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Skattechock höjer avgiften
SÅ KAN DU PÅVERKA POLITIKERNA

Nu blommar asfalten
BOSSE RAPPNE GÖR GÅRDEN GRÖN

ODLA PÅ

BALKONGEN
DIN BOSTADSRÄTT GUIDAR TILL HETASTE TRENDEN

Skattechock väntar 2007
Skatterna är
inte rimliga!
har du läst vår undersökning om de
kommande höjningarna av taxeringsvärden och boendeskatter? När man pratar
skattehöjning brukar det oftast handla
om några procentenheter. Men nu kan vi
konstatera skattehöjningar på flera hundra
procent!
Detta beror på att i bostadsrätt så ökar,
till skillnad mot andra boendeformer, två
olika skatter; både inkomstskatt och fastighetsskatt. Våra boendeskatter ökar alltså
dubbelt så mycket när taxeringen ändras.
Detta är inte rimligt!
Nu är vi mitt inne i den skönaste av årstider och då är det dags att göra i ordning
utomhus. På en balkong kan man göra
mycket. Även föreningen kan göra omgivningen trivsam genom att ta ett samlat
grepp om gården. Här krävs tydligen mer
engagemang än pengar.
Bostadsrätten innebär numera större
frihet än förr. Man kan säga att bostadsrättshavarens ställning stärkts i förhållande till
föreningen och
bostadsrätten
har kommit
att närma sig
äganderätten.
Den tid är avlägsen då man var
tvungen att
fråga styrelsen
om lov för att
lyfta av en innedörr och bära
ner den i källaren. Så menade faktiskt lagstiftaren till den ursprungliga bostadsrättslagen
1930 att man skulle göra.
Men för den skull har man
inte full frihet. Föreningen
äger fastigheten och
behöver dels veta vad
som händer i huset
och dels kunna avge
synpunkter på mer ingripande ombyggnader. Läs
mer på sidorna 14–15.

”

Våra boendeskatter ökar
dubbelt så
mycket när
taxeringen
ändras

Göran Olsson, vd
SBC Ekonomisk
Förening

SKATTER Enligt SBC-rapporten”En
osynlig skatt slår i taket” väntar
skattehöjningar med i vissa fall
flera hundra procent för bostadsrätter 2007. Boven är stigande
taxeringsvärden i kombination med
ett skattesystem som missgynnar
bostadsrätter.
Undersökning om 2007 års
boendeskatter har SBC genomfört
bland 958 föreningar i landets
storstadsregioner, varav 582 i
Stockholmsregionen. Den baseras
på uppgifter direkt från bokföringen i dessa föreningar. Den genomsnittliga skatteökningen för till
exempel en stockholmsförening blir
68 procent jämfört med år 2006.
Höjningarna av boendeskatterna
beror på en väntad men drastisk
höjning av taxeringsvärdena.
I Stockholm och Uppsala beräknas taxeringsvärdena öka med trettio procent. I Göteborg och Malmö /
Lund är den beräknade ökningen
fyrtio procent.
Genomsnittligt för alla regioner kommer den sammanlagda
skatten nu att höjas från 88 kronor per kvadratmeter och år till
drygt 132 kronor. För en trea i
Stockholmsregionen på 75 kvadratmeter innebär det ökad skatt med
3 975 kronor per år eller 331 kronor
per månad. Skatten totalt för snittlägenheten blir 12 000 kronor eller
1 000 kronor i månaden. I många
fall blir skattehöjningarna också
betydligt högre än så.
Bostadsrättsföreningar betalar
fastighetsskatt som alla fastighetsägare. Därutöver betalar bostadsrätterna också en extra så kallad
inkomstskatt eller schablonskatt.
Båda beräknas utifrån taxerings-

SBC protesterar mot skatterna på
stortavlor i Stockholm, Malmö,
Uppsala och Göteborg.
värdet men på olika sätt. Det är
framför allt inkomstskatten som
ökar dramatiskt. Läs mer på sidorna
4–6. Hela undersökningen finns att
läsa på www.sbc.se.

Argumentera.se hjälper dig att protestera
PROTEST Den förvänmed argument och
tade utvecklingen av
formuleringar. Allt du
boendeskatterna går
behöver göra är att
att hejda. Det som
klicka på vilka politikrävs är att riksdagen
ker eller tidningar du
fattar beslut om att
vill nå, så genereras
ta bort den extra, så
ett e-postbrev autokallade, inkomstskatmatiskt. Brevet kan
ten.
du sedan skriva om
Låt politiker och
och ändra i innan det
Argumentera.se.
tidningar veta vad du
skickas.
tycker. Via webbplatsen
Tipsa gärna så många som möjligt
www.argumentera.se får du hjälp
om detta enkla sätt att bilda opinion.

Ansvarig utgivare Göran Olsson Redaktionsråd Mats Lindbäck, Ingvar Johansson, Chris Hammar, Peder Halling, Anna Mölgård och Lena Nöjd
Redaktör Gustav Vidlund Grafisk form Sofia Ekvall Produktion OTW Publishing Omslagsbild Kalle Assbring
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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Inbrottssäkert låsskydd
sen. Du behöver inte byta ut det cylinderlås och de nycklar som du redan har, komplettera bara med Noway säkerhetssats.
Produkten är av säkerhetsklass III, testad och godkänd av SSF (Svenska stöldskyddsföreningen) och godkänd av SBSC
(Svenska brand och säkerhetscertifiering
AB). Den kan monteras på trädörrar,
branddörrar och säkerhetsdörrar.
Medlemsföreningar och boende i SBCanslutna föreningar i SBC har tio procent
rabatt på normalpriset 556 kronor för
säkerhetssatsen Noway.

