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Grattis! Du vann valet
ALLT OM FRAMTIDENS BOSTADSSKATTER

Soporna svämmar över
LÖSNINGARNA SOM RÄDDAR FÖRENINGEN

Mässan ett måste
GODA RÅD GRATIS I GÖTEBORG
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Upp till bevis!

”

Nu gäller det
för regeringen
att stå upp för
sina förslag.

Göran Olsson, vd
bostadsrättsorganisationen SBC

Inhyrda familjer säljer lägenheter i USA.

Mänsklig styling
TREND I Sverige blommar trenden
med homestyling. Borta i USA är
det redan gammal skåpmat.
Senaste tricket är att använda sig
av trevliga, välartade och vackra
låtsasfamiljer. Det är byggföretaget
Centex Homes som tagit till denna
udda, men underhållande metod.
För att få igång försäljningen
av 166 nya villor i Santa Clarita,
Kaliforninen, har en låtsasfamilj ”flyttat in” i visningshuset.
Familjemedlemmarna, en mamma,

en pappa och två barn, är alla skådespelare till yrket.
Låtsatsfamiljen lagar mat och
äter tillsammans. De städar och
tvättar, spelar spel och ser på tv.
Deras publik är de hugade husköparna som också uppmanas att
ställa frågor om allt som rör huset.
Skådespelarna ska kunna svara på
det mesta.
Vi får väl se hur länge det dröjer
innan låtsasfamiljerna flyttar in
i svenska lägenheter …

Bara bar betong
INREDNING Betong från golv till tak.
Djärva inredningar och planlösningar präglade Bomässan i Tensta. En av dem som
medverkade var arkitekten Erik Stenberg.
I Tensta, där majoriteten av de boende är
invandrarfamiljer, är lägenheterna treor
eller mindre.
– Jag har byggt ihop två treor med en
trappa för att passa en turkisk storfamilj
med inneboende svärföräldrar, säger han
till tidningen Aftonbladet.
Trendig betong.
Och i stället för tapeter och plastgolv
har den undangömda betongen lyfts fram
i alla rummen. Även en del av möblemanget har tillverkats i betong, bland
annat en flera hundra kilo tung betongsoffa.
– Jag vill visa att betong är vackert, säger Erik Stenberg.

Foto: Forsberg Form

Kan det verkligen vara sant? Efter valet har vi
en regering som lovat att ta bort inkomstskatten för bostadsrättsföreningar, sänka fastighetsskatten och ta bort många av de regler som
hindrat ombildningar till bostadsrätt. Och i
många kommuner tar ombildningen av hyresrätter åter fart.
Ur bostadsrättsperspektiv ser det ut som en
riktig jackpot!
I många år har vi uppvaktat, skrivit och
förklarat läget och de problem som rör boendet
i bostadsrätt. Opinionsarbete tar ofta lång tid
och kan upplevas som tröstlöst tjatande. Ibland
skojar vi om att den lag som införs på en dag
tar sju år att ändra på. Men nu är vi framme vid
”räkenskapens timma”!
Kanske är det naturligt att oppositionen i
Riksdagen och kommuner alltid har lättare
att ta till sig förslag på förändringar – men nu
finns de i regeringspartiernas program. Därför
är det lätt att hitta många av våra synpunkter i
alliansens överenskommelser och gamla motioner. Men alliansen lyfte dessutom också fram
bostadsrättsfrågorna i valrörelsen när de övriga
partierna mörkade, till exempel i fråga om
inställningen
till inkomstskatten för
bostadsrättsföreningar.
Men nu
gäller det för
den nya regeringen att stå
upp för sina
förslag – upp till bevis! Det är få saker som gör
oss, och framför allt våra medlemmar, så arga
som svikna vallöften.
En hel del av förslagen är lätta att åstadkomma, till exempel att ta bort stopplagen,
tillåta ägarlägenheter, ändra äkta/oäktareglerna och att stryka ett streck över
inkomstskatten. Annat, som förändringar av
fastighetsskatten, kan vara mer komplicerat.
Men helt säkert är att vi kommer att fortsätta
ligga på och följa upp. Det som idag känns som
en seger är nog bara inledningen på flera års
arbete. Samtidigt ska vi fortsätta
jobba på med de vardagliga
frågorna som syftar till
att det ska bli enklare att
leva i bostadsrätt. Några
av dem, till exempel hur
soporna ska tas om hand,
kan du läsa om i det här
numret. Väl bekomme!

