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Släckt var det här
SÅ UNDVIKER DU VINTERNS FAROR

Mitt i naturen
SKOG RUNT KNUTEN I NYSÄTER

Lya på playan
NU FLYTTAR VI UTOMLANDS

BASTU
DÄRMED BASTA!
HÄR SATSAR DE BOENDE PÅ MÅ-BRA-KÄNSLAN

Nu är ni rekordmånga
Bostadsrätt åt alla
jag läste häromdagen om ett hyreshus
någonstans i Sverige där hyresgästerna gått
till hyresnämnden eftersom värden vägrar
att sätta upp en ny antenn när det analoga
nätet släckts ner.
Nu kunde man inte se på tv längre.
Detta skulle inte hända i bostadsrätt.
Som hyresgäst måste man, lite tillspetsat,
ofta buga och bocka för att få service.
I bostadsrätt har alla medlemmar ett
stort mått av inflytande bara man vill
utnyttja det. I hyresrätten är man motparter och i bostadsrätt är man samarbetspartners. I nästan alla föreningar styrs
medlemmar och styrelsen av samma
gemensamma intresse av att ha en bra
förening till gagn för alla.
Undersökning efter undersökning visar
också att bostadsrätten är en billigare
boendeform än hyresrätt. En förklaring
är givetvis det gemensamma intresset.
Alla sitter i samma båt och det finns inga
utomstående som skall dra nytta av föreningens ekonomi – här är självkostnaden
ledstjärna.
Det är rimligt och logiskt att hyresrätten
kostar mer är bostadsrätten. Som bostadsrättshavare har jag ett eget ansvar och en
egen risk då jag har betalt pengar för min
bostadsrätt. I hyresrätten måste värden ha
betalt för service och risktagandet att äga
en hyresfastighet. Det är klart att detta
kostar pengar.
För att alla skall få ett rimligt boende
finns det bara en slutsats. Underlätta för
hyresgäster att ta kontrollen över sitt boende
och sina boendekostnader
och bli herrar i eget hus.
Ta bort de olika hinder
som idag försvårar
bostadsrättsomvandling.

Göran Olsson, vd
SBC Ekonomisk
Förening

MEDLEMMAR I augusti 2005 fick SBC
sin 4 000:e medlem. Bostadsrättsföreningen Domarringen 1 i Huddinge,
Stockholm har funnits sedan 1998 och
består av 137 lägenheter. Inger Järback
är ordförande i föreningens styrelse.
Grattis! Hur känns det?
– Det är roligt så klart. Men först
trodde jag att det var ett practical joke
när SBC ringde.
Varför valde ni att bli medlem i SBC?
– Jag blev ordförande när vi bytte
styrelse kände att vi inte skulle klara
allt själva. Man behöver hjälp med juridik och fakta om bostadsrättsfrågor.
Då är SBC ett bra bollplank.
Hur är det att bo i Domarringen?
– Vi är en ganska vanlig förening
tror jag. Här bor mest äldre som flyttat
från villa till lägenhet och så har vi

Inger Järback gratuleras av Göran
Olsson, vd SBC.
unga som bor i ettorna. Innergården är
det bästa med huset. Där har vi en
damm med fontän på sommaren och
till jul reser vi en jättehög gran. Det är
fantastiskt när vi tänder den och alla
lägenhetsfönster lyser upp av adventsljusstakar.

Vintern rasar
ISIGT I vinter kan det vara läge att vara extra uppmärksam på istappar och snömassor på taket.
Efter att en plåtslagarfirma blev fälld i rätten i det
så kallade istappsmålet tar få entreprenörer på sig
ansvaret att bevaka is- och snöläget vid fastigheter.
Istället blir det de boende, och ytterst styrelsen, som
själva måste inspektera läget.
Särskilt vid yvigt snöfall eller när det har börjat att
töa är det extra viktigt att titta upp mot tak och stuprör. Ser det farligt ut ska du alltid meddela föreningens styrelse. De måste då omedelbart ordna skottning
och avspärrningar.
Se upp i vinter!

Låt grannen göra jobbet
HÄNDIGT Behöver du någon som kan rensa avloppet, gå ut med hunden eller klä om soffan? Eller
kan du någon av dessa saker?
Då kan dinagrannar.se hjälpa dig på traven.
Två stressade tvåbarnsföräldrar startade i
våras sajten som hjälper dig hitta goda grannar som kan hjälpa till med vardagsbestyr.
För visst borde det finnas någon i din bostadsrättsförening som kan något om datorer. Har
du tur har han eller hon lagt ut en annons på
dinagrannar.se. Om inte kan du som privatperson
själv lägga ut en annons gratis.
Låna grannen i stället
Sedan webbplatsen lanserades i april har
för verktygen.
antalet besökare ökat stadigt. De flesta annonser handlar om hantverks- och hushållshjälp.
Men det finns också några udda inslag, till exempel killen som
vill ha hjälp med en latinsk text för sin nya tatuering.
Än så länge finns tjänsten bara i Uppsala och några förorter i
Stockholm, men grundarna har planer på att expandera till
andra delar av Sverige.

Ansvarig utgivare Göran Olsson Redaktionsråd Mats Lindbäck, Ingvar Johansson, Chris Hammar, Peder Halling, Anna Mölgård och Lena Nöjd
Redaktör Gustav Vidlund Grafisk form Vidar Hekkelstrand Produktion OTW Publishing Omslagsbild Patrick Degerman
Repro Scarena Tryck JMS Adress SBC, Luntmakargatan 18, Box 1353, 111 83 Stockholm Telefon 08-501150 00
För insänt ej beställt material ansvaras ej. Har ni frågor om innehållet? Vänd er till redaktionen på red@sbc.se.
SBC Ekonomisk Förening ärGöran
intresseoch serviceorganisation
för bostadsrättsföreningar och bosparare. Vi utvecklar bostadsrätter genom att erbjuda kunOlsson,
vd
skap, rådgivning och opinionsbildning.
SBC har 4 000 medlemsföreningar och cirka 16 000 bosparare.
SBC Ekonomisk

Förening
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Robomop gör rent hus

Typiska gråbor.