27 procent av svenskarna
blir osams med sina
grannar om fester.

Fest är pest
– tycker grannarna
GRANNSÄMJA Nattliga fester och hög
musik, nej tack! Barnskrik och grillrök,
inget problem! Festprissar är inte populära hos grannarna, det visar Bobarometern
från Svensk Fastighetsförmedling. Barnskrik och rök från grillen är däremot inget
man blir osams om.
27 procent av svenskarna blir osams
med grannarna om fester på nätterna.
Andra saker som irriterar är hög volym
från tv, radio och musikspelare (17 procent) samt att man inte hjälper till och
håller gemensamma utrymmen rena (15
procent). Det säger de 2 459 svenskar som
har deltagit i Bobarometern från Svensk
Fastighetsförmedling.

Noway gör
ditt lås säkrare.

Allt fler bostadsrätter till salu

k Agemalm
Illustration : Patri

MEDLEMSFÖRMÅN Visste du att det tar
cirka tjugo sekunder att bryta sig in i de
flesta dörrar? En vanlig cylinderring är av
mässing, ett väldigt mjukt material som
lätt kan förstöras. Dessutom är den fäst
med endast två skruvar och bryts därmed
lätt upp med ett vanligt bräckjärn.
Noway säkerhetssats är ett svensktillverkat skydd för låscylindrar. Materialet
är av härdat stål i ytterhölje och mjukt
stål på insidan vilket förhindrar inbrott
med kylsprej och genomborrning.
Det är enkelt att montera säkerhetssat-

Trots att man kan bli osams med grannarna om många saker verkar grannsämjan vara god i Sverige. 62 procent av de
som har svarat på undersökningen anger
att de brukar småprata med grannarna
och 25 procent säger att de hälsar. Endast
en procent anger att de inte hälsar på
grannarna.
När det handlar om vilka egenskaper
en granne inte ska ha svarar 38 procent
av de medverkande påflugen. Högljudd
(31 procent) är inte heller en uppskattad
egenskap.
Däremot verkar det inte spela någon
roll om grannen är snackig, skrytig, tyst
eller slarvig.

FLYTTLASS
Enligt Mäklarsamfundet ökade
antalet bostadsrättsförsäljningar
2005 i jämförelse
med 2004. Under
året bytte tolv
procent av landets
750 000 bostadsLars Kilander,
rätter ägare för
Mäklarsamfundet.
sammanlagt 67
miljarder kronor.
– Innehavstiden, det vill säga hur länge
man äger och bor i sin bostadsrätt, är
mycket kortare i jämförelse med villaboendet. I storstäderna är innehavstiden kortare än tio år. Intresset för
bostadsrättsboendet är stort, det låga
ränteläget gör att boendekostnaden
många gånger blir lägre i bostadsrätt
i jämförelse med hyresrätt, säger Lars
Kilander, vd Mäklarsamfundet.
En bostadsrätt kostade under 2005
i genomsnitt 770 000 kronor. Högst
medelpris återfinns i Stockholms län
där en bostadsrätt kostade 1 393 000
kronor, att jämföra med Dalarnas län
där medelpriset låg på 156 000 kronor.

Lägsta bud vinner
AUKTION Nu får mäklaren bjuda på
dig. Ja, du läste rätt – en ny internettjänst låter mäklarna tävla om att få
sälja din lägenhet.
Bostart.se är adressen till den nya sajt
som, enligt grundarna, ska öka konkurrensen på bostadsmarknaden. Som säljare låter man mäklare lägga anbud på
försäljningsuppdraget. Sedan kan man
själv välja den som erbjuder bästa pris
och service. När affären är genomförd
har man möjlighet att utvärdera och ge
betyg. Information är sedan tillgänglig
för andra säljare.
Tjänsten är kostnadsfri för säljare
och alla registrerade mäklare har möjlighet att bjuda.
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Den
osynliga
skatten
Kraftiga avgiftshöjningar
väntar när taxeringsvärdena stiger

Inkomstskatten för bostadsrättsföreningar kan bli en riktig skattesmäll och leda till kraftiga höjningar av avgifterna. Något som SBC
vill förhindra.
– Den här skatten är helt befängd och konsekvenserna
blir orimliga, säger Göran Olsson, vd på SBC.
Text: Malin Byström

JUST NU ARBETAR SBC med att belysa

och informera om den extra inkomstskatten på bostadsrätter som föreningarna ska betala varje år. Det kan
handla om upp mot hundratusentals
kronor, en kostnad som föreningarna
och de boende ofta är omedvetna
om. Nu kommer många föreningar
att hamna över brytpunkten då skatt
måste betalas. Denna dubbla skatt gör
att höjningen av taxeringsvärdet slår
dubbelt så hårt mot bostadsrätter.
– Det här kommer att bli ett
problem för många föreningar och för
de som bor i bostäderna kan det innebära en betydligt högre avgift som
ska betalas varje månad, säger Göran
Olsson, vd på SBC.
Skatten måste betalas oavsett om
det går bra eller dåligt för föreningen under året. Eftersom nivån
4 • DIN BOSTADSRÄTT

på taxeringsvärden är olika över
landet slår skatten
ojämnt. I till exempel Göteborg har
fastigheter högre
taxeringsvärde än
i Piteå.
Många föreningar
har hört av sig till
SBC med frågor om Göran Olsson.
skatten och Göran
Olssons bestämda uppfattning är att
många redan nu kommer att få svårt
att betala. SBC vill därför se annan typ
av skatt.
– Det finns bara en lösning. Skatter
måste vara begripliga och förutsägbara. Inkomstskatten som den är
utformad i dag måste vi ha bort helt
och hållet, säger Göran Olsson.

