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Äkta framgång för oäkta förening
Bubblan är nog
ingen bubbla
välkommen till ett nytt nummer av Din
Bostadsrätt – tidningen som alla 176 000
boende i SBCs medlemsföreningar får.
Kommer vi som bor i bostadsrätt att
drabbas av en jättesmäll när den så
omskrivna bostadbubblan spricker?
Jag är övertygad om att tidningarna som
vanligt överdramatiserat frågan. Dels finns
det nog ingen bubbla – och dels har vi
mycket sundare föreningar än i början på
1990-talet.
Idag lever vi inte i samma värld. Räntan
och belåningen är lägre. Ingen är beroende av höga räntebidrag. De insatser man
lägger in i sitt boende är mycket högre än
tidigare – ingen har råd att bara överge
sin bostad. Vi har med andra ord mycket
sundare bostadsrättsföreningar som klarar
motgångar bättre.
Dagens stora fara handlar om skatterna
som ökar hela tiden med höjda taxeringsvärden.
Bekvämt för
de som skall
använda våra
skattepengar
men svårt för
de styrelser
som måste
förklara för
sina medlemmar varför
årsavgiften
hela tiden måste öka trots alla besparingar
som görs. Läs vad politikerna tycker på
sidan 8–9.
Bostadsrättsföreningar fungerar inte
utan en aktiv styrelse. Kan
det vara något för dig?
Håkan Lyckeborg i
Hjorthagen berättar
på sidan 12 varför det
är viktigt att engagera
sig i förvaltningen av sin
förening.

”

Jag är övertygad om att
tidningarna
som vanligt
överdramatiserat frågan.

Göran Olsson, vd
SBC Ekonomisk
Förening

EKONOMI Alla medlemmar i oäkta
bostadsrättsföreningar kan andas
ut! Efter att riksdagens skatteutskott har sagt sitt, behålls lättnadsreglerna tills vidare.
I reda pengar innebär det cirka
1 000 kronor i månaden som
bostadsrättsinnehavarna i oäkta
föreningar slipper betala. Tacka SBC
för det!
Det var nämligen SBC som först
uppmärksammade problemet med
den nya beskattningen för fåmansföretag, de så kallade 3:12-bestämmelserna, som var avsedda att träda
i kraft från och med 2006.
Som en följd av denna skulle alla
medlemmar i oäkta föreningar vara
tvungna att ta upp en ”boendeförmån” som kapitalinkomst.
Men skatteutskottet har nu beslutat att behålla lättnadsreglerna i

Goda nyheter för oäkta förening.
avvaktan på en översyn av reglerna
som gäller för oäkta föreningar, vilket var helt i linje med det förslag
som SBC tillsammans med HSB och
Riksbyggen la fram.

Har du råd att bo kvar?
EKONOMI Vart fjärde hushåll med
bolån över en miljon har inget låneskydd eller livförsäkring om deras
partner skulle avlida. De riskerar att
inte ha råd att bo kvar om partnern
avlider. Det visar en undersökning
från Länsförsäkringar. Det är främst
hushåll med lägre inkomster som har

dåligt skydd vid partners bortgång.
– Vad vi alla borde göra är att
sätta oss ner vid köksbordet och ”ta
livet” av vår partner på papperet
och se vilka ekonomiska effekter
det får för den efterlevande, säger
Elisabeth Hedmark, privatekonom på
Länsförsäkringar.

Fingeravtryck på köksfläkten är ett minne blott med den nya svampen.

Flottiga fingrars skräck
HJÄLPREDA Nu kan alla med
rostfria vitvaror andas ut.
Äntligen finns ett enkelt och
effektivt sätt att bli av med fingeravtrycken på kylskåp och fläktkåpor. Med 3M:s nya städsvamp

ska det enligt uppgift räcka med
lite vatten för att uppnå ett skinande resultat. Svampen, som är
tillverkad av melaminskum, klarar
svåra fläckar på de flesta ytor
utan att lämna repor.

Ansvarig utgivare Göran Olsson Redaktionsråd Mats Lindbäck, Ingvar Johansson, Chris Hammar, Peder Halling, Anna Mölgård och Lena Nöjd
Redaktör Gustav Vidlund Grafisk form Malin Age Produktion OTW Publishing Omslagsbild Magnus Glans
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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Kampanjpris på
designad brandvarnare

Larmad lampa – snyggt och säkert.

ERBJUDANDE Glöm trista plasttårtor
och hopplösa borrhål i taket. Den nya
brandvarnaren Snapalarm är både snygg
och lätt att sätta upp. I stället för att
använda skruvar klickas den fast på taklampans sladd. Du slipper borrhål och det
går enkelt och snabbt att montera den.
SBC månar om din säkerhet och erbjuder
nu Snapalarm till ett mycket bra kampanjpris. Om föreningen går ihop och
beställer blir priset extra förmånligt.
Planera för en brandvarnare i flera rum
och tänk på att Snapalarm kan också vara
en bra present! Ju fler brandvarnare som
beställs samtidigt, desto bättre pris.

1 st 310 kr. Frakt tillkommer på ca 45 kr.
2 st eller flera – upp till 11 st, 310 kr/st.
Fraktfritt.
Hel kartong, dvs 12 st, 280 kr/st.
Fraktfritt.
4 kartonger, dvs 48 st, 250 kr/st.
Fraktfritt.
För fler än 48 st – begär offert
Erbjudandet gäller till 31 juli 2006.
I handeln kostar Snapalarm 349–429
kronor.
Beställning av Snapalarm görs per e-post
till elise.segefalk@sbc.se eller på telefon
08-501 50 18.

Illustration: Patrik Agemalm

Aktier till alla
får ett värde
EKONOMI Nu är det möjligt att
köpa eller sälja aktier i SBC, Sveriges
Bostadsrättscentrum AB. Sedan i månadsskiftet februari–mars noteras aktien på
Aktietorget och det är möjligt att följa
kursutvecklingen i dagstidningarna. SBC Ek
för äger fortfarande drygt 45 procent i bolaget, övriga aktier ägs idag av bosparare och
bostadsrättsföreningar.

Våga fråga!
SERVICE Har du frågor om budgivning,
bostadsmäklartjänster och avtal? Nu kan
du ringa till Mäklarsamfundets kundombudsman och få svar
direkt.
Under ett drygt
halvår har Titti Öhrn
Titti Öhrn,
Mäklarsamfundets svarat på frågor från
kundombudsman. undrande bostadsköpare och säljare. 32
procent av frågorna handlar om mäklartjänsten, budgivning och processen runt
bostadsköpet. Avtals- och ansvarsfrågor
står för tolv procent.
– Det känns bra att konstatera att andelen klagomål bara utgör nio procent av
samtalen. Och det handlar oftast om bristande information och dålig kommunikation mellan parterna, säger Titti Öhrn.
Mäklarsamfundet är en branschorganisation som representerar en
majoritet av Sveriges fastighetsmäklare.
Kundombudsmannen når du på
08–83 22 66.