Sambo med Rambo?
BO-ORD Är du varken singel eller sambo?
Nu finns det en benämning för alla boendeformer.
Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet har med hjälp
av Aftonbladets läsare tagit fram en mer
eller mindre komplett lista. Här är några
exempel:
Dumbo: Par som borde flytta isär men
som är för dumma för att inse det.
Smygbo: Hyresgäst som bor utan hyreskontrakt – i (minst) andra hand.
Turbo: Par som turas om att bo med
barnen.
Gråbo: Pensionärer som flyttat ihop på
äldre dagar.
Krylbo: Styvfamilj där det kryllar av egna
och andras ungar.
Mambo: Vuxet barn som på grund av
bostadsbrist bor med mamma.
Svärbo: Yngre man som bor med svärmor.
Rambo: Par som har mycket fasta ramar
för sitt förhållande.
Cybo: Par som träffas och håller ihop
i cyberrymden.

FRÅGA SBC
Vem lagar rosten?
”I min bostadsrätt är badrumselementet
rostigt. Jag har skrapat och målat om
det flera gånger. En rörläggare har sagt
att det kan gå hål på det och att det är
mycket gammalt. Ska jag stå för kostnaderna för ett nytt element eller är det
föreningen?”
SBC: Ditt ansvar för elementet sträcker
sig bara till målning. Om elementet är i
dåligt skick är det föreningen som ansvarar för att det repareras eller byts ut.

Renovering gav fuktskada
”En tidigare ägare har renoverat vårt
badrum felaktigt. Det har sedan blivit
orsak till fuktskador. Föreningen hävdar
att vi som nuvarande ägare ska stå för
kostnaderna. Men vårt försäkringsbolag
hävdar att ansvarsförsäkringen inte gäller eftersom vi inte är skadeståndsskyldiga. Vad ska vi göra?”

Roboten gör jobbet.

STÄDAT Blir du trött av bara tanken på
julstädningen?
Skaffa då en Robomop, den smartaste uppfinningen sedan skivat bröd.
Ladda batterierna ett par timmar, lägg
kulan i hållaren och tryck på startknappen.
Sedan sveper manicken ljudlöst fram
över ditt golv och städar enligt tillverkaren 99 procent av 60 kvadratmeter på en
timme. Hemligheten är den elektrostatiska städduken som suger åt sig hår, damm
och smuts på hårda golvytor. Robomop
ersätter inte traditionell dammsugning
och våttorkning – men du får gott om
tid över till julens alla andra sysslor. Robomop

Grattis!
Du bor billigt
PRISVÄRT Det är trots den senaste tidens
prisuppgångar billigare att bo i en bostadsrätt än en hyresrätt. Det slår fastighetsinformationsbolaget Värderingsdata fast.
– Den enkla anledningen är givetvis att
boräntorna har sjunkit till historiskt låga
nivåer, förklarar Bengt Ringdahl, vd på
Värderingsdata.
Bolagets sammanställning visar att kapitalkostnaden för bostadsrätten, plus föreningens månadsavgift, under de senaste tre
åren har sjunkit från 2 100 till 1 400 kronor
per kvadratmeter och år. Kapitalkostnaden
beräknas genom att multiplicera kvadratmeterpriset med nettoräntan på ett
femårigt lån.

SBC: Enligt stadgarna svarar ni för de
åtgärder tidigare bostadsrättshavare har
vidtagit i lägenheten som omfattas av den
inre underhållsskyldigheten. Det innebär
att även om det inte var ni som utförde
den felaktiga reparationen är det ni som
ansvarar för att felet åtgärdas. Ni kan
emellertid, om det inte är alltför länge
sedan ni köpte bostadsrätten, försöka
kräva säljaren på ersättning. Det är möjligt
att er försäkring inte täcker skadan eftersom ni inte gjort den felaktiga reparationen och på så sätt inte är vållande.

Väggen rör på sig!
”Ovanför en dörrkarm i min lägenhet
har det blivit en spricka i väggen. Rycker
man tag i karmen så sviktar den och väggen runt sprickan rör sig. Vem ska betala
reparationen?”
SBC: Är orsaken till sprickan sättningar
och skador på husets stomme är det
föreningens ansvar. Men här handlar
det troligen om ett fel du ska åtgärda
eftersom bostadsrättshavaren har ett
underhålls- och reparationsansvar för

Bostadsrätten är billigast.

lägenhetens inre. Och det gäller bland
annat ytskikten på både bärande- och
icke bärande väggar och tak.

Nekat medlemskap
”Jag äger en bostadsrätt och nu vill
jag att min dotter och jag ska äga den
tillsammans. Vi bor där båda två. Det
är bra för henne att vara delägare om
det skulle hända mig något. Föreningen
säger dock nej och hänvisar till att den
inte behöver gå med det. Jag undrar om
det är riktigt? Kan jag överklaga beslutet?”
SBC: Föreningen har faktiskt rätt att
vägra din dotter medlemskap. Men SBC
brukar rekommendera föreningarna att
vara generösa när det gäller att bevilja
flera personer medlemskap för en lägenhet. Bostadsrättslagen ger föreningen
rätt att neka andelsägande, om inte
annat har bestämts i föreningens stadgar. Undantag från denna regel gäller
makar och sambor. Beslutet kan inte
överklagas.
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Vill du ringa gratis,
billigt eller som förr?
Skrota din gamla telefon. Säg upp ditt abonnemang. Med
den nya IP-telefonin blir det billigare eller till och med gratis
att ringa. Men hur fungerar det egentligen?
Din Bostadsrätt reder ut de trassliga termerna i den nya
telefonvärlden.
Text Dag Enander

NU KAN ALLA med en bredbandsupp-

Text Emil Tjärnström Foto Patrick Degerman

Med en bärbar IP-telefon kan du
ringa gratis i hela hemmet.