Så fungerar inkomstskatten
Inkomstskatten beräknas på 3 procent
av föreningens taxeringsvärde. Till
det läggs ränteintäkter och avdrag
för ränteutgifter får göras. Summan
beskattas sedan med 28 procent. I och
med att ränteutgifterna för de flesta
föreningar sjunker, samtidigt som taxeringsvärdena stiger kraftigt kommer
skatteutgiften bli betydligt högre för
många föreningar.

I Anita Blixts förening väntar skattehöjningar på fyrtio procent 2007. Det kommer att innebära höjda månadsavgifter.

”Politikerna har ingen koll”
Anita Blixt har bott i sin lägenhet i centrala Göteborg sedan 1979.
Hon trivs och vill inte flytta, men den så kallade bostadsrättsskatten kommer att tvinga föreningen till höjda avgifter och snart är
smärtgränsen nådd.
– Det är dags att politikerna sätter sig in i vad den statliga
inkomstskatten verkligen betyder för bostadsrättsföreningarna,
de har ingen koll, säger hon. Text: Maria Wernhult Foto: Stefan Ideberg
NÄR BRF LARMTRUMMAN 2 bildades

1992 hade Anita Blixt bott i det då
rivningshotade huset i tretton år.
Hyresgästerna ville inte att huset skulle
förvandlas till bankpalats och bildade
en förening. Vid nybildningen hade
huset inte renoverats på över sextio år,
det fanns inget startkapital och man
var därför tvungna att ta lån för att
rusta upp det mest nödvändiga.
– Vi tycker att vi gör en kulturgärning som bevarar och renoverar huset.

Det tråkiga är att ju bättre och finare
huset blir, desto högre taxeringsvärde
– och inkomstskatt – blir det, trots
att det i verkligheten inte finns några
pengar, säger Anita Blixt.
Brf Larmtrumman 2 står nu inför
hotet om en upptaxering på fyrtio
procent, vilket i praktiken skulle innebära en ökad årskostnad med 59 000
kronor, något föreningen omöjligt kan
klara utan att höja månadsavgifterna.
Utslaget på husets sex lägenheter ger

det en ökad månadsavgift på 819 kronor.
Anita Blixt tror att de som nu bor i huset
kan klara en sådan avgiftshöjning, men
menar att gränsen snart är nådd.
– Ingen som bor i huset vill flytta.
Man får försöka hitta annat att dra in
på när avgifterna stiger, säger hon.
Anita anser att den statliga inkomstskatten för bostadsrätter är helt
feltänkt. Dels för att den i praktiken
innebär att man tvingas betala två
olika skatter för samma sak, men framför allt för att det inte är reella inkomster som beskattas, utan ett uppskattat
”fiktivt” värde.
– Det hade varit mycket bättre om
man höjde skatten vid försäljning, när
det finns faktiska pengar att ta av. Som
det är nu blir skatten bara högre och
högre oavsett vad som händer. Man
borde själv kunna styra när skatten ska
betalas in, säger Anita Blixt.
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”Vi blir
bestraffade”
Medlemmarna i Brf
Docenten arbetar hårt
för att hålla avgifterna
nere. Men trots att föreningen är skuldfri kommer
inkomstskatten tvinga
fram avgiftshöjningar.
– Det känns konstigt att
vi blir bestraffade för vårt
hårda arbete, säger han.
Text: Maria Wernhult Foto: André de Loisted

BRF DOCENTEN är ett eftertraktat

boende, centralt nära Tekniska högskolan och Tunaparken i Lund. Ända
sedan starten 1991 har medlemmarna
varit mycket engagerade och ansträngt
sig för att hålla nere avgifterna genom
att göra i stort sett allt administrativt
arbete själva. Detta har gjort att man
inte har behövt höja avgifterna en enda
gång på femton år och att föreningens
ekonomi i dag går jämnt upp. En etta i
huset har i dagsläget en månadsavgift
på runt 600 kronor och en femma,
som Kent Olssons på 110 kvadratmeter,
kostar 2 500 kronor inklusive el, vatten
och värme. Tack vare de låga avgifterna
och den stabila ekonomin ligger marknadsvärdet på en lägenhet i Docenten
relativt högt.
– Många av våra medlemmar har
betalat rejäla summor just för att de vill
ha tryggheten att bo i en förening med
god ekonomi, berättar Kent Olsson, som
själv har bott i huset sedan 1960.
Men eftersom marknadsvärdet styr
taxeringsvärdet som i sin tur styr
inkomstskatten så är det ironiskt nog
Docentens goda ekonomi och hårda
arbete för att rusta upp huset som nu
kommer att orsaka föreningens första
avgiftshöjning. En höjning av taxe6 • DIN BOSTADSRÄTT