Många tjuvar tar sig
in via balkongen på
översta våningen.

Fara på taket
SÄKERHET Nu tar sig tjuven in via taket.
I Stockholm har flera
inbrott drabbat lägenheter på översta våningen
och polisen misstänker att
snöröjare ligger bakom.
Tjuvarna har tagit sig

in via balkongen och faktum är att det är relativt
vanligt med inbrott högst
upp i husen, särskilt i samband med renoveringsarbeten och ombyggnader.
– De som bor på bottenplan löper störst risk,

men därefter kommer
högsta planet, säger JanPeter Alm på SSF till tidningen Stockholm City.
Bästa sättet att skydda
sitt hem är att byta ut
balkongdörren mot en
certifierad fönsterdörr.

Nyttigt på nätet
INTERNET Letar du efter en ny bostad? Söker du efter en blankett för styrelsearbetet i din förening?
SBC håller på att lansera en helt ny och informativ webbplats
som riktar sig mot såväl kunder i SBC AB som medlemmar i
SBC:s ekonomiska förening.
N ya w w
Oavsett om du är återkommande användare eller förstaw.sbc. se
gångsbesökare ska informationen vara snabb och enkel att ta till sig
med en tydlig grafisk profil. Och en bättre sökmotor gör det enklare att hitta information.
En spännande nyhet för alla bostadsrättsföreningar är att ett paket kommer att
finnas tillgängligt som gör det möjligt att upprätta en egen webbplats.Detta och
mycket mer på den nya webbplatsen. Se den i en dator nära dig!
DIN BOSTADSRÄTT • 3
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”Vi vill ha nära t

Värt att veta
Svea artilleri kommer att vara inflyttningsklart hösten 2007. Alla nittio
bostadsrätterna är sålda.
Trygghetskonceptet i Svea artilleri
vänder sig i första hand till dem som
närmar sig pension och som vill klara
sitt eget boende så länge som möjligt.
SBC tror på en stor efterfrågan av
trygghetsboende och planerar att
bygga efter samma idé på Ekerö utanför Stockholm.

Ingrid och Anders
Törnblom vill ha nära till
stadens puls. Taxen Filip ser
fram emot promenaderna
på Gärdet.
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Svea artilleri.

till Stureplan”
Text: Naljen Ståhlström Foto: Magnus Glans

Lugnt och tryggt, men ändå
nära till storstadens puls och
breda utbud. Pensionärsparet
Ingrid och Anders Törnblom vill
inte lämna livet i stan.
Efter att ha bosparat i sex
år köper de större våning och
flyttar till sitt nya drömboende
i föreningen Svea artilleri på
Gärdet i Stockholm.
DET ÄR ETT PIGGT och utåtriktat äkta
par som tillsammans med taxen
Filip tar emot i lägenheten i centrala
Stockholm som de snart ska lämna.
Ingrid, 80, och Anders, 72, älskar
innerstadens liv och rörelse. Här
finns allt de uppskattar och flitigt
utnyttjar – teatrar, museer, affärer
och restauranger.
I sex år har de bosparat i SBC och
började tidigt intressera sig för SBCs
trygghetsboende.
– Det känns viktigt att se över
sitt boende nu när vi är äldre, säger
Anders.

Flyttar till större
När de hörde talas om att SBC
hade förvärvat mark bakom gamla
Försvarshögskolan på Valhallavägen
blev de ordentligt intresserade – och
som bosparare fick de förtur.
Lägenheten som de valde är en
fyrarummare, där det ovalformade
vardagsrummet mäter nära 40
kvadratmeter.
– De flesta väljer nog att flytta till
mindre lägenheter när de blir äldre,
men vi gör precis tvärtom, berättar
Ingrid.
Personlig service och den senaste
tekniken ska medverka till att de som
flyttar till Svea artilleri erbjuds ett
säkert och förstklassigt boende. En
husvärd kommer att finnas till hands
i föreningen och hjälpa till med stort

och smått. I varje lägenhet kan de
boende via en dataskärm kommunicera med husvärden och be om hjälp
med allt från bokning av teaterbiljetter, till att ringa efter en taxi eller
ordna med ett läkarbesök.
I föreningen kommer det också att
finnas flera gemensamhetsutrymmen
såsom matsal, bastu och relaxavdelning, bibliotek, och vinkällare.
– En bra sak är också att det
kommer att finnas närvarostyrd
belysning i trapphuset och källaren,
säger Ingrid.
Hur mycket av all service som Ingrid
och Anders kommer att utnyttja vet
de ännu inte, men det känns bra att
möjligheterna finns den dag som de
verkligen behöver extra hjälp.

Njuter av utbudet
En dag i veckan unnar de sig det stora
utbudet av utställningar och museer
som finns i Stockholm. Då lämnar
de taxen Filip på hunddagis och låter
infallen styra.
– Jag är född i stan och vill bo kvar,
säger Anders. Här har vi vårt liv.
I väntan på att Svea artilleri blir
inflyttningsklart om ett och ett halvt
år gör sig Ingrid och Anders av med
sin nuvarande lägenhet redan i april.
Då magasineras möblerna och paret
beger sig till sitt älskade lantställe i
Sörmland.
– Det blir ett litet äventyr i sig.

Nos för nöjen. Ingrid och Anders lämnar
taxen Filip på dagis när de går på stan.

HÄR HITTAR DU
DITT NYA BOENDE ...
• Nysäter, Göteborg. 40 lägenheter i
naturskönt område med inflyttning
2007.
• Gyllins trädgård, Malmö. Gammal
handelsträdgård som omskapas till
naturnära boende. 100 lägenheter
i fem huskroppar. Inflyttning prel
2007/2008.
• Slussplan, Malmö. 94 lägenheter med
prel inflyttning 2008. Stor andel
ungdomslägenheter.
• Eolshäll, Mälarhöjden, Stockholm.
48 lägenheter med inflyttning 2007.
Unikt projekt med hög standard och
magnifik utsikt över Mälaren.
• Ekerö, Stockholm. Trygghetsboende
vid Ekerö centrum, 36 lägenheter med
inflyttning prel 2008.
• Högdalen, Stockholm.
Ungdomsboende med 78 lägenheter.
Inflyttning 2007.
• Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. 70
lägenheter med inflyttning prel 2009.
• Kojan, Hornsberg, Stockholm. 63
lägenheter med inflyttning prel 2008.
Fint läge vid Hornsbergs strand.
• Kvarngärdet, Uppsala. Cirka 400 ungdomslägenheter med inflyttning prel
2007–2009.
Mer information hittar du www.sbc.se

