesta kunde
han hitta gömda smycken eller andra
värdesaker i köksskåpen bakom porslinet. Antingen högst upp eller längst ner.
– Fanns det tid kvar tog jag ett varv i
vardagsrummet också. Tavlor skar jag
loss från ramarna och rullade ihop,
berättar Thomas.
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Hände det någon gång att han höll
i en sak, men sedan ändrade sig och
ställde tillbaka?
– Inte på grund av dåligt samvete,
men vissa saker som var väldigt speciella kunde kännas spöklika och de gav
jag sjutton i, säger Thomas.
Vad hade hänt om de som bott i
lägenheten kommit hem och ertappat
dig?
– Då hade det varit bäst att backa
och ge mig fri lejd att komma ut.
Under ett inbrott är man så full med
adrenalin, och att försöka stoppa mig
hade inte varit en bra idé.

Tagen på bar gärning
Ett par tre gånger blev Thomas tagen
av polisen på bar gärning sedan
uppmärksamma grannar hade slagit
larm.
Sista gången det hände förändrades
allt.
– Jag fick panik och försökte smita
från polisen, låtsades att jag hade ett
vapen. När de burade in mig var jag så
mentalt körd i botten att jag inte ville
leva mer. Jag hade tillbringat tretton år
av mitt liv i fängelse. Jag hade fått nog.
Nyligen har Thomas flyttat in i
sin första lägenhet. Är en före detta
inbrottstjuv rädd för att få en visit av
sina gamla kolleger?
– Jag låser dörren när jag går ut, men
inget mer. Det är bara att hoppas att
sakerna ligger kvar där man lämnade
dem när man kommer hem igen.

”Under ett inbrott är man
så full med adrenalin, och
att försöka stoppa mig
hade inte varit en bra idé”

Xxxxxxxxx

»
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Med sina gula västar är Grannstöds
patruller en välbekant syn i Haninge.
Här är det Sven Nord och Tina Liebert
som patrullerar.

Här finns goda grannar
Daglig poliskontakt och boende som patrullerar till fots och i bil.
Grannsamverkan är ett effektivt sätt att hålla inbrottstjuven borta.
– Det ger en tryggare boendemiljö, säger närpolis Jan Samuelsson.
Text Dag Enander Foto Nina Ahtola

GRANNSAMVERKAN förknippas

oftast med villakvarter, men Jan
Samuelsson menar att grannsamverkan fungerar lika bra för dem som bor
i bostadsrätter.
– Det egna ägandet är en förutsättning för att intresset ska finnas för
grannsamverkan, säger han.
I Haninge, en kommun med drygt
70 000 invånare söder om Stockholm,
finns verkligen det intresset.
Sedan snart sex år har polis, försäkringsbolag, kommun och näringsliv
ett aktivt samarbete med de boende
i de områden där grannsamverkan
praktiseras. Resultatet är ett nätverk
av grannsamverkan kallat Grannstöd
– varje vardag patrullerar medlemmar
i två miljöbilar runt om i Haninge.
Deras uppgift: att hålla ett vakande
8 • DIN BOSTADSRÄTT

öga och se till så att allt från stulna
bilar till trasiga gatlampor rapporteras.
– Otryggheten uppstår dagtid när
det är lite folk hemma. Modellen med
grannstöd är hämtad från Kanada,
säger Sune Nilsson, representant för
de medverkande försäkringsbolagen.
Jan Lindström är en av de ursprungliga medlemmarna och patrullerar
ofta själv.
– Målet är att synas, så inom
bostadsområden går vi till fots. Vi är
inget medborgargarde, utan observerar och rapporterar. Bara i mycket
speciella fall ingriper vi, säger han.
Den sociala funktionen, både för
medlemmar och Haningebor, har
också visat sig viktig.
– Vi har inga problem med nyrek-

rytering. I dag är vi över hundra
medlemmar, de flesta seniorer. Många
ensamstående ringer oss och ber oss
köra en runda förbi bostaden för att
kolla till dem, berättar Jan Lindström.
Att medvetenheten om hur man
ska skydda sig och sitt hem har ökat i
Haninge med Grannstöd är klart.
Likaså är intresset att starta nya
grannsamverkansområden stort,
då antalet nästan har fördubblats på
fem år.
Den viktigaste faktorn för ett framgångsrikt arbete är dock polisens
medverkan.
– Polisen är absolut nödvändig för
att grannsamverkan ska kunna fungera. Kontakta dem om ni har funderingar på att starta grannsamverkan
där du bor, säger Jan Lindström.