– Jag betalar gärna skatt, men den borde ju betalas för rätt saker,
säger Kent Olsson, ordförande i Brf Docenten i Lund.

ringsvärdet med fyrtio procent skulle
till exempel för Kent Olssons del innebära en höjning av månadsavgiften
med 300 kronor.
– Det är ju långt ifrån någon katastrof, men det är inte det det handlar
om. Det man blir upprörd över är att
man tvingas betala skatt på pengar
som inte finns och att den totala skattebördan blir orimligt stor med nuvarande system, säger han.
Liksom Anita Blixt i Göteborg
menar Kent Olsson att en höjd vinstskatt vid försäljning av en lägenhet
hade varit att föredra framför dagens

inkomstskatt. Vid en försäljning vet
man exakt hur mycket pengar det rör
sig om och har dessutom har tillgång
till konkreta kontanta medel, till skillnad från inkomstskattens uppskattade
värde. Han är dessutom kritisk till att
det med dagens system inte lönar sig
att vara skuldfri, eftersom man då
inte får göra några avdrag utan i stället tvingas skatta bort ett eventuellt
överskott.
– Jag betalar gärna skatt, men den
borde ju betalas för rätt saker och inte
användas som slagträ mot dem som
strävar efter att bli skuldfria!

erbjuder

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

Lägenhetsentréerna ligger mot inglasade loftgångar som fungerar som ett effektivt bullerskydd.

Ungt boende till bra pris
Nu får fler råd att flytta hemifrån. På en tomt mitt i Högdalens centrum bygger nämligen
SBC 78 ungdomslägenheter med en låg boendekostnad. Försäljningen har redan kommit i gång
och första ”tjing” fick alla som bosparar i SBC.
Text: Naljen Ståhlström

PLANERINGEN AV SBCs ungdomsboende

i Högdalen, en närförort i Stockholm,
har varit en solskenshistoria. När
bygget kommer i gång nu i augusti har
allt förarbete gått som på räls.
Johan Halla, vvd SBC Mark AB och
chef för bosparande och försäljning
berättar:
– Förhandlingarna med Stockholms
stad och den förre tomtägaren har löpt
friktionsfritt och ingen överklagade
detaljplanen.
Lägenheterna som nu erbjuds till
försäljning är 74 stycken ettor på 33
kvadratmeter och fyra stycken tvåor
på 50 kvadratmeter. Priset för ettorna
kommer att ligga på mellan 482 000
och 634 000 kronor, och för tvåorna på
mellan 789 000 och 866 000 kronor.
Samtliga lägenheter har inglasad
balkong, är utrustade med barkök och
har kaklade badrum med plats för
tvättmaskin. På golven läggs trägolv
som standard.

– Vi kan erbjuda en total boendekostnad, med lånen inbakade, på mellan
2 700 och 2 950 kronor i månaden efter
ränteavdrag, säger Johan Halla.
Själva idén med SBCs koncept
för ungdomsboende är att det ska
vara ekonomiskt möjligt för en ung
person att komma i gång med sin
boendekarriär.
– Med en låg boendekostnad har
man råd att f lytta hemifrån, säger
Johan Halla.
Att hitta tomter som lämpar sig för
ungdomsboende är inte helt lätt. Att
man har lyckats så väl i Högdalen är
något som SBC Mark gläder sig åt.
– Högdalen är en trevlig 50-talsförort utan några sociala problem.
Tomten ligger precis i centrum, det
tar en halv minut till tunnelbanan
och arton minuter senare är du på
T-centralen i Stockholm.
Lägenheterna är små, men välplanerade. Det är arkitekt Ari Leinonen på

Scheiwiller Svensson Arkitektkontor
som har ritat det långsmala huset.
Ingång till lägenheterna sker via inglasade loftgångar, ett effektivt sätt
att bullerskydda.
– Även i de minsta lägenheterna är
det fullt möjligt att bo två och då blir
ju boendekostnaden extremt låg.
Hösten 2007 står huset klart för
inflyttning.

Barkök och kaklat badrum är standard.
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Bygg ett cykelstall längs med
muren. Ett tak med spaljéer
på sidorna för klätterväxter, till
exempel pipranka som är en
mer skuggtålig växt. Cyklarna
står skyddade under taket och
syns inte från fönstren uppifrån. Ser snyggt och städat ut.

Här är den naturliga platsen för att göra i
ordning en uteplats. Investera i trämöbler.
De kräver lite underhåll, men om flera hjälps
åt tar det max en timme att rengöra och olja
in. För att rama in uteplatsen kan man plantera upprättväxande växter som steppsalvia
och tuvrör. Vill man skapa avskildhet kan
man plantera plymspirea, silverax och perenner runt omkring. Använd den låga muren
som sittplats. Även här skulle det vara fint
att plantera tuvrör längs med muren. Ger en
lummig känsla.

Små gräsp
lä
inslaget p ttar var det enda
gröna
å "den g
amla" gå
rden.
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och rörigt
et t skräpigt
Cyklarna ger
rupp.
tg
passar en sit
intr yck. Här

Måla över det gråa med den ljusa färgen. Kapa rabatten vid trädet, på så vis
blir det en rakare linje och mer plats för
cyklar. Ta bort buskarna och plantera
en rodondendronbuske där i stället (om
här finns sol minst fem timmar kan man
plantera rosenbuskar i stället).