koppling säga adjö till den gamla telefonin. Med den nya tekniken ringer du
gratis via internet eller billigare med
så kallad bredbandstelefon.
Det finns flera varianter av IP-telefoni. Gratis blir det om man ringer via
sin dator till någon annans dator, så
kallad ”peer-to-peer”-telefoni. Tekniken
kräver att den du ringer har samma
programvara som du och att båda
är uppkopplade. Vanligast är Skype
från företaget med samma namn.
Programmet laddas dagligen ner av
150 000 nya användare jorden runt. Det
går även att ringa till vanliga telefonnummer, men då kostar det pengar.
Betydligt enklare är så kallad bredbandstelefoni där man kan använda
sin gamla telefon. I stället för att ringa
via din befintliga operatör kopplas
samtalet via modem till bredbandsjacket eller med ett speciellt uttag
för IP-telefoni. Med den här tekniken

blir telefonsamtalen inte gratis, men
ofta betydligt billigare än att ringa på
vanligt vis. Abonnemangskostnaden
är också lägre än för traditionell telefoni. Nackdelen är att du hos vissa
leverantörer måste betala extra för att
få behålla ditt gamla telefonnummer.
Så vilken telefoni passar dig? Testa
dig själv!

IP-TELEFONI TILL ALLA

Nu kan SBC-anslutna bostadsrättsföreningar skaffa IP-telefoni till specialpris. Det är effekten av det ramavtal som SBC slutit med Com Hem.
Introduktionspriset är 189 kronor
per månad och hushåll, och då ingår
kabel-tv, bredband och telefoni.
– Erbjudandet gäller också de
föreningar som redan har Com Hem.
Intresserade föreningar vänder sig
direkt till Com Hem före den 31
december, säger Göran Olsson på SBC.

VILKEN TELEFONTYP ÄR DU?
1. Har du dator?
A: Ja B: Nej
2. Har du bredbandsuppkoppling?
A: Ja B: Nej
3. Är datorn på dygnet runt?
A: Ja B: Nej
4. Använder du mobiltelefon?
A: Ja B: Nej

5. Känner du någon som
använder Skype eller
liknande program?
A: Ja B: Nej
6. Är det viktigt för dig att
behålla ditt gamla nummer?
A: Nej B: Ja
7. Vill du ha telefonsvarare?
A: Nej B: Ja
8. Ringer du ofta utomlands?
A: Ja B: Nej

9. Är det ofta strömavbrott
där du bor?
A: Nej B: Ja
10. Ringer du ofta till mobiltelefon?
A: Nej B: Ja
11. Ringer du bara lokalsamtal?
A: Nej B: Ja
12. Vill du kunna ringa 112?
A: Nej B: Ja

8–12 A: Säg upp allt vad telefon heter! Skype är din modell.
4–7 A: IP-telefoni verkar vara något för dig. Prova till exempel SBC:s erbjudande från Com Hem.
0–3 A: Du verkar inte vara redo för den nya tekniken. Behåll din vanliga operatör!
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NATTEN SOM
FÖRÄNDRADE LIVET
Den 8 december 2004, kl 04.39.
En kraftig explosion väcker de boende
på Surbrunnsgatan 45.
En lägenhet på femte våningen är helt
urblåst. Fasaden har rämnat och taket har
rasat ner. Ett stort antal polisbilar, brandkår och fyra ambulanser kommer till
platsen. Flera boende har själva tagit sig
ut ur fastigheten.
Övriga evakueras.
Din Bostadsrätt har träffat Åsa Larsson
som bor två våningar under den sprängda
lägenheten.
Här är hennes berättelse om året efter
smällen.
Foto Jonas Ekströmer/Pressens bild
DIN BOSTADSRÄTT • 5

”Det såg ut som
Klockan halvfem på morgonen den 8 december small
det. Riktigt ordentligt.
Det var få på Surbrunnsgatan
45 i Stockholm som då anade
att de skulle få lämna sina
hem i nästan ett halvår.
Text Ulrika Hotopp Foto Magnus Glans och
Jonas Ekströmer/Pressens bild

DEN DÄR RÅKALLA decembernatten

i fjol kommer Åsa Larsson aldrig att
glömma. Mitt i den djupaste sömnen
vaknade hon av ett kraftigt dån.
– Det var det värsta jag någonsin
hört. Trots att jag sov fanns smällen
i huvudet, berättar hon.
Hennes yrvakna tankar snurrade.
Hade föreningen slarvat med snöröjningen på taket? Hade några bilar
krockat på gatan?
Åsa Larsson tittar ut genom fönstret.
– Det såg ut som en krigszon. Tegelstenar och glassplitter överallt. Flera
bilar var totalförstörda. Några billarm
tutade och en kille på gatan skrek i
sin mobiltelefon. Ändå var jag väldigt
lugn, berättar hon.
Fortfarande
förstod hon inte
riktigt vad som
hade hänt. I mörkret såg hennes egen
lägenhet, en tvåa på
tredje våningen, ut
att vara oskadd. För att kolla läget tog
hon sig tillsammans med sin 14-åriga
dotter ut i trappuppgången – utan
varma kläder, plånbok, mobiltelefon
och katten Nils.

”

rädsla och ilska. All mediebevakning
gjorde vår situation ännu mer utsatt.
Min dotter grät och upplevelsen
började sjunka in.

Orsakades av gasläcka
Socialarbetare fanns på plats för att
stödja de boende. Åsa beslutade sig för
att ta med sin dotter till några bekanta.
Hon återvände sedan till uppsamlingsplatsen tillsammans med en vän.
– Det kändes som om jag var
tvungen att vara där. Jag ville ha så
mycket information som möjligt. Men
i ett chocktillstånd kan det vara svårt
att ta till sig allt som sägs. Därför var
det bra att ha med någon utomstående
som också kunde lyssna.
Redan under morgonen kom representanter
från försäkringsbolag
till platsen för att ge
information och inventera skador.
– Det var helt suveränt. Även om det viktigaste är att
familjen var oskadd fanns oron över
ekonomin där, berättar Åsa.
En kyrka i närheten öppnade upp sin
församlingslokal för de drabbade och
räddningstjänsten höll regelbundna
informationsmöten under förmiddagen.
– Allt sköttes väldigt proffsigt,
konstaterar Åsa.
Explosionen orsakades av en
gasläcka från en kapad ledning. Det
rörde sig om ett självmord. Rasrisken
i fastigheten bedömdes som stor och
räddningstjänsten arbetade med att
stötta upp lägenheterna runt den
urblåsta bostaden, bland annat Åsa
Larssons tvåa.
– När kan jag få komma hem? Och hur
är det med vår katt? Det var frågor som
snurrade i huvudet den förmiddagen.