Säkrast i Sverige?

Uppbrutna dörrar var tidigare en trist verklighet i bostadsrättsföreningen Näckrosen. Nu har man bara haft något
enstaka inbrott på sex år.
– Satsningen på säkerhet lönade sig, säger Kjell Allestedt,
föreningens ordförande.
Text Dag Enander Foto Magnus Glans

ELEKTRONISKT LÅSSYSTEM, bryt-

bleck över alla dörrar, grannsamverkan och säkerhetsdörrar till
lägenheterna.
Det är fyra åtgärder som Näckrosen
i Solna har tagit till för att stoppa ovälkomna besökare.
Tidigare var nämligen inbrott i
lägenheter, källar- och vindsförråd en
upplevelse som allt för ofta drabbade
medlemmarna i Solnaföreningen.
– I slutet av 1990-talet insåg den
dåvarande styrelsen att det behövdes
krafttag. Tillsammans med närpolisen
gjordes därför en besiktning av de 21
husen och ett åtgärdsprogram togs
fram, säger Kjell Allestedt.
En åtgärd som har visat sig effektiv
mot inbrott är installationen av ett
elektroniskt låssystem med knappcellsnycklar i trapphusdörrarna. Det
innebär att alla traditionella nycklar

till och med en insändare i lokaltidningen. I den beskrevs Näckrosen som
ett fängelse där in- och utpassering
kontrollerades.
– Någon övervakning är det inte tala
om, loggarna från det elektroniska
låssystemet gås inte igenom. Fördelen
är i stället att en förlorad elektronisk
nyckel snabbt och enkelt kan spärras,
berättar Hans Ljungström.

Säkerheten står högt i kurs
är borttagna och ersatta med en elektronisk motsvarighet. Dessutom är
alla portkoder borttagna till förmån
för porttelefoner, berättar Hans
Ljungström, fastighetsskötare sedan
arton år. Han har bott i bostadsrättsföreningen sedan 1948 och sett ett otal
uppbrutna dörrar genom åren.

Kände sig övervakade
– På 1950-talet stod lägenhetsdörrarna
ofta olåsta när hemmafruarna var
hemma. Jag minns när det försvann
en handväska en gång, vilket upprörde
alla. De verkligt konkreta problemen
uppstod på mitten av 1980-talet. Då
förekom inbrott i källar- och vindsförråd flera gånger i veckan, säger han.
När säkerhetsåtgärderna infördes
klagade några medlemmar över att de
kände sig övervakade och hur besvärligt det skulle bli. En medlem skrev

I dag uppskattar föreningens medlemmar åtgärderna och drygt 70 procent
av medlemmarna har också köpt
säkerhetsdörrar till reducerade priser.
Det har inneburit att marknaden
har fått upp ögonen för hur inbrottssäkert Näckrosen har blivit.
– Det händer att mäklare framhåller säkerheten i sina bostadsannonser.
Utslaget på en årlig omsättning på
20 miljoner kronor är de 1,5 miljoner
kronor som åtgärderna kostat inget att
tala om, säger Kjell Allestedt.
Tillsammans med Hans Ljungström
rekommenderar han andra föreningar
med liknande problem att göra en
satsning lik den Näckrosen gjorde.
– Det är ett självklart val, inbrotten både kostar pengar och skapar
oro. Börja med att ta hjälp av polisens
kunskaper om både tekniska skydd
och grannsamverkan, säger de.

”Med ett elektroniskt låssystem i
trapphusdörrarna
har alla i huset en
liten plastbricka,
som innehåller ett
datachip. När brickan hålls framför en
läsare, kontrolleras
om brickan har
rätt behörighet.
Brickor som hamnar
på drift kan lätt
spärras, säger Hans
Ljungström, fastighetsskötare i Brf
Näckrosen.”
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FEM SAKER SOM GÖR DIN
LÄGENHET SÄKRARE
SÄKERHETSDÖRR
Med konstruktionen gjord i stål och med
stålkarmar klarar en klass 3-säkerhetsdörr
hela tio minuters åverkan med eldrivna
maskiner. Den är också ett gott skydd mot
brand – men det första nya ägare till en
säkerhetsdörr brukar lägga märke till är
hur bra den tystar ljud från trapphuset.
Pris: cirka 15 000 kronor