Grönare och
skönare gård
Bosse Rappne har tipsen som får liv i asfalten

Stora krukor i olika färger som
står uppställda vid portarna och
längs med fasaderna. Plantera
tåliga och vinterbladiga växter.
Har du tur överlever de vintern
utan att du behöver göra något.

En trist och grå stenyta med cyklar som skräpar i stället
för den sköna och gröna oas som många drömmer om.
Det är verkligheten på många bakgårdar.
Det som avskräcker är allt jobb. En grön och helt
skötselfri gård ska det vara.
– Den finns inte, men jag har tipsen som kräver minsta
möjliga insats, säger Bosse Rappne, trädgårdsmästare.
Text: Naljen Ståhlström Illustration: Malena Skote

UTE PÅ ULRIKSDALS trädgård i Solna

härskar Bosse Rappne. Din Bostadsrätt
bad honom ta sig en titt på en innerstadsgård i centrala Stockholm. I den
här föreningen finns önskemålen att
skapa en gård ”där man kan sitta ute
och njuta av fågelkvitter och surrande
bin”. Men sedan är det stopp. Ingen
i huset kan tänka sig en grönskande
gård som kräver underhåll och skötsel.
Bosse Rappne är lite skeptisk till
den inställningen.
– Att fixa till gården och göra den
vacker är en idiotsäker investering.
Det ligger i allas intresse att lägga ned
lite jobb, säger han.
Det första och enklaste man ska
tänka på är att rensa gården på cyklar.
– För allas trevnad bör man samla
cyklarna på ett ställe. Ställ gärna
in dem under ett tak. Dels blir det
ordning och reda, dels slipper man se
cyklarna från fönstren.
Trivselråd

Gård e
n
Bo s s e s o m d e n s å g
Rap p n
e sat te ut innan
s pade
n i jo

rd e n .

Ett annat trivselråd från Bosse Rappne
är att satsa på utemöbler i trä i stället
för i plast.
– Att rengöra och olja in möblerna
på hösten tar inte lång tid och föreningen har fräscha och färdigbehandlade möbler att ställa ut när den första
varma vårdagen gör entré.

Inför en omgörning bör de boende
komma överens
om vad gården ska
användas till. Finns
det barn i huset? Ska
de ha en lekyta?
När det gäller
växter och blommor
Bosse Rappne.
finns det mycket att
välja mellan. Skötsel
och underhåll går aldrig att komma
ifrån, men det går att minimera.
– Stora krukor kräver lite tillsyn och
i dessa kan man plantera träd och
buskar. Följ solens gång under en hel
dag. Var någonstans på gården är det
mest sol och i hur många timmar? Har
du sol på ett och samma ställe i fem
till sex timmar kan du plantera rosor,
annars inte, säger Bosse Rappne.
Trädgårdsdesigner

Men hans bästa råd är ändå att låta en
trädgårdsdesigner titta på gården och
komma med ett förslag.
– Föreningen får hjälp med val av
växter och en detaljerad skötselplan
som visar vad man behöver göra och
vilken tid på året. Kostar från cirka 2 000
kronor och uppåt och är värt pengarna.
En vacker och användbar innergård
höjer värdet på lägenheterna rejält.
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SENASTE BALKONGTRENDEN:

Hängande
trädgård

Mitt i centrala Stockholm, på en balkong högst upp
bland takåsarna, växer det så att det knakar.
Trots den begränsade ytan har en komplett liten
köksträdgård fått plats. Praktiska odlingsbara möbler
är hemligheten och den senaste trenden.
Text: Naljen Ståhlström Stylist: Monica Lindström Foto: Kalle Assbring

En drivbänk står mot tegelväggen med sallad, morötter, mangold och lök. På tegelväggen hänger Johan Carpners spaljé ”Tin tree”. Mot den
kommer ärtor och bönor att slingra sig vackert. I ”växthusbordet” av aluminium och härdat glas kan man bland annat odla olika salladssorter.

DET HELA BÖRJADE på årets stora träd-

gårdsmässa. Bland utställarna fanns
Anna Hedlund och Catrin Jonsson och
deras odlingsbara balkongmöbler.
Ute på mässan väckte deras monter
stor uppmärksamhet och de kom
också tvåa i den tävling där uppdraget var att inreda en liten balkong så
finurligt och med så mycket odlingsyta som möjligt.
Anna Hedlund som är allmänt formintresserad och Catrin Jonsson som
läser till landskapsarkitekt kom på att
man kunde tillverka och använda sig
av odlingsbara möbler. De tog fram två
modeller – ett bord och en bänk som
samtidigt har funktionen av växthus.
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– Vi ställde upp mest på skoj och var
inte alls förberedda på att det skulle
bli så omtalat, säger Anna.
Nu har de bildat företaget Catanna
Design och tillverkningen av deras
”växthusmöbler”, i härdat glas och
aluminium, förväntas vara i gång
inom kort.

Intresserade av matlagning
I en vindsvåning i centrala Stockholm
bor familjen Klamming-Johansson.
Till lägenheten hör en balkong som
Pia och Tomas och tonårpojkarna
Marcus och Gustav ofta sitter ute
på. Men mer än så används inte
balkongen till.