... OCH SÅ
BOSPARAR DU
Drygt 16 000 personer bosparar i SBC
i dag och cirka 1 000 nya bosparare
anmäler sig varje år. Spararna sätter
in pengar i fonder eller på ett räntebärande bosparkonto i Handelsbanken.
Beroende på hur mycket man har sparat får man poäng som ger förtur till
nyproducerade lägenheter. SBC har tre
boendekoncept som man erbjuder sina
bosparare.
• Ungdomsboende är mindre, men välplanerade lägenheter som passar studenter och förstagångsboende.
• Kvalitetsboende är en kostnadseffektiv bostad som passar alla.
• Trygghetsboende innebär ett boende
med många säkerhetsdetaljer, möjlighet till service och gemenskap.
SBCs prioriterade marknader är
Storstockholm, Uppsala, Göteborg–
Halmstad och Malmö–Lund-regionen
och nya projekt tillkommer kontinuerligt. Varje bosparare informeras via
nyhetsbrevet ”Vi bosparare” och via
webbplatsen www.sbc.se
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Bubbla eller
inte bubbla?
En sak är säker – bostadsmarknaden är glödhet
Stiger räntan? Sjunker priset? Och i så fall hur mycket?
Det är de eviga frågorna för landets bostadsrättsägare.
Men du kan vara lugn. De experter som Din Bostadsrätt
har talat med skådar ingen fastighetskris i kristallkulan.
Text: Cajsa Högberg Illustration: Patrik Agemalm

DÅ OCH DÅ dyker

det upp artiklar och
inslag i radio och tv
där det målas upp
skräckscenarier med
kraftiga ränteuppgångar och därpå
sjunkande bostadsRune Wigren
priser. Förra våren
på Institutet
för bostadstog den här typen av
forskning tror
spekulationer ny fart
på fortsatt
– men det som hände
höga priser.
var att räntan fortsatte att sjunka och
fastighetspriserna att stiga.

Olika sorters bubblor
Facit för 2005 är att bostadsrättspriserna i genomsnitt steg med 22
procent. Motsvarande siffror för villor
respektive fritidshus är nio och tolv
procent. I särskilt attraktiva områdena
som Stockholms innerstad
och centrala Göteborg ökade
bostadsrättspriserna med 25
respektive 36 procent.
Men nu kan det väl inte
annat än vända? För visst är
det en bubbla? Ett samtal

BOSTADSRÄTTSPRISERNA
HAR FÖRDUBBLATS
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– Det beror ju på vad man
menar med bubbla. Teorin
är att en bubbla är en
+ 54 % prisstegring som inte
har en grund i exempelvis
inkomstökningar, räntesänkningar eller börsuppgång.
En riktig bubbla drivs endast av
förväntningar på att priserna ska bli
+ 84 %
ännu högre längre fram, säger han.
+ 116 % Även om det inte blir en bubbla
i teoretisk mening, så faller ju
+ 161 %
priserna om räntan stiger?
– I och för sig. Men det är en väldig
fart på ekonomin även om arbetslösheten ligger på höga 5,5 procent.
Och börsen har gått bra, förmögenheterna har ökat och räntan är fortsatt låg. Dessutom bygger man inte
så mycket nytt.

Óäää Óää£ ÓääÓ ÓääÎ Óää{ Óääx

På fem år har priserna på bostadsrätter
mer än fördubblats. Pris per kvadratmeter.
Källa: Mäklarstatistik.se/Värderingsdata

med Rune Wigren, professor i nationalekonomi, Institutet för bostadsforskning (IBF), dämpar farhågorna.

God ekonomi
Hur blir det då med räntan under
2006?
– Jag har ingen stark uppfattning.
Räntan har ju börjat stiga men fortfarande är det god skjuts i ekonomin
och vi tjänar pengar. Det tenderar
att hålla det hela i gång.
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ÄR DEN HETA
BOSTADSMARKNADEN
EN BUBBLA?
Annika Creutzer,
privatekonom,
Skandiabanken:
– Nej, inte i den bemärkelsen att det kan säga
poff. Räntan stiger nog
inte mer än någon dryg
procent i år. Och den
psykologiska effekten av en räntehöjning brukar inte vara mer än tre veckor. I väldigt högt värderade områden
kan priserna möjligen stagnera eller
sjunka något under året.
De riktigt stora hoten mot fastighetsmarknaden är arbetslöshet och kraftig
lågkonjunktur. Men just nu är vi inne i
en konjunkturtopp och politikerna har
varit generösa eftersom det är valår
– särskilt mot barnfamiljerna. Det blir
sämre för privatekonomin 2007.

Priset på bostadsrätter har stigit
kraftigt de senaste åren.
Kommer utvecklingen hålla
i sig eller är det en bubbla?

Är en eventuell bubbla någonting som framför allt förs fram av
medierna?
– Nej, jag är benägen att skylla på
medierna i många sammanhang, men
i det här fallet tycker jag att de ger en
balanserad bild när de informerar om
farorna med att dra på sig för mycket
lån.
Lånar bankerna ut för frikostigt
i dag?
– Nej, jag tror att bankerna är mer
noggranna än på 1980-talet. Då var det
i princip bara att lyfta luren för att få
ett lån.
Är dagens höga fastighetspriser
verkligen normala?
– Det är normalt att priserna stiger.
Jag kan inte peka ut att något skulle
vara abnormt.

Ska man sälja först och köpa
sedan?
– Det är nog bra att sälja först. Om
man inte bor i ett område där villor
och lägenheter är väldigt attraktiva.

Ingenting är säkert
Lönar det sig alltid över tid att äga
en fastighet?
– Sedan 1950-talet har det i det stora
varit en ganska stabil uppgång. Om
det blir lönsamt eller ej beror alldeles
på när man köper respektive säljer.
För de som köpte i slutet på 1980-talet
och sålde i början av 1990-talet var det
definitivt ingen bra affär. Den vanligaste föreställningen är att fastigheter
är säkert, men det finns inget säkert i
ekonomin.

Peter Yllmark,
vd, fastighetsmäklarkedjan Era:
– Nej. Journalisterna
vill gärna ha det katastrofscenariot. Men
sanningen är att fastighetspriser överlag är
trögrörliga. De går upp och ner men
det är som regel inga dramatiska förändringar.
I år tror jag att det varken blir några
större upp- eller nedgångar. Vi har en
stabilare finanspolitik än innan fastighetskrisen i början av 1990-talet. De
stora riskerna för fastighetsbranschen
är arbetslöshet eller en större oförutsägbar kris i samhället av något slag.
Göran Olsson,
vd, SBC
ekonomisk förening:
– Menar man att det är
något som luften går
ur fullständigt så tror
jag inte det. Visst kan
det hända att priserna
går ner. Men priserna
har fluktuerat i alla tider. Det går inte
att jämföra dagsläget med hur det var
i början på 1990-talet då det var höga
räntor, hög arbetslöshet och företag
lade ner.
Vad är det som säger att vi inte har
en ganska normal situation idag? En
bubbla innebär för mig ett radikalt
prisfall. Och det tror jag inte att det
blir. Men jag har en viss känsla av
att räntorna kommer att klättra
upp något under året. När det gäller
SBCs nyproduktion har vi därför börjat
förtidsbinda lånen – för att kalkylerna
ska hålla.
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Det stora
bostadsvalet
Hur vill du bo i framtiden?