Nu kom känslorna.
Rädsla och ilska.
Min dotter grät.

Explosionen var så kraftig att föremål flög
in i lägenheter på andra sidan gatan.

SBC FÖREBYGGER
OLYCKOR
Alla styrelser kan inte själva hantera en
krissituation eller olycka i föreningen.
Först och främst är det försäkringsbolagen som leder arbetet vid stora
katastrofer, men SBC kan till exempel
hjälpa till med styrelsearbete, juridiska
råd och samordning.
Det berättar Göran Olsson, vd för
SBC Ekonomisk Förening.
– Vi kan bli en sammanhållande
kraft i både stora och små saker, förklarar han.
Alla medlemsföreningar kan vända
sig till SBC:s expertis. Inte minst för råd
och förebyggande säkerhetsarbete.
– Säkerhetsfrågor måste få en mer
framstående roll. Styrelsen har ett
större ansvar än vad många tror, säger
Göran Olsson.
Efter årsskiftet kommer SBC att
arrangera informationsträffar om
säkerhet. De kommer att beröra allt
från brand och inbrott till besiktning
av hissar och snöläget.
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Få skadades fysiskt

I trapphuset mötte de grannar som var
lika frågande till den märkliga smällen.
Föreningens ordförande fanns också
på plats och lotsade folk ut ur huset.
De fick ta vägen över gården eftersom
huvudporten var blockerad. Gården var
täckt av glas från balkongdörrar och
fönster som krossats av explosionen.
Ute på gatan möter polis och räddningstjänst de första som kommer ut
ur fastigheten, ger dem filtar och ber
dem ställa sig i en port på andra sidan
gatan.
– Nu kände vi av kylan och såg hålet
i vår fasad. Ändå verkade alla samlade,
berättar Åsa.
Endast några få av de boende skadades fysiskt av explosionen och behövde
söka läkarhjälp. Övriga fick tillfälligt
härbärge i en SL-buss som polisen
beställt fram. I en Seven Eleven-butik
fick de drabbade kaffe, mat och annat
de behövde under morgontimmarna.
– Nu kom känslorna. Frustration,

Tillfällig bostad
Vid lunch fick Åsa äntligen gå in i
lägenheten för att hämta det allra
nödvändigaste. Dörren var uppbruten,
katten Nils borta, tapeterna genomblöta av en brusten vattenledning och
damm från ventilerna täckte golv och
möbler.
– Då förstod jag att det inte skulle bli
aktuellt att sova hemma den natten.

en krigszon”

Åsa Larsson bodde med sin dotter och katt två våningar under lägenheten som sprängdes. Efter ett halvår kunde de flytta tillbaka.

Det skulle dröja ytterligare ett halvår
innan familjen fick återvända.
Försäkringsbolaget, styrelsens ordförande och grannar blev Åsas viktigaste
kontakter månaderna efter explosionen.
Försäkringsbolaget hjälpte till med allt
praktiskt och ekonomiskt. Styrelsen
svarade på frågor om renoveringen
och samtalen med grannarna betydde
mycket för att bearbeta händelsen.
– Vi har kommit
varandra närmare. Det
är skönt att få dela
upplevelsen med andra,
säger hon.
Dagarna efter explosionen fanns också en
krisgrupp med kuratorer och psykologer att
vända sig till.

”

Andra kvällen ordnade styrelsen ett
boendemöte med bland annat räddningstjänst, polis och försäkringsbolag.
Ett vaktbolag anlitades också efter några
dagar för att hindra obehöriga från att
ta sig in i den utrymda fastigheten på
Surbrunnsgatan 45.
Några boende kunde återvända hem
rätt snart, medan andra fick flytta in i
tillfälliga bostäder runt om i Stockholm.
Föreningens försäkringsbolag upphandlade en
entreprenör för renoveringen, medan de
boendes enskilda försäkringsbolag tog hand om
saneringen av lösöret.
Efter en tid hos vänner
flyttade Åsa, hennes
dotter och katten Nils, som kom tillbaka

När kan jag få
komma hem?
Och hur är det
med vår katt?

efter en vecka, in i en av försäkringsbolagets evakueringslägenheter – en stor
tvåa på Södermalm.
– Vad skönt det var att kunna stänga
en egen dörr. Det var viktigt att få tillbaka sina dagliga rutiner. Men julen det
året blev inte rolig, berättar hon.
Desto mer nöjd är Åsa
nu när hon äntligen fått
komma hem till sin nyrenoverade lägenhet, även
om alla saker ännu inte
är på plats.
– Före olyckan tänkte
vi sälja lägenheten.
Men sedan ville vi så
gärna komma hem igen.
Så nu bor vi kvar, säger Åsa.
Nils.
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TEMA: EKONOMI

Med husköpet
Blås ut!
kom kreativiteten

Det lackar mot jul. Levande ljus, eld i öppna spisen och knäck
som bubblar på spisen. Mysfaktorn är hög. Likaså brand- och
olycksrisken.
Text Ulrika Hotopp Foto Magnus Glans

Den kalla och mörka årstiden i Sverige
innebär att vi tillbringar mer tid i
våra hem – den plats där det sker flest
olyckor. Särskilt jul- och nyårshelgerna utmärker sig i statistiken.
Enligt Räddningsverket inträffar
flest bränder i bostäder under perioden december till februari. Orsaken
är våra traditioner med ljusstöpning,
adventsljusstakar, tomtebloss och
fyrverkerier.
– Nummer ett inför denna säsong
är att sätta upp fungerande brandvarnare. 60 procent av dem som brinner inne har inte haft brandvarnare,
säger Björn Albinson, brandingenjör
på Räddningsverket.
Levande ljus är den största brandfaran i vintermörkret. Av alla bränder
orsakade av levande ljus mellan 1996
och 2003 inträffade cirka hälften i
december. Och det är julafton som är
allra farligast.
– Bränder kring jul och helger är ofta
tragiska. Familjen samlas och det finns
höga förväntningar på hur det ska
bli. En brandolycka kan förändra allt,
berättar brandingenjören som varje år
hoppas på en fröjdefull brandsäker jul.
Om det finns barn hemma är det
ännu viktigare att vidta försiktighets8 • DIN BOSTADSRÄTT

åtgärder inför de kommande helgerna.
Små barn far runt som yrväder under
julstöket och kan välta ner både
levande ljus och kastruller.