– Vi har länge pratat om att vi skulle
vilja odla på balkongen. Både jag och
Tomas är väldigt matlagningsintresserade och vi använder oss ofta av färska
kryddor och grönsaker, berättar Pia.
Sagt och gjort.
Catrin Jonsson och
Anna Hedlund studerade balkongen
från alla vinklar
och här är deras
förslag:
”Vi har utgått
från den här
Catrin Jonsson och balkongens förhållanden och prioriAnna Hedlund.

Pia Klamming fick hjälp av balkongspecialisterna Catrin Jonsson och Anna Hedlund
att förverkliga sin dröm om att odla kryddor och grönsaker på balkongen.

terat att skapa yta för odling, utan att
för den delen mista möjligheten att
umgås på balkongen, äta middag och
grilla. Våra växtval består av allt från
ett fruktträd och en bärbuske till en
mängd kryddor och grönsaker. Genom
att utnyttja väggar och räcke har vi
fått in mycket odlingsbar yta utan att
balkongen känns övermöblerad.”
Och för familjen KlammingJohansson, som plötsligt har blivit
med ”trädgård”, öppnar sig nu helt nya
möjligheter.
– Till midsommar räknar vi med att
kunna njuta av vår egen färskpotatis
och våra egna jordgubbar, säger Pia
lyckligt.

5

SAKER DU KAN ODLA PÅ DIN BALKONG:

• Kryddväxter av alla de slag passar att odla
på balkongen. Vanligast är basilika, rosmarin,
timjan, gräslök och persilja. Plantera i krukor
och njut av färska kryddor till matlagningen.
• Mot en solig balkongvägg trivs tomatplantor. Låt plantorna slingra sig upp med
stöd av en spaljé. Solvarma tomater är en
delikatess!
• I större krukor kan du plantera bärbuskar. Amerikanska jätteblåbär som skördas i
augusti eller krusbärsbuske lämpar sig väl.

• Beroende på utrymme kan
du använda dig av en avlång
odlingsbädd med lock på. På
vårkanten planteras grönsaker efter smak
och tycke. Sallad, rädisor, morötter och
mangold är bra val. Att sätta
färskpotatis går också bra.
• Jordgubbsplantor i hängkrukor blommar och bär
frukt lagom till midsommar. Den söta bärsmaken
är gudomlig. Även smultron
trivs utomordentligt.
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HAR DU GRÖNA
FINGRAR?
Katarina Ewerlöf,
skådespelare,
Stockholm:
– Jag har grönare fingrar än jag
trodde. I stan odlar
jag bland annat
tomatplantor som
jag sedan flyttar
och planterar om på
landet. Efter sommaren åker de med hem
igen. Förra året hade jag hemmaodlade
tomater ända in i november.

Tävling!

Anna-Lena Niléhn,
marknadschef,
Lomma:
– Jag är ganska bra
på orkidéer faktiskt.
Vi har nog en fem
sex stycken hemma
som jag lyckats hålla
vid liv. Nu när vi fått
egen trädgård ska jag försöka lära mig
mer.
Ia Wåhgen Karlsson,
förvaltarassistent,
Landskrona:
– Ja, det har jag faktiskt. Jag älskar att
pilla i jorden, plantera och se hur det
växer. Hemma har
vi en stor terrass till
lägenheten och där
odlar vi allt möjligt. Förra året experimenterade vi en hel del. Bland annat planterade jag frön från en physalisfrukt och ett
par månader senare plockade vi frukt från
vårt egna physalisträd! Det var häftigt.
Stefan Wahlberg,
konsult, Stockholm:
– Nej, inte ett dugg.
Jag har en enda växt
hemma och det är
en så kallad dinosaurieplanta som är så
fulländad i sin evolution att man inte kan
vanvårda till döds.
Den har överlevt i miljoner år och kommer
därför överleva hemma hos mig också.
Ulrik Sandebäck,
redaktör, Kalmar:
– Varken jag eller
min fru har särskilt
gröna fingrar. Vi
klarar krukväxterna
inomhus, men ute
i trädgården är det
lite besvärligare. Det
blir inte så mycket mer än att vi klipper
gräsmattan. I år ska vi försöka oss på att
plantera en liten kryddträdgård.
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Vinn en högtryckstvätt
Vill du bo i Sveriges renaste förening? Allt du behöver
göra är att skicka in rätt svar till red@sbc.se och en
Kärcher K 5.91 kan bli din.
Med en högtryckstvätt blir rengöringen av
trädgårdsmöbler och trädäck en lek. Tack
vare stora hjul är den enkel att flytta runt och
dubbla integrerade rengöringsmedelstankar
ger en bättre rengöringseffekt. Till högtryckstvätten medföljer ett rotojetmunstycke,
som är perfekt att använda för att ta bort
extra hårt sittande smuts, och ett variopowermunstycke, som gör det möjligt att variera
trycket i munstycket.
Först öppnade rätta svar vinner. Vinnaren
meddelas via e-post och presenteras i Din
Bostadsrätt #3 2006.

Fråga 1: Vad står SBC för?
Sveriges BokCentral
1.
Sveriges BostadsrättsCentrum
X.
SuperBalla och Coola
2.
Fråga 2: Var bygger SBC bostäder för unga?
Högdalen
1.
Hedemora
X.
Hovmantorp
2.
Fråga 3: Hur många bostadsrättsföreningar är med i SBC?
cirka 40 000
1.
cirka 400
X.
cirka 4 000
2.