Ansvarig utgivare Göran Olsson Redaktionsråd Mats Lindbäck, Ingvar Johansson,
Chris Hammar, Peder Halling, Anna Mölgård och Lena Nöjd Redaktör Gustav
Vidlund Grafisk form Helena Lunding Produktion OTW Publishing Omslagsbild
Susanne Kronholm
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 är intresse- och serviceorganisation för bostadsrättsföreningar
och bosparare. Vi utvecklar bostadsrätter genom att erbjuda kunskap, rådgivning och
opinionsbildning. SBC har 4 000 medlemsföreningar och cirka 16 000 bosparare.
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Pressa provisionen
HEMFÖRSÄLJNING Nu vill
lovar att det ska kosta
alla ha en del av mäklarmaximalt 15 000 kronor
kakan. Bara i Stockholms
att sälja sin bostad. Hem
län ligger proviOnline ska
sionerna på 1,7
arbeta mer
miljarder per år.
kostnadsefPå kort tid har
fektivt hävdar
flera nya tjänster
man, bland
startat för den
annat genom
som vill pressa
att säljaren
priset på mäklarsjälv visar
Hemonline.se.
tjänsterna.
bostaden.
Hem Online, som ägs
Hemverket hjälper dig
av ett flertal tunga invessom vill sälja utan mäkterare, som Jan Carlzon,
lare. Företaget bistår med
Skandiabanken och
de tjänster som behövs
Bonnier Dagstidningar,
kring bostadsaffären.

Ny VD
i vår
NYTT JOBB Helena
Skåntorp har utsetts
till ny VD i SBC Sveriges
Bostadsrätts Centrum AB,
som förvaltar omkring
hälften av SBCs medlemsföreningar. Hon tillträder
posten 8 januari 2007.
Helena
Skåntorp
har bland
annat varit
ekonomidirektör i
Arla, koncernchef
för TV-produktionsHelena
bolaget
Skåntorp.
Jarowskij
samt vice VD och Chief of
Commercial Operations
för C More Group/Canal+.
– Helena Skåntorp
har erfarenhet av att nå
resultat i flera branscher
och vi är mycket glada
över att hon nu är beredd
att leda SBCs fortsatta
utveckling, säger styrelsens ordförande Lennart
Hedquist.

– Det ska vara enkelt,
tryggt och kostnadseffektivt att sälja sin bostad.
Många är i dag skeptiska
till hur fastighetsmäklarna
sköter försäljningen av
våra hem, säger företagets grundare och vd Imre
Marton på företagets hemsida www.hemverket.se
Alla dokument och avtal
har utvecklats tillsammans
med advokatfirman Maqs
Law Firm. Det kostar 1 950
kronor inklusive moms att
anmäla sig som säljare på
Hemverket.se.

Nu blir det billigare att sälja lägenheten.

Brännhett
erbjudande förlängs
ERBJUDANDE Nu förlängs SBCs förmånliga erbjudande
för SnapAlarm, brandvarnaren som är både snygg och
enkel att sätta upp. I stället för att använda skruvar
klickas den fast på taklampans sladd. Om din
bostadsrättsförening
går ihop och beställer kan priset pressas rejält. Ta kontakt
med grannarna och
skicka in er beställning
innan ljus- och brandsäsongen börjar.
Prisexempel:
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.
Vacker varnare.
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.

Hundratals
argumenterade
PROTESTER I förra numret av Din
Bostadsrätt uppmanades läsarna att
protestera mot de ökande skatterna
på webbplatsen www.argumentera.se.
644 texter producerades och resulterade i mängder av insändare och brev
till politiker. Resultatet? Läs mer på
sidorna 4–5!

Högtryck i
Hjorthagen
KUNNIG Carl Jacobsson
vann tävlingen om högtryckstvätten förra numret. Nu kan grannarna på
Wenströmsvägen räkna
med rent hus. Rätt rad
löd: X, 1, 2.

SOPSORTERAR DU?
Åsikterna går
isär om sopor
ska sorteras
eller brännas.
Läs mer om
hur sopproblemen kan lösas
på sidorna
12–13.