Alkohol och stress
Trots goda kunskaper glömmer folk
fortfarande att släcka sina levande
ljus. Stress är en anledning, en annan
är vårt sociala beteende. I norra
Europa dör i genomsnitt 13 till 14
människor i bränder per miljon invånare. I Sydeuropa ligger siffran på 5
till 10 människor.
– Det handlar mycket om hur man
dricker, röker och bor. Här uppe i norr
sker det mer i ensamhet, konstaterar
Björn Albinson.
En annan anledning är att alkoholkonsumtionen ofta ökar under storhelgerna. Under nyårsnatten brinner
det mer än dubbelt så ofta som under
andra dagar i december. Och kombinationen stora mängder alkohol och
brandfarliga pjäser kan vara livsfarlig.
En nyårsraket som åker in i vardagsrummet i stället för upp i luften kan
snabbt tända eld på en lägenhet.
– Varje år är det i snitt en person
som omkommer på grund av fyrverkerier, tillägger Björn Albinson.

Brandsäker
vinter
Runt jul och nyår brinner det som mest i våra
hem. Här är tipsen som håller olyckan borta.

Värmeljus

Tester med billiga värmeljus från mindre kända tillverkare har visat att de innehåller oren ljusmassa som
kan antändas.
Var noga med kvaliteten när du köper värmeljus
och se till att de släcks när de lämnas obevakade.

Adventsljus

Efter tredje advent då det första stearinljuset
har brunnit ner är ljusen som farligast. Det
tar cirka tre minuter för hela ljusstaken att bli
övertänd när mossa, plast eller tyg tar fyr.

Julgranen

Det väldoftande trädet är en brandrisk när det fått stå inomhus utan
tillräckligt med vatten. Små granar
som är klent byggda torkar ut tidigare. De brinner snabbt och med
hög intensitet. Undvik levande ljus
eller tomtebloss i julgranen.

Tomtebloss

De gnistrande pinnarna är inte
så ofarliga som många tror.
Gnistorna från ett tomtebloss
består av små glödande järnfilspån. De flesta hinner svalna
innan de träffar något brännbart
material. Men det händer att ett
glödande spån orsakar brand.
Var försiktig om du tänder ett
tomtebloss inomhus. Det brinner
snabbt om ett tomtebloss antänder
en alltför torr gran.

Fyrverkerier
Spisaska

Trots att elden har brunnit ut för länge sedan
kan resterna fortfarande innehålla glöd eller
heta föremål.
Vänta med att ta ut brandrester ur kaminer
och spisar tills du vet att de är helt kalla. Det
kan ta flera dygn. Sug aldrig upp sot och aska
med dammsugaren. Glödrester i askan är en av
de vanligaste orsakerna tilll bostadsbränder.

Raketer och smällare är
ett stort nöje om de avfyras rätt. Varje år skadas
vuxna och barn helt i
onödan av fyrverkeripjäser.
Förvara fyrverkeripjäser oåtkomliga för barn
och så att de inte kan
antändas av misstag. Läs
bruksanvisningen noga.
(Källa: Räddningsverket)
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ETT FALL FÖR NÄMNDEN
Bostadsrättsnämnden erbjuder opartisk bedömning av konflikter
om bostadsrättsfrågor. Nämndens yttranden är endast vägledande.
Läs mer om hur de arbetar på www.bostadsrattsnamnden.se

När Evas kökstak ramlade in blev
det tvist om vem som skulle stå för
reparationskostnaderna.
10 • DIN BOSTADSRÄTT

Innertak
med komplikationer
När Eva Lundgrens kökstak ramlade ner ställdes flera frågor på
sin spets. Vem ska till exempel stå för reparationskostnaderna och
vilka beslut kan en styrelsemedlem ta på egen hand?
Text Marie Lindvall Illustration Patrik Agemalm

det fanns risk för att jag skulle få
bekosta skadan själv. Men han sa att
det självklart var föreningens ansvar,
berättar Eva.

Föreningen betalade fakturan
DET VAR TORSDAGSKVÄLL och

högsommar. Eva Lundgren hade haft
en avkopplande helg på landet. Nu
skulle det bli skönt att komma hem.
Men i samma stund som hon satte
nyckeln i dörren och klev in i lägenheten i Malmö fick den välbehövliga
sommarledigheten ett abrupt slut.
Köket såg ut som ett slagfält. Golvet
var täckt med murbruk, kökslampan
dinglade sönderslagen i sin kabel och
i taket gapade ett stort svart hål.
− Jag vågade inte gå in i köket. Det
såg ut som om ännu mer av taket
skulle trilla ner när som helst, berättar Eva Lundgren.
Hennes första tanke var att någon
från bostadsrättsstyrelsen borde titta
på hennes kök. Men det var ingen
enkel uppgift. Det var semestertider
och allt vanligt vardagsliv hade stannat av.
− Jag gjorde i alla fall en felanmälan
och de lovade att skicka en hantverkare som skulle ta hand om det mest
akuta. Under tiden rådde de mig att
undvika köket. Det var inga problem.
Jag hade ingen som helst lust att gå in
där. Det såg farligt ut, konstaterar Eva.