1) Hur ska fler få
möjlighet att
bo i bostadsrätt?
2) Är dagens
boendeskatter
rimliga?
3) Hur ska det
bli enklare
att sköta en
bostadsrättsförening?
4) Ska skillnaden
i ansvar för
boende i
bostadsrätt
och hyresrätt
synas genom
olika boendekostnader?
5) Undersökningar visar att
bostadsrätt ger
den lägsta
boendekosnaden. Bör
man inte i
första hand
uppmuntra
unga och de
som har svagast ekonomi
att skaffa en
bostadsrätt?

I september är det val till Sv
frågorna är hetare än någo
Ska fastighetsbeskattninge
subventioneras? Kan det bli
rättsförening? Din Bostadsr
viktiga frågor till riksdagspa

Helena Hillar Rosenqvist,
(mp), ledamot
i bostadsutskottet.
Bor i gård på landet.

Owe Hellberg, (v),
förste vice ordförande
i bostadsutskottet.
Bor i villa.

Anders Ygeman, (s),
vice ordförande
i bostadsutskottet.
Bor i bostadsrätt.

Ragnwi Marcelind, (kd),
ordförande
i bostadsutskottet.
Bor i villa.

Rigm
leda
i bos
Bor

1) Vi vill motverka spekulation i boendet. I storstäderna har det uppstått
en skadlig spiral på priserna. Jag anser att det
är brist på hyresrätter, av
bostadsköerna att döma.

1) Man ska kunna välja
upplåtelseform. Ta bort
schablonbeskattningen
men se över skattereglerna för bostadsrätter
då de har ett lågt förmögenhetsvärde och ett
högt marknadsvärde.
Bostadsrätterna bör värderas var för sig och den
samlade värderingen blir
underlag för föreningens
fastighetsskatt.

1) I dag är räntorna låga
och det byggs bostadsrätter. Alla har inte möjlighet att finansiera en
bostadsrätt men i vår ska
vi ta ställning till ett förslag om statliga kreditgarantier för ekonomiskt
svaga.

1) Genom att införa
bosparande med rätt till
skatteavdrag för personer under 34 år, ta bort
den statliga vetorätten
vid ombildning av allmännyttans fastigheter och
lindra beskattningen av
bostadsrättsföreningar.

1) M
sione
ning
ägar
bero
mun
hur
att b

2) Ja. Vi strävar efter att
det ska råda neutralitet
mellan upplåtelseformerna.

2) Nej. Avskaffa fastighetsskatten och ersätt
den med en kommunal
avgift på 900 kr/år och
lägenhet. Regelverket
för inkomstskatt på äkta
och oäkta bostadsrätter
måste ses över.

2) Nej. Investeringar som
görs för att spara energi
och förbättra inomhusmiljön ska inte leda till
högre fastighetsskatt.
3) Mindre föreningar kan
säkert uppleva problem
med registerhållning för
pantsättning, det skulle
kunna tas över av inskrivningsmyndigheten.
4) Det är svårt att jämföra, men en egen insats ska
medföra lägre månadsavgift eller hyra om man
i en hyresrätt exempelvis
har infört självförvaltning.

”Energibesparande
investeringar
ska inte ge
högre skatt”

5) Det krävs en för hög
kontantinsats med
dagens spekulativa
bostadsrättsmarknad.
Önskvärt är en låg kontantinsats eller kooperativa hyresrätter där man
lämnar tillbaka bostaden
till kooperativet och får
tillbaka sin insats.

2) Nej. Beskattningen bör
ske utifrån upplåtelseform, inte utifrån hustyp.
Fastighetsskatten på
hyresfastigheter bör på
sikt avskaffas då det inte
finns någon kapitalinkomst på boendeformen.
Se även svar 1.
3) Ingen har för oss pekat
på att det skulle finnas
brister i den här frågan.
4) Det är dyrare att bo i
hyresrätt än i bostadsrätt
i dag. Frågan är omöjlig
att besvara eftersom man
måste beakta värdeutvecklingen av bostadsrätten.
5) Många har inte möjlighet att investera
kapital i sitt boende.
Subventionerna för byggandet av hyresrätter
måste öka så att fler
lägenheter byggs billigare.

3) Föreningens styrelse
måste ha rätt kunskaper.
Det finns inget i dag som
tyder på att lagen om
ekonomiska föreningar
behöver ändras.
4) Inflytande och
ansvar hos den som
äger boendet är större.
Hyresboende slipper
ansvara för underhåll
men betalar för det via
hyran, de saknar möjligheten att belåna lägenheten.
5) Se svar 1. Bostadsbidrag är viktigt och
stödet till nya hyresrätter
då efterfrågan ofta är
större än utbudet. Det är
mindre lönsamt att bygga
hyreshus än bostadsrätter. Alla upplåtelseformer
behövs för att det ska
råda balans på bostadsmarknaden.

3) Förslaget om en låg
fastighetsavgift skapar
bättre förutsättningar att
långsiktigt planera föreningens ekonomi och ett
nationellt register skulle
underlätta vid överlåtelser och pantsättning av
bostadsrätter.
4) Ja. Viktigast är att
skatter och bidragsregler
utformas så att en egenägd bostad inte missgynnas i förhållande till
hyresboende.
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5) Vi vill ha ett nytt
bosparande för personer
under 34 år med avdragsgillt sparande upp till
20 000 kronor per person
och år.
.
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l Sveriges riksdag och bostadsågonsin.
ngen förändras? Ska hyresrätter
t bli enklare att driva en bostadsdsrätt har ställt några
gspartierna. Här är svaren.

Bättre kan ni!

Marietta de PourbaixLundin, (m), ledamot
i bostadsutskottet.
Bor i villa.

Rigmor Stenmark, (c),
ledamot
i bostadsutskottet.
Bor i bostadsrätt.

Nina Lundström,
(fp), ledamot
i bostadsutskottet.
Bor i bostadsrätt.

1) Med den tredimensionella fastighetsbildningslagen kan vi införa
ägarlägenheter. Sedan
beror det på vad kommunerna bygger och på
hur människor föredrar
att bo.