FRÅGA EXPERTERNA

Vad gör en suppleant?
förening kan då inte upplåta olika
andelar av en bostadsrätt till
olika personer. Däremot kan
föreningen upplåta bostadsrätt
till flera personer gemensamt
utan att man anger några
särskilda andelar.

Suppleantens uppgift är att
ersätta en ledamot som inte
kan närvara på styrelsemötet.

FRÅGA: Jag blev vald på

Patrik Agemalm

stämman nyligen till suppleant. Ärligt talat vet jag
inte riktigt vad det innebär
och vad som förväntas av
mig. Måste jag vara kvar
till nästa stämma, har
funderat på att avgå tidigare. Vilket ansvar har jag
för styrelsebesluten?

FRÅGA: Min man och jag äger vår

bostadsrättslägenhet tillsammans. Jag
har lämnat en motion till årsmötet i
början av juni. Men nu vägrar styrelsen att ta upp motionen eftersom min
man inte har skrivit under. Gör inte
styrelsen fel då?
SVAR: Eftersom du och din man äger

lägenheten ihop är ni båda medlemmar, vilket innebär att båda har alla
rättigheter och skyldigheter som enligt
stadgarna tillkommer medlemmar,
till exempel att väcka förslag, skriva
motioner. Styrelsen har alltså fel.

Den enda begränsningen som finns
för er är att ni tillsammans bara har
en röst på stämman.
FRÅGA: Jag vill köpa åttio procent

och min dotter tjugo procent av en
bostadsrätt i en nybyggd förening.
Föreningen vill inte sälja bostadsrätten på det sättet till oss. Vi får ingen
förklaring om varför det inte går.
Tacksam för svar!
SVAR: Frågan handlar om när en

bostadsrätt första gången säljs (upplåts)
i en nybyggd förening. En bostadsrätts-

SVAR: Suppleanternas
formella uppgift är att ersätta
ledamot som har förhinder att
närvara på styrelsemöte. Det är
ordföranden som har ansvaret
att kalla in suppleanter när det
behövs. Oftast ser man suppleant-skapet som ett ”uppskolningsuppdrag” och därför är det vanligt att
suppleanter alltid kallas till styrelsemötena, även då alla ledamöter är närvarande. Suppleanterna blir därigenom
mer pålästa och insatta i verksamheten
Ansvar för styrelsens beslut har du bara
om du är ersättare för ledamot som inte
är närvarande. Då har du också rösträtt, inte annars. Du kan i likhet med
ledamöter när som helst anmäla att du
vill lämna uppdraget som suppleant.
Styrelsen kan då eventuellt tvingas att
kalla in en extra föreningsstämma för
att göra ett fyllnadsval.

SBCs 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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Omfattande renovering av vatten-, avlopps- och
elledningar är föreningens ansvar. Tillstånd från
styrelsen krävs om du ändå vill göra det själv.
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Fråga först
och renovera sen

Text: Malin Byström Illustration: Patrik Agemalm

Dags att renovera köket? Följ stadgarna, rådfråga
föreningen och gör inte några större ombyggnader
innan du har fått okej från styrelsen.
– Byta vitvaror, luckor och måla är inga problem. Men
att byta fläkt eller flytta avlopp kräver tillstånd, säger
Elisabeth Kalderén, medlemsrådgivare SBC.
DRÖMMER DU om ett nytt, större kök

med glassiga luckor, nya bänkskivor,
rostfri fläkt och nya vitvaror? Du är
inte ensam. Att renovera sin lägenhet är populärt. Men det finns några
saker att tänka på innan du plockar
fram ritningarna, borrmaskinen och
vattenpasset. Åtminstone om du bor i
en bostadsrätt.
– Mitt bästa tips är att
alltid rådfråga din förening när du ska göra en
renovering. Då minimerar du risken för att göra
något som du inte får.
Jag rekommenderar dessElisabeth
utom att man läser förenKalderén.
ingens stadgar, i dem står
det vad du får göra och inte göra i din
lägenhet, säger Elisabeth Kalderén.

Be om tillstånd
Generellt kan man säga att man kan
renovera och förbättra det som har
med lägenhetens golv, väggar och tak
att göra utan tillstånd. Det vill säga
målning, tapetsering eller byta golv.
Större saker som stammar, det vill
säga vatten-, avlopps- och elledningar,
är det föreningen som ansvarar för.
– Föreningens ansvar är fastigheten,
ditt är lägenheten. Om du till exempel
vill byta din gasspis mot en med el,
flytta köket till badrummet eller vice
versa måste du alltid fråga föreningen.
Visa ritningarna och be om ett skriftligt tillstånd.
Att flytta ett vattenfyllt värme-

element är inte heller tillåtet, det
är nämligen en värmekälla som är
kopplad till huset. Likadant är det med
toalettstolar eller annat som har med
rörmokeri att göra – fråga först!
Numera är det modernt med fläktar
med rostfri kåpa. Det är oftast inga
problem att byta till en sådan men
även här är det viktigt att be om tillstånd. Om du väljer fel fläkt kan fastighetens ventilationssystem påverkas.
– Vi har haft fall där matoset har
kommit ut i grannens garderob på
grund av fel fläkt och montering,
säger Elisabeth Kalderén.