LÅS
GALLERGRIND
Gallergrindens stora fördel
är att den tillverkas precis
efter dina önskemål – oavsett om det gäller modell,
färg eller utseende. För att
ge ett säkert skydd krävs
också att den monteras på
rätt sätt och anpassas efter
karm och ytterdörr. Den
ska dessutom vara försedd
med intyg eller vara certifierad.
Kom ihåg att en gallergrind ska vara olåst när du
är hemma i fall du snabbt
måste ta dig ut.
Pris: från 9 000 kronor,
monterad

Att byta ut ett gammalt lås
mot ett nytt är enkelt, då
det passar i samma urfasning i dörren. Se också till
att du har ett säkerhetsslutbleck och kolla att det finns
bakkantsbeslag.
Välj ett cylinderlås med
minst låsklass 3 eller ett tvåfunktionslås med både hemmabekväm och bortasäker
låsning. Med hemmabekväm
menas att dörren kan låsas
och öppnas inifrån utan
hjälp av nyckel, bortasäker
innebär att låsning och upplåsning utifrån måste ske
med nyckel.
Pris: från cirka 500 kronor

… och här är flera säkra tips!
SÄKERHETSBREVLÅDA
En rejäl posthög på hallgolvet är ett tydligt tecken
på att du är bortrest.
Säkerhetsbrevlådan
Postgate löser det problemet. Inställd på bortrestläge slussas posten genom
Postgate och ned på golvet
– utan att vara synlig från
utsidan för tjuvkikande
ögon genom brevinkastet.
I hemmaläge samlas posten
bekvämt upp i uppsamlingskorgen.
Pris: cirka 1 000 kronor
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LARM
Ett larm hindrar aldrig tjuven från att ta sig in, så det
mekaniska skyddet måste
vara fullgott. Det finns tre
typer av larm – lokallarm,
lokallarm med uppringningsfunktion och centralanslutna
larm. Lokallarm får installeras
av dig själv och utan särskilt
tillstånd. Det får larma i
maximalt femton minuter,
sedan måste det återgå till
bevakningsläge.
Pris: från cirka 1 000 kronor

• Berätta för grannarna att du ska
åka bort.
• Se till att balkong- och verandadörrar samt fönster är låsta med
godkända lås.
• En timer slår på lampor och radio
oregelbundet. Tv:n ska vara
avstängd på grund av brandrisk.
• Vidarekoppla telefonen till någon
som svarar. Läs inte in på telefonsvarare att du är bortrest.
• Se till att nycklar inte går att härleda till din bostad.
• Förvara inga värdesaker i vindseller källarförråd.
• Gör uppehåll i tidningsprenumerationer. Se till att någon tar bort
skrymmande post i brevinkastet.
• Vissna blommor på balkongen
är ett tydligt tecken på bortrest
ägare.
• Tjuvarna kan alla gömställen i
hemmet. Förvara värdesaker i
bankfack.
• SBC har överenskommelser med
många säkerhetsföretag om förmånspriser. Gå in på www.sbc.se
och kolla!

erbjuder
Ett boende som borgar för trygghet
Trygghetsrum, reception, porttelefon med tillhörande bildskärm, samvarolokaler och genomtänkt utemiljö
– SBCs trygghetskoncept har mycket att erbjuda den som vill klara eget boende så länge som möjligt.

FAKTA SVEA ARTILLERI
SBC upplåter 90 bostadsrätter, många utrustade med ett
trygghetsrum, med ett mycket attraktivt läge på Gärdet i
Stockholm.
Starrbäcksängens utformning är inspirerad av stadsdelen
La Butte Rouge strax söder om Paris. Bebyggelsen är öppen,
ligger i grönska och är ordnad efter en storslagen stadsplan.