1) Tillåt omvandling av
hyresrätter till bostadsrätter, skapa förutsättningar för kontinuerligt
bostadsbyggande och
ändra överklagandeprocessen som stoppar byggande.

1) Vi vill avskaffa ”stopplagen” som försvårar för
ombildning av hyresrätter
till bostadsrätter i kommunala bolag och sänka
skatten så att fler får
möjlighet att köpa sitt
boende.

2) Nej, fastighetsskatten
måste bort.

2) Nej!

2) Nej, fasa ut fastighetsskatten, avskaffa förmögenhetsskatten och sänk
skatten på arbete. Det är
orimligt att 65 procent av
hyran i en nyproducerad
bostad utgörs av skatter.

3) Bostadsrättsföreningens styrelse
måste ha kunskap om
lagstiftning för att sköta
föreningen. Många
bostadsrättsinnehavare
saknar också kunskap
om de rättigheter och
skyldigheter som förenas
med att bo i bostadsrätt.
4) Staten ska varken subventionera bostads- eller
hyresrätter. För bostadsrätter bör avdragsrätten
inte vara tidsbegränsad.
5) Vi måste bli bättre
på att informera om
boende, där kan bostadsrättsorganisationer och
banker bidra. För att
köpa bostadsrätt krävs
det kapital.

”Staten
ska inte
subventionera
bostäder”

3) Vi har inte fått denna
fråga belyst av boende
och har inte uppfattat att
det finns stora problem.
4) På vissa orter är det
egna boendet över tid en
god investering där man
kan få ut gjorda insatser
vid försäljning. Den som
bor i hyresrätt kan inte
få pengar tillbaka för
den tid man har bott och
betalat hyra.

”Fler ska
kunna äga
sin bostad”

5) Det har varit svårt för
unga att få lån. Debatten
domineras av vikten av
hyresrätter, men det
borde finnas utrymme att
produktutveckla så att
fler kan äga sin bostad
i stället för att hänvisas
till hyresrätter.

3) Avskaffa schablonbeskattningen av bostadsrättsföreningar. Minskad
byråkrati gynnar bostadsrättsföreningar där
många jobbar frivilligt.
4) Boendekostnaderna
ska inte avspegla hushållets preferenser men vi
har inga åsikter om vad
en rimlig skillnad kan
vara.
5) Fler ungdomar bör
kunna välja det boende
som passar bäst. Det
kräver en arbetsmarknad
som ger inkomster att
äga boendet och att man
får behålla en större del
av inkomsten. De senaste
decenniernas bostadspolitik har haft slagsida mot
hyresrätten.

jag har, genom mina många år som
bostadsjournalist, alltid tyckt att riksdagens bostadsutskott är en märkligt anonym
församling. Möjligen slagna av en och
annan blek så kallad bostadsminister …
Även denna enkät präglas av de typiska
blocksvaren med allmänt stöd för hyresrätter till vänster och vurm för ägande till
höger.
Vänsterns Owe Hellberg vill värdera
bostadsrätterna (”lågt förmögenhetsvärde,
högt marknadsvärde”) var för sig och
sedan samla ihop detta till föreningens
fastighetsskatt. Fastighetsskatten ska bort
– men observera, endast för hyreshus – och
subventionerna ska ökas för hyresrätter.
Moderaternas Marietta de PourbaixLundin vill åter ge fritt fram för kommunala hyresrätter att bli bostadsrätter, fasa
ut fastighetskatten, avskaffa förmögenhetsskatten och sänka skatten på arbete. Hej
och hå.
En del klara målsättningar kan man
dock vaska fram – och några ger raka
besked. Som utskottets ordförande Ragnwi
Marcelind (kd), vars förslag till nytt bosparande med avdragsrätt för personer under
34 år onekligen sätter lite sprätt på debatten.
Men varför slutar inte partierna med det
eviga tjatet om att det måste ”råda neutralitet mellan upplåtelseformerna”? Detta har
jag hört sedan jag började skriva om bostäder på allvar någon gång på 1970-talet. Vari
består egentligen denna neutralitet – och
hur ska man mäta och genomföra den rättvist?
Framför allt tycker jag det saknas visioner om det verkligt goda boendet.
Se bara på Boverkets Byggkostnadsforum
som i flera år envist har dokumenterat
gott och billigt byggande över hela
landet. En uppsjö av redan förverkligade visioner att ösa ur, ljusår från
det ihärdiga marknadstänkandet,
idisslandet om boräntor, skatter
– och skrytbyggen som Malmös miljonärsskruv Turning Torso med
sina halvrisiga planlösningar
till ockerhyra. Tänk så många
riktigt bra och välbehövliga
bostäder som man hade kunnat
få för dessa 1,6 miljarder!
Vad tycker bostadsutskottet?
Kom igen – bättre kan ni!
Lennart Arnstad,
bostadsjournalist
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Första hantverkshjälpen
Så hittar du renoveringshjälp på nolltid
Nytt kök? Eller behöver badrummet renoveras?
Att fixa saker själv i hemmet är populärt, men ibland krävs
en riktig hantverkare. Din Bostadsrätt vet var du hittar dem.
Text: Dag Enander Foto: Magnus Glans

LETAR DU i Gula sidorna eller ber du

om tips från bekanta när du söker
efter en hantverkare? Det finns ett
bättre sätt. Kontakta din lokala hantverksförening. De har sedan 1846
samlat olika hantverkare – allt från
förgyllare till frisörer. Majoriteten av
medlemmarna, drygt fyrtio procent,
är dock bygghantverkare.
– För att bli medlem hos oss krävs
dokumenterad yrkeserfarenhet, som
till exempel gesäll- och mästarbrev.
För att erhålla ett mästarbrev krävs
minst sex år i yrket. Varje ansökan
om medlemskap prövas också av
oss, säger Lars Österlind, vd för
Stockholms hantverksförening.
Via en av hantverksföreningens
medlemmar kan du också få kontakt
med andra medlemmar.
– Hantverksföreningen fungerar
som ett nätverk. Har du etablerat
en bra kontakt med till exempel en
golvläggare, så vet han vilka elektriker, plattsättare och målare som kan
hjälpa dig, säger Lars Österlind.
Vitt eller svart är frågan många

ställer sig. Och många väljer att betala
hantverkaren svart, drygt tjugo
procent enligt en undersökning från
Industrifakta.
Ofta blir prislappen lägre, men det
kan komma att kosta betydligt mer i
längden.