Nästa morgon fick Eva fatt i en
representant för styrelsen som
omedelbart kom för att titta på
skadan. Tillsammans började de röja
bland murbruk och krossat glas. Den
utlovade hantverkaren dök upp och
stadgade tillfälligt upp taket med
trästöttor.

Ingen offert
Nu kunde Eva närmare undersöka
sitt kök. Förutom hålet i taket,
var väggar och golv skadade.
Laminatgolvet och skåpluckorna var
illa åtgångna och kökslampan var
krossad. Eva och styrelseledamoten
var överens om att det som hade
hänt i köket måste vara föreningens
ansvar eftersom det verkade vara
delar av husstommen som hade
rasat. Styrelsens ordförande var på
semester. Det var också alla de andra
styrelsemedlemmarna. Men ledamoten åtog sig att skaffa en hantverkare
som kunde laga Evas tak. Någon
offert på reparationerna tog han
aldrig in.
− Jag sa särskilt till att jag hellre
löste reparationen på egen hand om

En hantverkare kom och knackade
ner resten av det lösa taket. Efter en
tid kom också en målare som målade
om taket och väggarna. Fakturan
betalades av föreningen.
Under tiden hade semestern gått
mot sitt slut och styrelsen höll sitt
första möte efter ledigheten. Eva blev
kontaktad av den styrelseledamot
som först hade varit och tittat på
hennes kök. Han berättade att styrelsen inte ansåg att föreningen skulle
stå för reparationskostnaderna.
Skälet var att det i stadgarna stod att
bostadsrättsinnehavaren själv ska stå
för lägenhetens inre underhåll.
I det läget beslöt sig Eva för att
kontakta Bostadsrättsnämnden för
att få klarhet i vem som skulle stå
för reparationskostnaden. Hon ville
också veta hur tungt ett muntligt
löfte från en styrelsemedlem väger
och vilket ansvar en enskild ledamot
egentligen har.
− Dessutom ville jag få utrett om
styrelsen i efterhand kunde kräva
mig på en kostnad för ett redan
utfört arbete, som jag inte själv hade
kunnat påverka, förklarar Eva.

Bostadsrättsnämndens yttrande
Ansvaret för reparationskostnaderna
Enligt föreningens stadgar svarar bostadsrättsinnehavaren själv för ytskiktet i rummens tak. Till ytskiktet
räknas färglager och underliggande putslager. I det
här fallet ska Eva därför stå för kostnaderna i samband med putsning och målning av taket.
En enskild styrelseledamots ansvar
En styrelseledamot i en bostadsrättsförening kan
i princip inte genom egna beslut binda styrelsen
gentemot en medlem. Det får en medlem anses vara
skyldig att känna till.

Krav på betalning på redan utfört arbete
Enligt föreningens stadgar är det bostadsinnehavaren som ansvarar för inre underhåll. Att föreningen
i detta fall ändå har skött reparationen och betalat
kostnaderna kan innebära att medlemmen inte blir
betalningsskyldig. Föreningen skulle först ha gjort
klart för Eva att hon skulle stå för kostnaderna.
Båda parter har brustit i sitt agerande. Eva, för att hon
tagit fasta på vad en enskild styrelseledamot har sagt
och föreningen för att inte ha gjort klart för Eva att
hon skulle få stå för kostnaderna. Nämnden ansåg att
både Eva och föreningen skulle bidra till kostnaderna.
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FÖRENINGSLIV

Relaxade grannar. Per Jonas Olsson, Ulla Stenberg och Catharina Eriksson trivs både i och utanför bastun.

Busbra i bastun
I bostadsrättsföreningen Frögårdarna satsar man på att odla må-bra-känslor.
Och visst känns det bra att stiga ur vinterkylan och in i en varm bastu.
– Vi är jättenöjda, säger Catharina Eriksson.
Text Emil Tjärnström Foto Patrick Degerman

GENOM ATT FLYTTA lite på ingången

till tvättstugan och bygga om några
oanvända utrymmen, fick de boende på
Frögatan i Skellefteå plats att förverkliga sin dröm – en ny bastu och ett
relaxrum.
Vackert kaklat och mysigt inrett har
de 30 välplanerade kvadratmetrarna
blivit en lyx i vardagen. De boende har
satt trivseln högt på sin dagordning.
Bastun och relaxrummet ligger vägg
i vägg med föreningens festlokal. Inte
långt därifrån har man även inrett ett
styrketräningsrum och ett snickeri, som
alla medlemmarna får använda.
Bastubygget kostade omkring
75 000 kronor att genomföra, pengar
som redan fanns i föreningen.
– Vi anlitade hantverkare för att
bygga om, så att det skulle bli riktigt bra
gjort, berättar Catharina Eriksson, som
är Frögårdarnas ordförande.
Väl använda pengar, tycker de boende.
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Lokalen är flitigt använd, allra mest
på fredagar och lördagar. En helkväll i
värmen kostar inte mer än 50 kronor.
– Många som kommer hit och tittar
säger lite avundsjukt att de också skulle
vilja ha en sådan här anläggning där de
bor, säger Catharina.
Gemensamma lokaler kan ibland
ställa till med praktiska problem. På
Frögårdarna har man löst bokningen
av lokalerna genom en särskild nyckelbricka. Varje lägenhet har en egen
personlig bricka – eller ”flärp” som de
boende kallar den. Med den bokar man
och låser upp i lokalen.
– Vi kan också boka bastun eller
tvättstugan på internet. Det är väldigt
praktiskt för mig som är ute och
reser mycket i jobbet, menar Lisette
Edgarsson.
Alla är överens om att de gemensamma lokalerna bidrar till gemenskapen. På Frögatan känner alla varandra.

Men visst umgås man på olika sätt
under olika årstider – och det är vintern
som är den stora bastusäsongen.
Vad är då en lagom bastutemperatur?
– Kring 60 grader är lagom varmt för
mig, tycker Ulla Stenberg.
– Nej, nog går det att elda upp bastun
i 90 grader, skrattar Per Jonas Olsson.