BYGGANDET AV SBCs första trygghetskoncept, Svea Artilleri,
börjar i höst och första inflyttning beräknas ske under 2007.
Lägenheterna byggs på Starrbäcksängen på Östermalm i
Stockholm och många har redan visat intresse för lägenheterna.
– Vi tror på en stor efterfrågan när det gäller den här formen av
boende och planerar även för att bygga enligt samma idé på Ekerö,
säger vice vd Johan Halla vid SBC.
Trygghetskonceptet vänder sig i första hand till dem som börjar
närma sig pension och som vill kunna klara sig i eget boende så
länge som möjligt.
– Vi har framför allt haft äldre i åtanke när vi har planerat för
vårt trygghetskoncept. Men vi vill inte fokusera för mycket på
åldersgränser. Det kan också finnas andra skäl att vilja bo så här,
handikapp till exempel, berättar Johan Halla.
I Starrbäcksängen kommer många lägenheter ha ett trygghetsrum som kan göras om till vårdrum, säkerhetsdörrar och porttelefon
med dataskärm i lägenheten som visar vem som ringer på. En
bemannad reception och tillgång till husvärd kommer att finnas.
Stor vikt har lagts vid gemensamhetslokaler och utemiljöerna runt
bostaden. Svea Artilleri är beläget nära allmänna kommunikationer. Buss och tunnelbana finns inom bekvämt gångavstånd. För
den som har bil kommer det att finnas garageplatser i omedelbar
Text Marie Lindvall
närhet.

En täppa mitt i stan
I de klassiska kvarteren kring Dragarbrunn i centrala Uppsala trivs Birgitta Hoh. Här har hon bott i många
år. Och den nyinköpta lägenheten i kvarteret Atle betyder att hon kan bo kvar, med egen täppa därtill.

FAKTA ATLE
SBC bygger 28 nya attraktiva bostadsrätter i två hus med
bästa läge mitt i Uppsala. Det mesta man behöver finns
runt knuten: några minuters promenad till Centralstationen,
Fyrisån, slottet med mera. Föreningen kommer att ha tillgång till garageplatser i närliggande P-hus.

NÄR BIRGITTA HOH lämnar sitt gamla boende i höst och flyttar in i
sin nybyggda lägenhet kommer hon att bo på nedre botten.
– Jag ser särskilt mycket fram emot att få tillgång till den soliga
uteplats som ligger i anslutning till den nya lägenheten. Att få en
liten trädgård blir trevligt, berättar Birgitta Hoh.
Birgitta Hoh har bott i centrala Uppsala i många år. Här har hon
sina promenadstråk, nära till bra lunchställen, bad och bibliotek.
– Jag uppskattar verkligen den charmiga stadsmiljön. Men det
ska bli skönt att få en ny och modern bostad, säger Birgitta Hoh.
SBC bygger 28 lägenheter fördelade på två hus i kvarteret Atle.
Lägenheterna varierar i storlek mellan ett rum och kök, upp till
fem rum och kök. Vissa lägenheter har uteplats, nästan alla har
balkong och många har utsikt över Uppsalas klassiska siluett med
de båda domkyrkotornen som strävar upp mot himlen. Strax intill
syns det rosa slottet på sin kulle, högt över staden.
– Ett annat plus är att Atle ligger nära allmänna kommunikationer. Det är lätt att ta sig till vänner, barn och barnbarn, säger
Birgitta Hoh.

Text Marie Lindvall
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KONSUMENT

Beställ film di
Avancerad tv

Digitalbox
Elin, 14, familjens fotbollsfantast, kan via
det lokala företaget VIK-Sports sändningar
se ortens stolthet, det lokala fotbollslaget
som nyligen har gått upp i division 2.
Lagets alla matcher sänds i lokal-tv.

Mamma Annika har bott många år i Brasilien.
Nu har hon upptäckt att hennes brasilianska
favoritkanal går att titta på via bredbands-tv.

FRAMTIDENS TV ÄR HÄR!
Nu öppnas det för nya
möjligheter att se på tv.
Kabel-tv-bolagens traditionella erbjudanden får
konkurrens av bredbandstv och video-on-demand.
Låter det komplicerat?
Din Bostadsrätt reder ut
begreppen.
Text Marie Lindvall
Illustration Svenska Grafikbyrån

12 • DIN BOSTADSRÄTT

MISSADE DU sista avsnittet av favorit-

serien? Inga problem: ladda bara ner
programmet när du har tid.
Vill du se på film? Titta igenom leverantörens filmbibliotek, välj vad du
vill se och tanka på ett par sekunder
ner filmen via ditt bredband.
Låter det här som en utopi? Det är
det inte. Möjligheterna att titta på
bredbands-tv finns redan i dag, om än
i liten omfattning.
– Bredbands-tv blir en helt ny form
av tv som inte går att jämföra med
dagens satellit-tv och kabel-tv. Utbudet
och valfriheten kommer att bli mycket
större, säger Erik Dahlström, Svenska
stadsnätsföreningen (SSNF).
SSNF är en intressesammanslutning
för lokala bredbandsnät runt om i

Sverige och en aktiv påtryckare för att
få in bredbands-tv i stadsnäten.
– Från Stadsnätsföreningens sida
säger vi att cirka 100 000 anslutna
hushåll ska kunna titta på bredbandstv vid årets slut, om de vill, säger Erik
Dahlström.