Många risker
Att anlita svart arbetskraft är ett
lagbrott som kan resultera i dagsböter.
Dessutom finns det andra risker som
att behöva stå för obetalda arbetsgivaravgifter eller betala ersättning
vid arbetsskada. Dessutom kan man
få lägre eller bli utan ersättning från
försäkringsbolaget om något skulle
hända. Om en vattenskada till exempel beror på ett dåligt utfört våtrumsarbete, kan det förutom dig även
drabba grannarna i bostadsrättsföreningen – och då kan det bli riktigt dyrt.
De flesta hantverkare gillar dessutom inte svartjobb.
– Nittio procent som hör av sig
vill betala svart, men jag tar inte de
jobben. Det finns allt för många nack-

delar för mig som företagare, säger
Antonny Illes, diplomerad plattsättare med våtrumscertifikat på Tule
Plattsättning i Sundbyberg.
Han är medlem i branschorganisationen Plattsättningsentreprenörers
riksförening (PER).

Räddar situationen
– Svartjobb ger mig inga pengar i företaget, vilket leder till skattegranskning. Dessutom är de inkomsterna
inte sjukpenning- eller pensionsgrundande, säger han och berättar att han
alltför ofta får samtal från kunder
som har anlitat svartjobbare.
– De har fallit för ett pris som
kanske är en tredjedel av det jag
angett, men efter några månader
börjar kakelplattorna trilla ned. Då
vill de att jag ska komma och rädda
det hela, berättar Antonny Illes.
Anlitar du en medlem i den lokala
hantverksföreningen eller branschorganisationen och betalar vitt kan du
lita på att våtrummet håller tätt.
– Hos oss tar medlemmarna ansvar
för att arbetet blir utfört på ett fackmannamässigt sätt. Reklamationer
tas på allvar och ger möjlighet att lära
mer om kundernas förväntningar och
krav, säger Lars Österlind, Stockholms
hantverksförening.

RÄTT VERKTYG GÖR HALVA JOBBET
Hantverkare i all ära, men
vissa jobb kan man göra själv.
Innan du sätter hammaren
på tummen kan det vara värt
att titta över verktygslådans
innehåll. Rätt verktyg är a och
o för ett lyckat resultat.

Bräck grannen
Sugen på att ha sönder saker?
Med ett bra bräckjärn demonterar du det mesta med lätthet. Se till att det har klys för
spikutdragning och tunna bra
anläggningsytor så att du inte
gör fula märken.
625 mm långt bräckjärn från
Hultafors, 349 kronor på
Jula.

Skruva med stil
De billigaste kostar
några hundralappar – men en dyrare
skruvdragare har alltid
bättre prestanda och kortare
laddningstid. Väljer du en lyxmodell, är den stark nog att
fungera som borrmaskin i
vanliga väggar. Ska du däremot borra i betong behövs en

rejäl slagborrmaskin.
Borr- och skruvdragare
Dewalt DC980KB, 3 920
kronor på Beijer Byggmaterial.
Låda som pallar
En bra verktygslåda är
absolut nödvändigt.
Den ska vara rymlig,
ha många fack för
småprylar och
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GOLVLÄGGAREN AVLÖJAR:

10 tips för en
lyckad renovering
1. ANLITA FÖRETAG som är
auktoriserade av branschorganisationerna. Då vet
du att de har kunskap om
arbetet och följer antagen
branschstandard.
2. HÖR MED VÄNNER OCH
BEKANTA. Vi brukar säga
att har någon anlitat en bra
hantverkare berättar man
det för tio andra, har man
anlitat en dålig hantverkare
så berättar man det för alla.
3. GÖR EN UTFÖRANDEBESKRIVNING. Sätt dig ner och
gå igenom allt i det tänkta
arbetet och hur du vill ha
det. Ju noggrannare en
utförandebeskrivningen är,
desto bättre är det. Man
jobbar hellre efter en tjock
lunta med specifikationer än
efter en hafsig skiss.
4. BEGÄR IN OFFERTER.
Priserna kan variera, men
också vad som ingår i respektive pris. Kontrollera
dem därför noga mot varandra.
5. GÅ IGENOM PÅ PLATS.
När du har valt hantverkare,
är det bra om ni går igenom
arbetets förutsättningar där
det ska utföras.
6. SKRIV AVTAL. Se till att
hårdfakta finns med, som
start- och slutvecka för arbetet och pris. Att göra avtalet
för detaljerat kan hämma
båda parter.
7. SPARA ALLA PAPPER.
Kvitton, ritningar och liknande är bra att ha vid
eventuella problem eller vid
en försäljning. Dessutom
kräver en del försäkringsbolag dem för att vilja försäkra
till exempel ett renoverat
badrum.

kunna fungera som pall. De
gamla modellerna i plåt är
visserligen klassiska, men de i
hårdplast är betydligt lättare
och smidigare.
Verktygslåda Keter,
198 kronor på Clas Ohlson.
Rakt på sak
Hänger tavlorna snett? Med ett
laservattenpass får du spikraka

8. SLUTBETALNING VID
SLUTFAKTURA. Betala inte
slutfakturan förrän allt är
okej. Finns det ett litet fel,
kan du hålla inne en skälig
del av slutfakturan tills bristen är åtgärdad.
9. LÅT INTE SNÅLHETEN
BEDRA VISHETEN. Se till
att du använder kvalitetsmaterial i arbetet. Seriösa
hantverkare kan vägra att
använda billigt material som
du själv har köpt in.
10. HÅLL KOLL I TIO ÅR.
Enligt konsumentköplagen
har du tio års garanti
på det utförda
arbetet.

Att kommunicera med
hantverkare
kan vara svårt, men Tho
mas Gatehag
på LD Golv och Kakel vill
höra alla
”dumma” frågor.

linjer att
sätta saker
efter. Dessutom har
den detektor
för elledningar, så
att du slipper kortslutning och
obehagliga stötar.
Laservattenpass Black & Decker
LZR210, 1 050 kronor på Beijer
Byggmaterial.

Lyxa med en byxa
Vill du verkligen se proffsig
ut, är rätt kläder ett måste.
Börja med ett par arbetsbyxor – de inte bara ser rätt
ut utan är också praktiska
med spik-, mejsel- och
tumstocksfickor samt
hammarhank.
Midjebyxa från Blåkläder,
399 kronor på K-rauta.
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5

bra anledningar
att bli styrelsemedlem

Tråkigt, tidskrävande och obetalt. Det är bilden av styrelsearbete i bostadsrättsföreningar.
Måste det vara så?
– Inte alls, att sitta i styrelsen är både roligt, lärorikt
och meriterande, säger Håkan
Lyckeborg, ordförande i en förening i Hjorthagen i Stockholm.

– Det är synd för det är som att driva
ett företag eftersom det handlar om
att köpa tjänster och varor. Det är en
väldigt meriterande, särskilt för yngre
personer. Jag känner flera som har
fått jobb bland annat tack vare sitt
styrelseengagemang.
– Det viktigaste är ändå att engagera sig för att förvalta en investering
som är den största många gör i sitt liv,
säger Håkan Lyckeborg.