Värt att veta
Namn: Brf Frögårdarna.
Ort: Skellefteå.
Antal lägenheter: 196.
Allmänt: Lägenheterna är från slutet av
1970-talet. På området finns familjehus,
parhus och radhus i sju olika storlekar.
Boytan varierar från 47 kvadratmeter
och ända upp till 110 kvadratmeter.
Området är populärt. Det är både nära
till naturen och till Skellefteå centrum.

erbjuder

För information kring SBC:s bosparande och aktuella projekt
– besök gärna www.sbc.se eller ring SBC på 08-501150 00.

I samklang med naturen
”Skog och sjö” är det poetiska namnet på SBC:s nya projekt i Nysäter, i
Mölnlycke öster om Göteborg. Och namnet håller vad det lovar; här byggs
lägenheter och villor med sjöutsikt och en lummig skog runt knuten.
SBC VANN i våras den markanvisningstävling som Härryda kommun ordnade
inför projekteringen av det nya området. Uppdraget består av att bygga 40
bostadsrätter, 50 hyresrätter och åtta villor. Husen ligger i en sluttning i sydvästläge mot sjön, vilket ger sjöutsikt från
alla bostäder.
– Vi vill skapa ett bostadsområde i
samklang med naturen, säger SBC:s projektledare Martin Dahllöf.

Sobert svart och trä dominerar
Husens utformning är gjord med tanke
på den omgivande naturen: mycket trä
och sten i en dov färgskala där matt
svart, grått och glas dominerar. Husen är
moderna och materialvalen är av mycket
hög kvalitet. Kalksten i hallen, klinker,
kakel och mosaik i badrum och kök. I
vardagsrummet står en braskamin att
njuta av och köken är kompletta med all
maskinell utrustning, köksö och vackra
material.

Naturligt in i minsta detalj
I stället för traditionella trädgårdar kom-

mer det att finnas mer av ljung, blåbärsris och låga stenmurar. Berghällar med
mossa kommer att bevaras, liksom träden
mellan husen. Parkeringar och gångar
kommer att vara grusade i stället för
asfalterade. Till och med lekplatsen på
området ska göras av naturliga material.
En rutschkana byggs i en naturlig slänt
och en gammal ek får bli klätterträd.

Bekvämt nära storstan
Nysäter ligger cirka 15 minuters bilfärd
från centrala Göteborg. Med buss tar det
20 minuter.
I Mölnlycke centrum finns all service,
butiker och skolor.
Målgruppen för det nya området i
Nysäter är barnfamiljer samt lite äldre
par som söker ett boende utanför storstan, men med all tänkbar service inom
räckhåll. Byggstart under 2006.

Intresserad?
Bostäderna i Nysäter säljs i första hand till
SBC:s bosparare, men en del av lägenheterna kommer att förmedlas via kommunens
bostadskö.

LEV LIVET I HÖGDALEN
Ung och sugen på eget boende?
Då är det hög tid att anmäla sig för
bosparande i SBC för att få chans till
en nybyggd lägenhet i Högdalen i
södra Stockholm.
Under hösten 2006 planeras
byggstart för cirka 80 student- och
ungdomsbostäder i Högdalens
Centrum. Det tar runt 20 minuter
med tunnelbanan till T-centralen
och det finns flera högskolor inom
räckhåll. Lägenheterna är på cirka 35
kvadratmeter och har öppen planlösning med barkök samt badrum. Ett
regelbundet sparande ökar chansen
att få förtur i kön. Kontakta SBC eller
Handelsbanken.

NATURNÄRA BOENDE
I GYLLINS TRÄDGÅRD
Gyllins Trädgård är en gammal handelsträdgård i nordöstra delen av
Malmö som varit i kommunens ägo
sedan 1960-talet. Under många år har
området stått orört och igenvuxet.
Nu ska Gyllins Trädgård bebyggas med
totalt 600 bostäder i ett unikt projekt
med tydlig naturprofil. Målsättningen
är att locka boende i alla åldrar. SBC
kommer att bygga 70 lägenheter i tvåeller trevåningshus. Detaljplaneringen
startar direkt efter årsskiftet och
byggstart blir det 2007.
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Varm vinter het trend
Mörker, kyla, snö och slask. Den korta svenska sommaren känns
oändligt långt borta och längtan efter sol och värme växer i takt
med snödrivorna.
– Intresset för att köpa bostad utomlands ökar. Nu är det inte
bara Spanien och Frankrike som gäller utan även nykomlingar som
Grekland och Malta, säger fastighetsmäklaren Britt-Mari Koch.
Text Sofia Zetterman Foto photos.com

ATT KÖPA BOSTAD utomlands är en

uppåtgående trend. Allt fler svenskar
bor veckovis eller halvårsvis i länder
som bjuder på sol och värme. Boomen
kan delvis förklaras med att fyrtiotalisterna pensionerar sig, men det blir
också allt vanligare med yngre spekulanter.
– Fler barnfamiljer flyttar ner och
bosätter sig. Många har möjlighet att
arbeta på distans och väljer att tillbringa vinterhalvåret utomlands, säger
Britt-Marie Koch på Fastighetsbyrån
BM Koch.
Sol och värme är det som lockar
mest.
– Men det handlar också om
samhällsklimatet, säger Britt-Mari. Det
är billigare att leva utomlands; man
kan unna sig god mat och dryck.

Vill ha upplevelser
Den typiske köparen ser annorlunda ut
i dag än för tjugo år sedan.
– Förr var det pensionärer som
sökte permanentbostad i Spanien och

ett liv med sol, golf och boule, säger
fastighetsmäklaren Berndt Tidblad, på
Tidblad & Partners AB. I dag är huvudgruppen köpare 45–50 år och söker ett
andra hem. I stället för strandliv och
golf vill man ha upplevelser, som att
vandra, cykla i Alperna och besöka
historiska platser – aktiviteter som
passar hela familjen.
Lättskötta lägenheter är det som
mest efterfrågas, men försäljningen av
villor och så kallade byhus ökar.
Populärast, och därmed också dyrast,
är fortfarande svenskfavoriterna
Spanien och franska Rivieran. På fem
år har priserna i Spanien fördubblats
och Rivierans bostadspriser ökar med
15–20 procent årligen. Men uppstickare
som de nyblivna EU-länderna Malta och
Cypern vinner mark och Kroatien, med
sin över tusen kilometer långa kustlinje, lanseras nu som Europas nästa
riviera. Mest prisvärt i dag är enligt
många Grekland, där det fortfarande
går att göra riktiga fynd.
– Om ni bestämt er för att köpa,
fundera inte för länge, för priserna
stiger snabbt, råder Britt-Mari Koch. Var
också öppen för nya, mindre etablerade
områden. Där kan ni göra bra affärer.