Anna Bryne,
39, assistent,
Stockholm
– Både och,
där jag arbetar finns det
sopsortering i
huset och då
följer vi det systemet. Hemma
däremot blir det bara tidningar
och kartonger. Och så batterier
och sådant förstås.

Claire Mackrory
Wrangsjö,
32, lärare,
Stockholm
– Vi sorterar
glas, plast,
tidningar och
kartonger. Allt
annat hushållsavfall åker ner i
soppåsen. Efter att ha sett ett program om avfallssortering undrar
jag hur stor miljöeffekt det har.

Jens Willman,
30, IT-ansvarig,
Stockholm
– Vi har ingen
sopsortering i
vårt hus, men
jag försöker
hålla efter och
går i alla fall
iväg med glas,
batterier och tidningar till insamlingen.
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Valets vinnare. Skatterna
på bostadsrätter sänks
kraftigt redan 2007 och
framöver kan avgiftssänkningar på mellan tio och
trettio procent bli aktuella.
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Bostadsrätten
vann valet

"Vårt hårda
arbete belönas"
Kraftiga skattelättnader
väntar för många bostadsrättsföreningar.
– Nu ser framtiden mycket
ljusare ut för oss, säger Kent
Olsson, Brf Docenten i Lund.
Text: Maria Wernhult

Nu sänks skatterna på boende

I JUNI BERÄTTADE vi om oron

många bostadsrättsföreningar
kände inför hotet om höjda taxeringsvärden och därmed höjd statlig inkomstskatt. Brf Docentens
Kent Olsson var då mycket bekymrad över att hans förening trots sin
goda ekonomi skulle komma att
tvingas till avgiftshöjningar. I dag,
efter den borgerliga alliansens
valseger, är tonläget ett annat:
– Det här beskedet är rena inspirationssprutan för oss. Det innebär
att vårt hårda arbete för att hålla
skatteväxlingen, försvinner.
föreningen skuldfri kommer att
Frågan om huruvida bostadsrättsbelönas. Ett mycket glädjande
föreningen skattemässigt ska klasbesked, säger han.
sas som äkta eller
Kent Olsson är dock noga
oäkta bostadsfömed att betona att hans
retag berör några
glädje inte ska tolkas som
procent av dem
g
ÇK^Wa^ [VYZÇ
något partipolitiskt ställsom bor i bostads[
V
g
i
h
WZ
ningstagande. Och han har
rätt – men det
fler önskemål till den nya
handlar ändå om
regeringen.
20–30 000 hushåll.
– Kunde man göra något
De som klassas som
åt oligopolet på energioäkta har krångligare
marknaden så vore det
skatteregler och oftast
ju bra. El- och värmesvårare att sälja sina
kostnaderna bara stiger
lägenheter. Nu finns
på grund av bristande
det en stor majoritet
konkurrens på markför att dessa otidsenliga regler ska bort.
Faksimil ur naden och det är en
Din Bostadsrätt gigantisk utgiftspost
Samtidigt ökar också
nummer 2 2006. för många föreningar.
möjligheterna för alla dem som bor
Men just nu är det
i hyreshus att bilda bostadsrättsförtrots allt mungiporna
ening och köpa loss sina bostäder.
uppåt i Brf Docenten, och Kent
Dels har allianspartierna tidigare
Olsson vill gärna ge SBC en eloge
motionerat om att de höga majoritetsför att man lyfte upp frågan om
kraven ska återgå till en femtioproinkomstskatt på bostadsrätter
centsgräns. Det gör det enklare att
innan valet.
genomföra ombildningar. Dessutom
– SBC har gjort ett mycket bra
avskaffas den så kallade stopplagen
jobb för att skapa opinion kring
och i många kommuner kommer även
inkomstskatten och det är oerhört
de som bor i kommunalägda fastigheglädjande att det nu gett resultat!
ter att få möjlighet att köpa sina hus.