Text: Mats Lundström

Kaffet är kokat och
bullarna är tinade.
Föreningsstämman
kan börja, men när
klockan har slagit
har bara en handfull medlemmar
Håkan Lyckeborg
dykt upp.
tycker att fler
Det här är en bild
som många hårt arbe- borde engagera
sig i styrelsen.
tande bostadsrättsstyrelser känner igen.
Vad har styrelsen gjort för fel?
Varför är medlemmarna ointresserade av att delta?
När bostadsrättsföreningen
Hjorthagshus i Hjorthagen i Stock holm
kallar till årsstämma görs det på traditionellt vis med ”lappar i brevlådan”.
Men styrelsen använder sig också
av andra knep för att locka medlemmarna. Framför allt handlar det om
kommunikation – att ge medlemmarna inflytande på andra vis än att
bara uppmana att delta på årsstämman.
– Vi har både en webbsida och
ett nyhetsbrev som vi försöker få ut
en gång i månaden för att på så vis
intressera dem för årsstämman, säger
Håkan Lyckeborg.
Trots det märker han att det blivit
svårare med åren att skapa intresse
för styrelsearbetet.

1. Bygg en lekplats!
Ett engagemang i styrelsen ger dig
chansen att påverka närmiljön.
Föreningen har yttranderätt när något
ska byggas i närheten och kan delta i
samrådsmöten.

2. Bli bästis med grannen!
Ett resultat av styrelsearbete är att
man lär känna grannarna och får en
vidgad bekantskapskrets. Det kan vara
på gott och ont förstås, men är oftast
positivt.

3. Bli eftertraktad!
Kunskap om hur en styrelse verkar
är en viktig erfarenhet eftersom allt
färre har föreningsvana.

VAD GÖR
STYRELSEN?
• Att sitta i styrelsen är ett förtroendeuppdrag och det gäller att ta till vara
medlemmarnas ekonomiska intressen
på bästa sätt.
• Styrelsen ska ha koll på vilka som är
medlemmar (medlemsförteckning)
och på alla lägenheter (lägenhetsförteckning). Det är det lag på.
• En styrelseledamot ska vara lojal mot
föreningen och mot medlemmarna.
Kompisar i föreningen får inte gynnas på någon annans bekostnad.
• Det ryms stora och små arbetsuppgifter i styrelsearbetet, men viktigast är
att se till att månadsavgifterna räcker
till drift och underhåll. God kontroll
över ekonomin får medlemmarna att
känna sig trygga.
• Styrelsen har mycket inflytande,
men kan inte besluta om
att till exempel bygga
om eller bygga
ut fastigheten.
Sådana beslut
och en del andra
som påverkar
föreningen
måste tas av alla
medlemmar.

4. Skaffa värdefulla kontakter!
Fastighetsförvaltning är en företagsekonomisk verksamhet som ger affärsbekanta och en inblick i hur köp av
tjänster och varor går till. Att lära sig
att ta in och utvärdera offerter är en
kompetens som är användbar även i
yrkeslivet.

5. Få koll på läget!
En plats i styrelsen garanterar att du
är bäst informerad av alla i föreningen. Ha koll på allt från grannens
renoveringsprojekt till utvecklingen
inom frågan om energideklarationer.
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FRÅGA EXPERTERNA

Vad gör jag med
mina idéer för gården?
FRÅGA: Måste man ha
bostadsrättstillägg när man bor
i bostadsrätt? Jag har en bra
hemförsäkring, räcker inte det!
SVAR: Det räcker inte bara

Patrik Agemalm

med en hemförsäkring.
Bostadsrättstillägget ger skydd
för skador på den ”fasta” egendomen i lägenheten som du har
underhållsansvar för enligt stadgarna. Saknar du tillägg och har
byggt in något själv i lägen heten,
till exempel ett nytt kök, får du
ingen ersättning för skador på
köket. Hemförsäkringen skyddar endast ditt lösöre, möbler
och annat bohag, inte skador på
själva lägenheten.
FRÅGA: Jag har en del idéer om
hur vi skulle kunna göra vår
innergård mycket trevligare.
Jag har framfört dessa idéer till
styrelsen men inte fått någon
respons alls. Vad ska jag göra? Jag
vill ju engagera mig och hjälpa
till!

Ett pariserhjul på gården? Bästa sättet att få igenom
dina idéer är att lägga en motion på årsstämman.
FRÅGA: Mitt lås till ytterdörren är

SVAR: Du kan skriva ner dina idéer

i en motion till årsstämman och
därmed tas den upp på årsstämman
och medlemmarna i föreningen
fattar beslut. Se efter i stadgarna när
motioner ska vara inlämnade inför
årets årsstämma. Du ska då utforma
din motion så att du beskriver (helst
faktamässigt och inte så väldigt
långt) vad det är du vill ska göras och
avslutar med följande:
Jag föreslår årsstämman besluta
att bifalla motionen.

gammalt och slitet och måste bytas
ut. Ska jag eller bostadsrättsföreningen bekosta detta?
SVAR: Se efter i stadgarna om där står
något om underhållsansvaret för lås.
Vanligen är det medlemmen som bär
ansvaret för lås vilket i så fall innebär
att det är du som får stå för kostnaderna.
FRÅGA: En granne har flera hundar

som skäller i tid och otid. Jag har talat

både med grannen och med styrelsen
men inget verkar hända. Vad gör jag?
SVAR: Styrelsen är skyldig att utreda
klagomål på störningar. Om det
handlar om en oacceptabel störning
ska styrelsen skicka en anmaning till
rättelse till den medlem som stör, dvs
hundägaren. Den som störs kan ha
rätt till nedsättning av årsavgiften om
inte styrelsen har vidtagit åtgärder
och fullgjort sina förpliktelser och
om det rör sig om oacceptabla störningar.