Bredbands-tv på gång
Ett fåtal aktörer erbjuder bredbandstv, eller varianter av bredbands-tv,
redan i dag. Några av dessa är Viasat i
samarbete med Bredbandsbolaget, Fast
tv net, Telia och Canal Digital. Från
Canal Digitals sida hävdas att företaget redan nu kan nå 100 000 hushåll
med bredbands-tv.
– I dag har vi avtal med cirka femton
stadsnät runt om i Sverige. Vår ambi-

Tore, 16, och filmfantast. Han laddar ner flera
filmer varje vecka. Just nu är han inne i en fransk
period. Via filmleverantörens bibliotek har han
hittat flera fina klassiker som han annars hade
haft svårt att få tag på.

irekt i tv:n.
v-guide.

Dator

Tv- och bredbandsmodem
Telefon

LITEN ORDLISTA

Tv- och data-signalerna
skickas via det vanliga
telefonjacket.

Pappa Thomas delar dotterns intresse för sport och
har nyligen börjat spela golf. Han har blivit besatt av
golfandet och betalar gärna de ganska dyra pengar
det kostar att titta på de särskilt utvalda golfkanalerna
som han köper i paket. Tittar gör han så fort han har
möjlighet, och just nu blir det många sena kvällar
framför tv:n.

tion är att vid årsskiftet nå 200 000
hushåll, säger Karin Zingmark, pransvarig på Canal Digital.

Färdiga paketlösningar
Med bredbands-tv väntar nya tider.
Hittills har kabel-tv-bolagen varit
ensamma herrar på täppan. Visserligen
i hård konkurrens, det finns cirka
sjuttio kabel-tv bolag i Sverige, men
idén är den samma: färdigpaketerade
lösningar med en mix av förbestämda
kanaler som levereras via nät som tillhör en enda leverantör. Den tittare som
vill ha tjänster från två eller tre olika
leverantörer måste skaffa lika många
boxar och får också finna sig i att leverantören har rätt att fritt lägga till och
ta bort kanaler i de erbjudna paketen.

– Bredbands-tv kommer att innebära att näten öppnas för mängder av
leverantörer, inte bara kabel-tv bolag.
Via en enda box kommer tittaren att
kunna ta emot vilka kanaler som
helst. Bredbands-tv kommer att bli
en plattform för många olika tjänster. Det kan vara fråga om internet,
telefon, video-on-demand och mycket
mer, säger Erik Dahlström.
Karin Zingmark, Canal Digital, tror
att video-on-demand kommer att bli
särskilt efterfrågat. Hon tror också att
lokal-tv kommer att väcka intresse.
– Mindre företag kommer på ett
enkelt sätt att kunna få tillgång till
bandbredd och sända till exempel
lokala fotbollsmatcher, säger hon.

Bredbands-tv/Ip-tv: Tv via bredband, kräver box/dekoder och bredbandsanslutning via fibernät.
Triple play: Internetanslutning,
kabel-tv och telefoni via bredband
i ett gemensamt paket från samma
bolag.
On demand: Filmer, men även musik
och spel, kan beställas hem direkt via
bredbandet, vid vilken tidpunkt som
helst.
Ip-telefoni: Gör det möjligt att ringa
via bredband, antingen via telefon
eller via dator. Ringer du via telefon
måste en dosa kopplas till bredbandsjacket. Ringer du via datorn krävs
hörlurar, mikrofon, dataprogram och
att den du ringer till är online.