Höstens valresultat innebär stora förbättringar
för alla bostadsrättsinnehavare. En väntad höjning av avgifterna blir i stället en möjlighet till
sänkning i många föreningar.
– Äntligen har vårt arbete gett resultat,
säger Göran Olsson, vd på SBC.
Text: Gustav Vidlund Foto: Magnus Glans

DE NYA TAXERINGSVÄRDENA som
skulle börja gälla 2007 såg ut att bli en
rysare för många bostadsrättsföreningar. Kraftiga höjningar i kombination
med den så kallade inkomstskatten
skulle innebära att ökade utgifter med
hundratusentals kronor och därmed
höjda avgifter för många. Alliansens
seger i riksdagsvalet innebär att de
höjningarna inte blir, det blir snarare
frågan om sänkta avgifter framöver.
Förutom att taxeringsvärdena fryses
på 2006 års nivå ska den så kallade
inkomstskatten avskaffas redan nästa år. Även
fastighetsskatten ska
bort, enligt alliansen,
och sänks redan nästa år
till 0,4 procent av taxeringsvärdet. I framtiden
Göran
ska skatten ersättas av
Olsson.
låga kommunala avgifter. De avskaffade skatterna gör att det
finns möjlighet för bostadsrättsföreningar att sänka avgifterna med mellan
tio och trettio procent.
Kostnaderna för uppvärmning och
elenergi är en annan av de största
utgiftsposterna för de boende. Nu
hoppas SBC att den del av kostnadsökningarna som enbart berott på
skattehöjningar, den så kallade gröna
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FRÅGA EXPERTERNA

Hur mycket får man låta?
att han stör. Under dagen är han på
dagis och vi lägger honom tidigt på
kvällen. Vi försöker låta så lite som
möjligt, men vi kan inte förbjuda
honom att leka. Har grannen
någon laglig rätt att klaga på att
småbarn stör?
SVAR: Normala ljud måste accep-

teras i ett flerbostadshus och
hänsyn kan inte tas till personer
som är känsligare än normalt. Till
normala ljud får bland annat räknas
barnlek och ett normalt umgängesliv
även om det ibland stör grannarna.
Upprepade störningar av onormal
beskaffenhet är däremot inte acceptabelt. Grannarna ska till exempel
kunna sova om nätterna.
FRÅGA: Vi har fått våra badrum renonine
inch
nails

Pa

trik

Agemalm

förening. Jag har bett om att få ta
del av protokoll från tiden innan jag
ingick i styrelsen men blivit nekad av
ordföranden och sekreteraren. Kan de
neka mig underlag för ett ordentligt
arbete i styrelsen?

styrelseledamot självklart
rätt att ta del av protokollen för att kunna utföra
ditt uppdrag som styrelseledamot.
Däremot ska styrelseprotokollen inte spridas utanför styrelsen
eftersom dessa kan innehålla uppgifter om föreningens affärsförhållande,
frågor om enskilda medlemmar eller
liknande. Revisorerna har dock alltid
rätt att ta del av protokollen för sin
granskning av styrelsens förvaltning.

SVAR: Nej, de kan inte neka dig att ta

FRÅGA: Vi bor i en bostadsrätt med

del av styrelseprotokollen. Du har som

vår tvåårige son. En granne klagar på

Normala ljud, som barnlek, måste
accepteras i ett flerbostadshus.
FRÅGA: Jag är styrelseledamot i min

verade. Fem veckor tog det och visst
blev det fint. Men ska inte avgiften
minskas under renoveringsperioden?
Vi som bott kvar delade på en toalett
och dusch i källaren. Jag har hört
att föreningens försäkring täcker
inkomstbortfallet. Stämmer det?
SVAR: Som bostadsrättshavare kan

ni i vissa fall få nedsättning av årsavgiften på grund av hinder och men i
nyttjanderätten. Det gäller dock bara
om föreningen har varit vårdslös
eller försumlig på något sätt, i ert fall
exempelvis om badrumsrenoveringen
tagit avsevärt längre tid än beräknat.
Har renoveringen gått normalt tillväga är dock föreningen, trots olägenheterna, inte skyldig att sätta ner
årsavgiften.

SBCs EXPERTPANEL

Elise
Segefalk

Elisabeth
Kalderén

Peder
Halling

Christer
Högbeck

Göran
Olsson

Mats
Lindbäck

Marianne
Mählkvist

Styrelserna i SBCs bostadsrättsföreningar 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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Välkommen
hem till mig!