FRÅN SPACKEL TILL TAPET
●

●

●

●

●

●

Återställa lägenheten
Du har trots allt rätt att göra väldigt
mycket i din bostadsrätt men a och
o är att alltid söka upp styrelsen och
fråga vad som är okej och inte.
– Då får du svart på vitt och behöver
inte oroa dig för backning när du är
klar, menar Elisabeth Kalderén
Det är ganska vanligt att folk drar
igång stora renoveringsprojekt utan
tillstånd. Det värsta som kan hända då
är att ägaren får återställa lägenheten
som den var innan renoveringen. Om
du till exempel flyttar ett vattenfyllt
element och det blir en vattenläcka,
ja, då kan det stå dig dyrt.
– Styrelsen kan ge ett godkännande
i efterhand. Men för att undvika
problem, onödiga kostnader och irritation är det ju bättre att kolla upp allt
innan du börjar med ditt renoveringsprojekt.

Gör en ritning och planera hur du vill
ha det.
Läs föreningens stadgar, där står allt
som du får göra och inte göra.
Bestäm ett möte med styrelsen, ta
med ritningen, berätta om dina
planer och fråga om lov kring de
saker som kräver det.
Se till att få ett skriftligt godkännande på allt som kräver det. Räkna med
att det kan ta tid.
Ansök om bygglov eller lämna in en
bygganmälan om du till exempel ska
riva bärande väggar.
Ta kontakt med fackmän för el, ventilation och rörmokeri (VVS).

Några saker som kräver tillstånd.
Byte av fläkt/fläktsystem
Flytt av väggar
Flytt av vattenledningar
Flytt av vattenburna element.
●
●
●
●

GÖR INTE SÅ HÄR

Ett ungt par renoverade sitt
kök och valde att sätta upp en
vägg mot vardagsrummet. De satte också
upp en ny fläkt
utan att fråga
föreningen om
lov eller hur ventilationssystemet fungeGrannen
rade. Det visade sig att
fick matoset.
monteringen blev fel
och att ventilationssystemet påverkades. Resultatet blev att grannen fick in
allt matos till sig och in i sin garderob.
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Posttidning B
BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING

STIG PÅLSSON

Ålder: 79 år.
Familj: Hustrun Gull-Britt,
barn och barnbarn.
Yrke: pensionär.
Intressen: Trädgård och
modelljärnvägen.
Brf Måstaregården:
Ritade stadsplanen för
området och var med och
bildade bostadsrättsföreningen 1957. Satt i styrelsen
i 49 år till maj 2006, de
senaste trettio åren som
ordförande.
I maj avtackades Stig Pålsson efter 49 år i Brf Mästaregårdens styrelse.

Sveriges mesta
styrelsemedlem
Efter 49 år i styrelsen för Brf
Mästaregården i Lund tackar han
för sig.
– Aldrig trodde jag 1957 att jag
fortfarande skulle sitt i styrelsen 2006, säger Stig Pålsson, 79
år, med ett leende.
Text: Caroline Bilander Foto: Caroline Bilander

MÅNGA ÄR DE styrelsesamman-

träden som Stig Pålsson har hunnit
med under nära ett halvt sekel i Brf
Mästaregårdens tjänst – de första nitton
åren som sekreterare och de senaste
trettio som ordförande. Allt började
när han som planingenjör vid Lunds
kommun var med om att rita stadsplanen för det område som kom att bli Brf
Mästaregården. Föreningen bildades i
augusti 1957 med en nyinflyttad Stig
som en av de drivande krafterna.

– Innan alla hus stod klara gick byggherren i konkurs och alla statliga lån
var förbrukade. Det tredje huset hade
inte ens börjat byggas. Det enda rätta var
att bilda en bostadsrättsförening med
representanter för de boende och se till
att huset färdigställdes, berättar han.
Den nya styrelsen fick börja med
att flyga till Stockholm för att utverka
nya statliga lånegarantier.
– Med tanke på hur det var i början
har de följande 48 åren varit ganska
lugna. Det mest dramatiska som hänt
var när halva taket på ett av husen
blåste av i vinterstormen 1967.

Gemenskapen viktigast
Brf Mästaregården på Järnåkravägen
i Lund består av tre hus liggande runt
en stor gräsmatta på över 200 kvadratmeter. Föreningen har 132 lägenheter
och det finns fortfarande ett tjugotal
medlemmar som bor kvar allt sedan

husen byggdes. En av dessa är Ingrid
Thieme, 76 år.
– Hela tiden har jag bott i samma
trea. Den största skillnaden är att förr
sjöd husen av liv med upp mot 150
barn, nu finns inte ens tjugo barn i
föreningen, berättar Ingrid Thieme
som satt i styrelsen som sekreterare
under några år på 1980-talet.
– Stig har gjort så mycket för vår
förening – det kommer aldrig någon
som Stig igen, den saken är säker.
Stig Pålsson har nyligen gett bort
sin bostadsrätt till sin son. Själv bor
han och hustrun Gull-Britt permanent i sommarstugan vid Ringsjöns
strand i Skåne. Där lägger han sin
tid på den stora trädgården och på
modelljärnvägen i skala 1:22,5.
Det sista Stig gjorde på ordförandeposten var att rita en gemensam grillplats.
– Det viktiga i en bostadsrättsförening är gemenskapen. Jag hoppas
att grillplatsen kommer att bidra till
det. Bor man i bostadsrätt kan man
påverka sitt boende och det ska man
se till att göra.
Sina 49 år i Brf Mästaregårdens tjänst
samanfattar han med en enda mening:
– Jag hade gjort om det!