KABEL-TV vs
BREDBANDS-TV
De olika kabel-tv-bolagens erbjudande ser ut på ungefär samma sätt:
• Kunderna får ett grundutbud med
SVT1, STV2 och TV4. Dessa kanaler
är bolagen enligt lag skyldiga att
erbjuda.
• Ett basutbud på cirka tio kanaler.
• Ett tilläggsutbud där tittarna bland
annat erbjuds långfilmskanaler.
Bredbands-tv är ännu i sin linda, men
de erbjudanden som finns kan se ut
så här:
• Möjlighet att abonnera på fler
kanaler än i traditionella kabel-tvnät. Men bara en kanal tas emot åt
gången.
• Filmer, spel och musik kan erbjudas
on demand.
• Möjlighet att se på lokala tv-kanaler.
• Tittaren är inte bunden till en leverantör, flera bolag kan konkurrera i
samma nät.
DIN BOSTADSRÄTT • 13
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Världen ligger för familjen Ternes fötter sedan de gick med i bostadsbytarorganisationen Intervac. Efter Orlando och Limerick
väntar Spanien på nytt och weekendresor till Prag och Amsterdam.

Mitt hem är ditt hem

För fyra år sedan tröttnade trebarnsfamiljen Terne på chartersemestrar. De gick med
i bostadsbytarorganisationen Intervac och har sedan dess upplevt äventyr i Spanien,
USA och Irland – långt bortom de vanliga turiststråken.
– Bostadsbyte är suveränt, säger Maud Terne.
Text Ingrid Carlqvist Foto Drago Prvulovic och Nina Ahtola

FLYGVÄRDINNAN MAUD och arkitek-

ten Mika Terne bor i en 190 kvadratmeter stor hyreslägenhet i Slottsstaden
i Malmö med sina tre döttrar Amanda,
14, Lisa, 13 och Malin, 12. Det var
Maud som hörde talas om Intervac och
ville prova att byta bostad med någon
under semestern. Familjen var inte
helt förtjust.
– Barnen gillade inte tanken på
Re s t au

ra n g b e

sök i L
imeric

att någon annan skulle sova i deras
sängar och ta i deras saker.
Först trodde inte Maud Terne att
någon ute i världen skulle vara intresserad av Sverige och Malmö – det kändes
inte exotiskt nog. Men det visade sig
vara helt fel. Världen är full av människor som längtar hit och knappt hade de
hunnit lägga ut sin annons på internet
förrän mejlen strömmade in.

k.
tlantku
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v
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n
Irla
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Första bytet gjorde de med ett äldre
par från Barcelona. Medan spanjorerna cyklade runt i Malmö och
plågade ägaren till kvarterets katalanska tapasrestaurang med alla sina
frågor, bodde familjen Terne i deras
lägenhet i en förort till Barcelona.
– Dessutom hade vi tillgång till deras
sommarhus i en bergsby nära franska
gränsen. Byborna visste att vi skulle

Hunden Sigge ingår inte i bostadsbytet utan får stanna hos goda vänner när Maud och Mika Terne tillsammans med döttrarna
Amanda och Malin är ute och reser.

komma och de tog emot oss med öppna
armar, berättar Maud Terne.
Nästa resa gick till Orlando i USA.
Där bodde Rob och Laurie i ett gigantiskt hus i en så kallad ”gated community” och de ville väldigt gärna ge
husrum åt ”the swedes”. Själva verkade
de dock inte så intresserade av att åka
till Malmö, så något egentligt byte
blev det aldrig.

I Floridas träskmarker
– När vi kom åkte de till släktingar
i Pittsburgh. Sedan kom de hem
och bjöd oss till sitt sommarställe i
Floridas träskmarker där de bodde
bland alligatorer och sköldpaddor,
berättar Mika Terne med skräckblandad förtjusning.
Förra sommaren bytte familjen
bostad med en irländsk familj med
små barn. Medan irländarna förgäves
försökte lära sig svenska parkeringsregler, njöt familjen Terne av staden
Limerick och sommarhuset vid
Atlantkusten.
I Florid
a

s t rä s k
m

arker.

– Det är helt fantastiskt att få bo i
ett riktigt hem, säger Maud.
Trots att det regnade jämt blev
familjen Terne mycket förtjusta i
Irland. När de kom hem till sin egen
bostad hade det dock inträffat några
små missöden.
– De irländska barnen hade råkat
hälla milkshake i en dator och vi insåg
att vi helst inte vill ha småbarn här.
Våra barn är ju stora och deras saker
passar inte för små barn.
Nästa resa är inte bokad än, men det
kan hända att det blir Spanien igen.
Äldsta dottern Amanda läser spanska
i skolan och vill gärna få användning
för språket.
– Det skulle också vara kul att byta en
weekend med någon i Prag, Amsterdam
eller någon annan storstad. Det måste
inte alltid vara långa semesterresor – det
finns alltid någon som har önskemål
som passar med ens egna!