Så bor dina grannar
Tre treor i samma förening. På papperet likadana
– i verkligheten helt olika. Din Bostadsrätt fick hälsa
på hos tre medlemmar i bostadsrättsföreningen
Mörbyskogen 2. Välkommen hem till grannarna.
Text: Tobias Östberg Foto: Susanne Kronholm

IBLAND SLÅR DET en att ens eget tak
är någon annans golv och att det finns
grannar som bor precis som du. Grannar
som har lika många rum med väggarna
på samma ställe – men helt annorlunda
lägenheter.
I Danderyd utanför Stockholm ligger
bostadsrättsföreningen Mörbyskogen 2
med 367 lägenheter och drygt 400 medlemmar. I dag är medelåldern bland de
boende ganska hög. Annat var det när
husen stod klara 1963. Då var det många
unga barnfamiljer som valde att flytta hit

samtidigt som landstinget köpte in lägenheter till personal på Danderyds sjukhus
som ligger på andra sidan Norrtäljevägen.
– När vår familj flyttade in i januari
1964 fanns det många barn här, nu är det
få barn och många äldre, säger Bengt
Emesten som är vice ordförande i bostadsrättsföreningen.
En förklaring är förstås att de som då
var unga barnfamiljer i dag har blivit
äldre. En annan är att många av de äldre i
kommunen som säljer sina villor väljer att
flytta hit.

Föreningen har varit bra på att underhålla och förnya fastigheterna. Bara för
någon vecka sedan garantibesiktigades
de sista balkongerna som reparerats och
samtidigt glasats in. I samband med detta
rengjordes dessutom höghusens fasader
genom sandblästring och impregnering.
Här bor också Helena Unander,
Birgitta Ericzon och Lars Engby i varsin
trea. Lika på ytan, men var och en har
satt sin personliga prägel på bostaden.
Följ med in och se hur olika likadana
lägenheter kan vara.

»
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Helena Unander flyttade från villan till Mörbyleden.

En trea med fem rum
Helena Unander har bott i BRF Mörbyskogen på Mörbyleden sedan
1999 och är nöjd med lägenhetens planering.
– Jag brukar säga att jag betalar för tre rum, men att jag har fått
fem. Då räknar jag in den lilla matsalen och balkongen, säger hon.
NÄR VI KOMMER PÅ besök har Helena
Unander precis avslutat ett parti
canasta med sin syster ute på den på
den stora och inglasade balkongen.
Det är en solig höstdag och utanför
ståtar en praktfull rönn.
– Här är helt underbart att bo, säger
Helena och sträcker ut armarna.
Hon stortrivs med lägenheten, med
utsikten och med de goda kommunikationerna. Här är det också nära till
vännerna i det närliggande villaområdet som hon flyttade ifrån 1999 när
hon köpte lägenheten på Mörbyleden.
Några stora förändringar har hon inte
gjort, men det har heller inte behövts.
– Lägenheten var i väldigt bra skick
när jag flyttade in, säger Helena.

Hennes svåger har dock hjälpt
henne att måla om.
– Han målade blått i sovrummet
och grönt i köket. Det är färger som
jag hade i huset och som jag trivs
väldigt bra med.

Sovrum

Sovrum
Hall

KLK
Vardagsrum
Kök

Bad

Inga väggar har flyttats i Helenas hem.

Men det är inte bara färgerna hon
tagit med sig från sitt förra hem utan
också många vackra möbler som
sätter sin prägel på bostaden. Från
balkongen strilar ljuset vackert in
genom de tunna vita gardinerna som
längst upp försvinner in bakom en
elegant kornisch, som fick anpassas
för att passa in i den nya bostaden.
Badrummet är sig dock inte riktigt
likt. Där har hon tagit bort badkaret,
satt dit en dusch och dessutom satt in
ett fönster med frostat glas i dörren
som vätter mot köket för att på så vis
släppa in mera ljus. På balkongen har
hon också låtit lägga in ett grått klinkergolv.
I köket är vitvarorna nya. Helena
trivs med att det i köket också finns
en liten matsalsdel.
– Jag brukar säga att jag betalar för
tre rum, men att jag har fått fem. Då
räknar jag in den lilla matsalen och
balkongen, säger hon.
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Lägenheten fick rensas på snickarglädje när Birgitta Ericzon flyttade in.