Ingen garanti
Det är dock inte helt riskfritt att köpa
bostad utomlands – i Spanien får
till exempel vem som helst kalla
sig mäklare. Man bör också se upp
med att köpa lägenheter på ritning
(”off plan”). Ofta krävs närmare halva
köpesumman i handpenning, men vissa
företag har ingen garanti för köparen
om byggherren går i konkurs.
Det är viktigt att välja en kompetent
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mäklare som har god kunskap om
marknaden och reglerna i respektive
land. Bra rådgivning om orten, landet,
lån och köp i annan valuta samt
snåriga skatteregler kan löna sig.
– En mäklare ska erbjuda ett tryggt
köp, där fastigheten bibehåller sitt
värde och överensstämmer med köparens önskemål. En bra dialog med
mäklaren är viktigt, säger Berndt
Tidblad, på Tidblad & Partners.
Många mäklare erbjuder visningsresor där man i grupp åker ner och
tittar på olika objekt.
– Mitt råd är att man själv åker ner
och hyr bil och känner på miljön, säger
Berndt Tidblad. Viktigast av allt är ändå
att hitta en ort där man verkligen trivs.

SBC BYGGER I
SPANSKA ALTEA

SBC:s projekt i Altea på spanska Costa
Blanca-kusten är i full gång. Just nu
gjuts betongplattorna till grunden.
– Det här området skiljer sig mycket
från många överexploaterade semesterområden i Spanien, säger SBC:s
bostadschef Leif Ågren. I Altea kan vi
erbjuda natur och grönska runt husen
samt närhet till byn med sina genuina,
vitkalkade gränder.
Totalt bygger SBC 16 par- och kedjehus på cirka 125 kvadratmeter boyta
plus terrasser och balkonger med solavskärmande tak. Dessutom är det
tomt till varje hus. Husen har genomgående hög standard. Området kommer
att vara inflyttningsklart i januari 2007.

Sträck ut benen och doppa fötterna i den ljumma sanden. Allt fler svenskar tillbringar vintrarna utomlands.

PLAYA SOM PLAYA – SÅ MYCKET KOSTAR SEMESTERLÄGENHETEN
t t
mes
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klim

TURKIET

SPANIEN

THAILAND

BRASILIEN

SYDAFRIKA

KROATIEN

Lägenhet med
två rum och kök

Från 300 000 till
700 000 kronor.

Från 1 000 000
till 2 000 000
kronor.

Från 450 000
kronor.

Från 450 000
kronor.

Från 1 500 000
kronor.

Från 1 100 000
kronor.

Resa

Direktflyg/
charter cirka
fyra timmar.

Direktflyg/
charter cirka
4,5 timmar.

Direktflyg/
charter cirka 12
timmar.

Reguljärflyg/
charter cirka 12
timmar.

Reguljärflyg/
enstaka charter
cirka 12 timmar.

Direktflyg/
charter cirka
3,5 timmar.

Säsong

Året runt.
Varmast i juni
till september.

April till oktober. Varmast i
juni till september.

Året runt.
Regnigt i maj
till oktober.

Året runt.

Året runt.

April till oktober. Varmast
i maj till september.

Prisnivå, en middag per person

50–120 kronor.

90–180 kronor.

35–80 kronor.

80–150 kronor.

50–130 kronor.

60–150 kronor.

Källa: Interhome, Fritidsresor och X-change

Billigt i Thailand
eller nära till
Spanien. Pris, klimat och avstånd
avgör valet av
utlandsboende.
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Posttidning B
BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING

Vintertid tillbringar vi mer tid i hemmet och antalet olyckor ökar drastiskt. Bränder är vanligast
under perioden december till februari. I de flesta fall orsakade av slarv med levande ljus.

VAD ÄR DU MEST RÄDD SKA
HÄNDA MED DITT HEM?
Foto Dag Enander och TV3

Martin Brück, 34, Landskrona
– Vi bor i villa med två små pågar och det
man är rädd för är att de ska leka med
elden eller ett kvarglömt ljus. Inbrott är
jag inte så orolig för. Tjuvarna skulle få
problem med vår vakthund Kampus.

Viktoria Wadman, 36, Sundbyberg
– Brand är jag inte orolig för eftersom vi
bor på första våningen. Det går så snabbt
att komma ut. Det är värre när man upptäcker att trapphusdörren är uppbruten.
Då vet man aldrig vem man stöter på i
trapphuset.

Johanna Kullman, förlagschef, 30,
Stockholm
– Brand, så klart. I förra veckan brann det
i huset vi bor i och det kan vara grannens
slarv som förstör ditt hem. Visst kan det
också hända vid en vattenskada, men det
känns inte lika skrämmande.

Robert Aschberg, 53, programledare, Stockholm
– Att det ska börja brinna. Vattenskador går alltid att fixa eftersom det uteslutande
handlar om skador på egendom. Bränder skördar liv och ett bra brandskydd hemma är
därför ett måste. Tänk på det!

Robert Nykvist, 22, Åkersberga
– Bränder tycker jag inte om.
För några år sedan började det
brinna i ugnen. Det var läskigt
hur mycket rök det blev. Genom
att kväva syretillförseln gick
branden snabbt att släcka, men
min lillebror blev skraj.

Valentin Mata, 62, Lindome
– Att det ska börja brinna, speciellt som jag inte
har någon försäkring. Jag är inte rädd för rånare
för jag har inget guld hemma. Bara en gammal
skruttig tv-apparat.