SCBs EXPERTPANEL

Elise
Segefalk

Elisabeth
Kalderén

Peder
Halling

Christer
Högbeck

Göran
Olsson

Mats
Lindbäck

Marianne
Mählkvist

Styrelserna i SBCs bostadsrättföreningar kan ställa frågor till SBCs expertpanel. Tyvärr har vi inte möjlighet att besvara frågor
från enskilda personligen. Skicka e-post till red@sbc.se eller skriv ett brev till: SBC, Din Bostadsrätt, Box 1353, 111 83 Stockholm.
Märk kuvertet ”Fråga experterna”
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SÅ BOR VI
I EUROPA :

TYSKLAND

”Att ä

ÄGARLÄGENHET
Att äga en lägenhet i Tyskland är
rättsligt och skattemässigt likställt
med att äga ett hus. Skillnaden är att
lägenhetsinnehavaren dessutom äger
en andel av fastighetens gemensamma
ytor och tomt.
Lägenhetsägaren har rätt att göra
förändringar inom sina kvadratmeter
utan att be någon om lov. Det finns
heller inga begränsningar för att
hyra ut lägenheten. En person kan
dessutom äga ett obegränsat antal
lägenheter.
Ägarna anlitar vanligtvis en förvaltare för att sköta fastigheten och
administrera gemensamma kostnader.
För att ta beslut i gemensamma frågor
finns också ofta ett ägarråd, särskilt i
större fastigheter.
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äga ger större frihet”
Text: Ulrika Hotopp Foto: Thomas Müller

I Tyskland äger man verkligen
sin lägenhet – väggarna inkluderat. Boendeformen kallas
ägarlägenhet och innebär stora
friheter för innehavaren.
Javier Sanchez Samaniego i
Hamburg köpte sin lägenhet för
fem år sedan.
– Sälja skulle jag bara göra om
jag verkligen behöver pengarna.
Det L-formade vita huset i stadsdelen
Bahrenfeldt i Hamburg rymmer 265
lägenheter. I ett av trapphusen på
tredje våningen bor Javier Sanchez
Samaniego. Han flyttade till Tyskland
från hemlandet Spanien för sex år
sedan och arbetar som spansklärare.
Och som spanjor var det för honom
självklart att så fort som möjligt se sig
om efter en ägarlägenhet.
– I Spanien är det vanligt att man
äger sin lägenhet. Det kostar mindre
i längden och kan vara en bra investering, förklarar han.
För 190 000
D-mark, motsvarande ungefär en
knapp miljon svenska
kronor, köpte han
sin 45 kvadratmeter
stora lya år 2001.
Månadsavgiften
för gemensamma kostnader i
fastigheten inklusive garagehyra
ligger på 180 euro, cirka 1 500
kronor. Månadshyran för en
motsvarande hyreslägenhet i
Hamburg ligger på 450–600
euro, runt 5 000 kronor – ofta
exklusive uppvärmningskostnader.
– Om fem år har jag betalat av mitt lån och då blir det
riktigt billigt att bo här. Sälja
skulle jag bara göra om jag verkligen
behöver pengarna, säger Javier Sanchez
Samaniego.

tunnelbana till centrala Hamburg.
Frihetskänslan är viktig för honom. Som
ägare kan han i stort sätt göra vad han
vill med sin lägenhet. Kakla badrummet, slå ut en vägg eller hyra ut den i
andra hand så länge han vill.
– Åttio procent av lägenheterna här
är uthyrda i andrahand och många av
ägarna äger 10–15 lägenheter var. För
dem handlar det mest om en investering, konstaterar han.
Fastigheten byggdes 1994 och lägenheterna såldes då direkt av byggherren.
I en stad som Hamburg är det dock
vanligast att äldre hyresfastigheter
säljs ut till enskilda ägare. Nybyggen
omvandlas också ofta till gemensamhetsföreningar, vilket ungefär motsvarar den svenska borättsformen.

Främjades av staten
– I Tyskland värdesätts det enskilda
ägandet högt. Det är en fråga om
ideologi, berättar Knut Denker som är
specialist på boendefrågor efter många
år i styrelsen för
Hamburgs största
lägenhetsförvaltare.
Efter andra
världskriget ville
den tyska statsmakten uppmuntra
ägandet av lägenheter som ett alternativ till att äga ett hus. Detta eftersom
markytorna för småhusbyggen var
begränsade, särskilt i de västtyska storstadsregionerna. Fram till den första
januari 2006 har också familjer som har
valt att köpa en lägenhet fått skattelättnader. I det senaste tyska sparpaketet
togs dock subventionen bort.
– Det kommer troligen att minska
efterfrågan på ägarlägenheter något.
Fastighetsmarknaden här är generellt
lugn just nu, säger Knut Denker.

”I Tyskland
värdesätts det
enskilda ägandet
högt. Det är en
fråga om ideologi”

Javier Sanchez Samaniego har
en ägarlägenhet i Hamburg
och kan därmed göra i stort
sett vad som helst med den.

En investering
Han trivs bra i sitt område. Här finns
både flerfamiljshus och villor. Affärer
och nöjesutbud ligger på gångavstånd
och det tar femton minuter med
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Posttidning B
BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING

Priserna på svenska bostadsrätter har mellan år 2000-2005 ökat med 116 procent.
Frågan är om priserna kan fortsätta stiga eller om Riksbankens räntehöjningar får luften att gå ur marknaden.

TROR DU ATT BOSTADSMARKNADEN ÄR EN BUBBLA?
Foto: Magnus Glans

Linda Fondelius, 30, frisör, Sundbyberg:
– Jag hoppas på det, så att jag ska kunna
köpa. Jag var på väg att köpa en bostadsrätt ett tag men det är för dyrt. Det har ju
sagts länge att priserna ska sjunka. Men
man vet inte vad man ska tro.
– Just nu bor jag i hyresrätt efter att ha
sålt en bostadsrätt. Men det hade varit
bättre att köpa direkt – då hade jag
sluppit beskattningen.

Jonas Hallberg, 61, ”lekman”, Stockholm:
– Nej, inte än. Inflationen måste väl först fläska på innan det blir risk för en stor bubbla.
Men jag är väldigt dåligt insatt. Du kunde lika gärna fråga mig hur det är på månen. Jag
tycker att räntorna ska ligga på en konstant låg nivå. Det kan du hälsa makthavarna!

Jessica Rötkönen, 23, resesäljare,
Stockholm:
– Nej, jag tror att det kommer att vara
rätt lugnt i minst tio år till. Jag och min
pojkvän har precis blivit ägare till en bostadsrätt på Söder på 40 kvadratmeter för
1 350 000 kronor. Det var först till kvarn.
– Vi tänker bo där i tre, fyra år och jag
är inte rädd att inte få tillbaka den slanten,
plus några hundra tusen kronor till.
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Dan Helgesen, 46, musiker, Göteborg:
– Det är inget jag har funderat över så
mycket eftersom jag bor i hyresrätt.
– Men min flickvän sålde nyss en liten
etta i Göteborg som hon köpte för
275 000 kronor för fem år sedan. Den gick
för 730 000 kronor. Det hade vi inte kunnat föreställa oss ens i vår vildaste fantasi.
– Det har gått för långt med hela bostadsmarknaden. Det är sjukt.

Eva Anell, 64, pensionär, Västerås:
– Nej, ingen kris inte. Men en liten förändring kommer det säkert att bli. Räntan stiger nog en aning och priserna stagnerar.
– Själva köpte vi en nybyggd bostadsrätt för tre år sedan, efter att ha bott
utomlands. Jag tror att värdet på den
ändå kommer att gå upp.
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