”Hemmasnickaren
hade gjort tokiga saker”
Birgitta Ericzons lägenhet är så förändrad att det är svårt att se
att den varit identisk med grannarnas. Här har badrummet och
köket fått nya ytor och ett sovrum har blivit arbetsrum.
– NÄR JAG FLYTTADE in för nio år

sedan var lägenheten i grova drag i
originalskick. Förutom att det fanns
vissa 1960-talsdetaljer som jag tyckte
var opraktiska så hade den som bott
här före mig varit lite av en ”hemmasnickare” och gjort en del saker som jag
tyckte var lite tokiga. Jag bestämde mig
därför för att göra förändringar framför
allt i kök och badrum, säger Birgitta.
Ett exempel på snickarglädjen
var att en duschkabin ställts ovanpå
badkaret. Ett skåp i badrummet
var också placerat så att man för
att få bort fronten på badkaret var
tvungen att montera ner skåpet.
Originalbadrummet var dessutom
uppdelat i två rum – ett badrum och en
toalett – och hade tre dörrar. Det har

Birgitta gjort om så att det nu bara är
en dörr in till ett stort fräscht badrum
med badkar, toalett och tvättmaskin.
Köket är inte heller sig likt. Birgitta
nöjde sig inte med att byta köksinredning utan beslöt sig dessutom för
att skapa ett större kök genom att
riva den klädkammare som låg intill.
Den har ersatts med garderober i tre

Arbetsrum

Hall

Sovrum

Vardagsrum
Kök

Bad

Både badrum och kök har blivit större.

sektioner i respektive arbetsrum och
sovrum.
– Jag köpte ett helt nytt kök på Ikea.
Sedan kom de hit och rev ut allt det
gamla på ett par timmar. Det var en
märklig upplevelse, berättar Birgitta.
Resultatet blev ett luftigt och
modernt kök. Och utsikten är lika
hänförande som tidigare. Från köket
fem trappor upp har hon en härlig vy
över Lidingö.
I förändringsarbetet byttes ett par
golv ut och ett annat blev slipat. Ett
av sovrummen har också fått stryka
på foten. Det har Birgitta gjort om
till arbetsrum. I ett hörn står ett stort
dataskåp med plats för dator, skrivare
och allt annat hon behöver för att
kunna jobba.
Hon är pensionär, men driver det
egna företaget hemifrån.
– Jag ville inte sitta och jobba i
sov rummet. Det blir så dammigt,
säger hon.

»
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Lars Rengby gillar egensinnig inredning.

Wellpapp på väggen
En lägenhet med innovativa lösningar blir resultatet efter familjen
Rengbys renoveringar. Eller vad sägs om bänkskivor av egenodlad
al och wellpapp som tapet? Här finns det också plats för både
barn och barnbarn i det nya rymliga köket.
LARS RENGBY OCH hans fru sökte ett

boende som både låg nära en tunnelbanestation och som erbjöd bra och
snabba kommunikationer till ön Yxlan
i Stockholms skärgård där de tillbringar mycket av sin tid.
– Då var en lägenhet på Mörbyleden
perfekt, säger Lars.
Och så blev det. För dem var det
också viktigt att få till ett kök där hela
familjen med barn och den närmaste
släkten fick plats när de var på besök.
Det krävdes en del tankearbete innan
de satte igång och färdigt är det inte
än. Precis som Birgitta Ericzon valde
de att ta bort klädkammaren för att
på så vis göra köket större. De nya

Sovrum

Sovrum
Hall
Kök

Vardagsrum
Bad

I köket har klädkammaren rivits.

skåpen och vitvarorna i borstat stål är
på plats, men något kakel, om det nu
blir kakel, är inte uppsatt och det som
ska bli köksbänkar ligger ute på Yxlan
och torkar.
– Det är al som jag har fällt och
sågat upp. Den måste hyvlas och

limmas, men det kommer att bli
väldigt fint när det är färdigt. Al har
en lite röd och vacker färg, säger Lars.
Intill fönstret i köket står en fin
gammal pinnsoffa som Lars köpt in på
stadsauktion för ett par tior för länge
sedan. Tillsammans med den grönvita tapeten ovanför skapar den en fin
kontrast till det moderna köket.
– Tapeten är nog original, men den
ska bort. Där ska vi ha en fin gammal
1920-talstapet som vi köpt, säger Lars.
Bor man på sjunde våningen är en
kikare en naturlig del av inredningen.
Med den ser de bort mot Vaxholm
och kan följa finlandsbåtarnas väg på
vattnet.
På balkongen ligger en tjock rulle
wellpapp som kan komma att få en ny
funktion som tapet.
– Jag skulle vilja sätta upp wellpapp
som tapeter i hallen; det skulle bli fint
tror jag, säger Lars.
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erbjuder

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

Husen har utformats
för att passa in i den
befintliga naturen.