FAMILJEN TERNES TIPS TILL
DIG OM VILL BYTA BOSTAD
• Var öppen och lev efter principen
”mitt hus är ditt hus”. Varför skulle
de som kommer gå och snoka eller
förstöra dina grejer – de lånar ju ut
sitt eget hus till dig.
• Anlita en vän på hemmaplan som
kan visa dina gäster hur allting
fungerar och som de kan ringa till
när det krisar.
• Ta god tid på dig när du väljer
familj. Mejla varandra mycket och
länge så att ni vet precis vad som
gäller.
• Se till att det finns mjölk, kaffe,
pålägg, frukt och vin hemma till
dina gäster.
• Byt bostad med en familj som liknar
din egen – barn i samma ålder, en
katt att ta hand om etc.
• Kolla dina försäkringar!

ONÖDIGA RESEFÖRSÄKRINGAR GÖR HÅL I KASSAN
Det är semestertider och allt fler resenärer har blivit medvetna om behovet
av en bra reseförsäkring. Men tendensen tycks ha blivit att människor överförsäkrar sig.
– Många köper en dyr extraförsäkring
från resebolagen helt i onödan, säger
Björn Jonason, produktspecialist på If.
En familj på två vuxna och två barn
över 11 år som reser på en tvåveckors
semester utanför Europa får idag betala
ca 2 000 kr för den försäkring som

researrangören erbjuder i samband
med bokningen av resan. Då gäller försäkringen bara för den aktuella resan,
och priset blir högre ju fler personer
försäkringen gäller. Om man istället
tecknar ett tillägg till sin hemförsäkring, vilket kostar under 400 kronor per
år, så har man ett likvärdigt, komplett
reseskydd som gäller ett helt år för
hela familjen. Oavsett om man reser
ensam eller tillsammans, oavsett hur
många resor man gör.
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Posttidning B
BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING

ENKÄT: SÄKERHET
Enligt statistik från BRÅ (Brottsförebyggande rådet) skedde under förra året 5 045 fullbordade
lägenhetsinbrott och 17 773 inbrott i källare- och vindsförråd.

HUR STOPPAR DU
INBROTTSTJUVEN
NÄR DU ÄR PÅ SEMESTER?
Foto Magnus Glans och Thomas Blomqvist

Simon Österberg, 24,
jobbsökande, Göteborg
– Allt jag gör är att låsa dörren med båda
låsen och än så länge har det funkat.

Ola Löved, 40,
fastighetsförvaltare, Forshaga
– Det viktigaste är att prata med grannarna. Grannsamverkan är kanske det bästa
skyddet som finns. Sedan kan man ju
installera larm och så, men eftersom mina
föräldrar bor i närheten och kan se till min
bostad har jag inte gjort det.

Jessica Almenäs, programledare, 30, Stockholm
– Eftersom vi bor på tredje våningen, mot innergård och har säkerhetsdörr får tjuven
det ganska svårt till att börja med. Dessutom visar elräkningarna att ett par lampor alltid står på. Jag vill gärna ha en schäfer som vakthund också. Den ska heta Jos Verbeeck.

Agneta Hellström, 54,
konsult, Östersund
– Jag brukar sätta timer på lamporna så
att de lyser på lite olika tider. Dessutom
bor mina barn i närheten, så de kan kolla
till lägenheten, plocka in tidningen och
posten. Det känns tryggt.

David Eriksson, 36,
projektledare, Umeå
– Tidningen får självklart inte sticka upp
ur brevlådan, så den avbeställer jag.
Sedan gör jag inte så mycket mer än att
låsa dörren. Jag har både cylinder- och tillhållarlås, så det känns ganska säkert.

Helena Ljungberg 27,
ekonom, Linköping
– När jag är bortrest kommer det alltid
någon och ser till lägenheten, plockar in
posten och tänder lite lampor. Jag har
tyvärr ingen säkerhetsdörr, det hade varit
bra om det fanns en sådan.
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