Läge för trädgårdströtta
Ett alternativ för villaägare som tröttnat på trädgård och underhåll. Och för
barnfamiljer som söker ett bra boende en bit från stor staden.
Så beskrivs det natursköna området Nysäter i Mölnlycke utanför Göteborg.
Sommaren 2007 är det dags för inflyttning.
Text: Thomas Östberg

I JANUARI 2005 utlyste Härryda
kommun en markanvisningstävling
där SBC tillsammans med Sweco FFNS
arkitekter i hård konkurrens drog det
längsta strået.
– Verkligen roligt att kommunen
uppskattade vår utformning. Vi
kallade den "Skog och sjö" och det har
vi tagit fasta på, säger projektledare
Martin Dahllöf på SBC.
Alla hus har placerats ut i den
befintliga naturen och utformats
för att passa in och ge en känsla
av samklang med omgivningarna.
Lingon, blåbär, ljung och ormbunkar
har lämnats kvar och terrängen har
fått avgöra var husen ska stå.

Naturlig anpassning
– Det ska inte kännas som ett villaområde där man bara har schaktat av och rullat ut färdiga hus.

Västersluttningen ner mot sjön ställer
krav på individuell anpassning av
varje hus, förklarar Martin Dahllöf.
De 40 bostadsrätterna (i övrigt
består området av 50
hyresrätter och åtta
villor) som SBC säljer
byggs i två storlekar:
fyrarumslägenheter
på 90 kvadratmeter
och större lägenheter
på 140 kvadrat med
fyra till sex rum.
Material är genomgående av hög
kvalitet med cederträpanel i delar av
fasaden, utedäck av kirai och tak
i zinkplåt.
Martin Dahllöf beskriver stilen som
typisk funkisarkitektur kombinerat
med en modern utformning, flexibla
planlösningar och en färgsättning
som smälter in i omgivningen.

– Det är hög kvalitet och ett riktigt
bra boende för rimliga pengar. Jag
tycker att det är väldigt prisvärt
jämfört med Göteborgs innerstad
eller Stockholm,
säger han.
De två varianterna
av bostadsrätter
kostar 1 625 000
respektive 2 481 000
kronor och kommer
att ha månadsavgifter på ungefär 4 500
respektive 6 900 kronor.
Allt ska vara klart 31 augusti nästa
år. Redan nu är närmare 30 lägenheter sålda.
– Men vi har mycket annat på gång.
Inom ett par år hoppas vi vara igång
med byggandet av 300–400 nya lägenheter i Göteborg, berättar Martin
Dahllöf.

"Typisk
funkisarkitektur
kombinerat
med en modern
utformning"
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Allt för din lägenhet
SBCs medlemmar går gratis på BostadsrättsMässan i Göteborg
Succén med BostadsrättsMässan fortsätter.
För sjunde året i rad arrangeras forumet och mötesplatsen
för alla som bor i bostadsrätt, den här gången 10–12
november på Svenska Mässan i Göteborg.
– Vi räknar med 10 000 besökare i år, säger Chris
Hammar, marknadschef på SBC.
Text: Naljen Ståhlström Foto: SBC

DET SOM BÖRJADE som ett test för

sju år sedan har vuxit sig till en stor
kunskapsmässa. SBC är arrangör tillsammans med HSB och Riksbyggen.
– Vi kan erbjuda besökarna ett
mycket omfattande seminarieprogram. Parallellt har vi det stora
utbudet av produkter och tjänster på
mässgolvet, säger Chris Hammar.
Utställarna täcker de
flesta branscher och kategorier som kan vara intressant
för en bostadsrättsförening.
– Cirka 100 utställare
finns med på mässan.
Utbudet kommer att vara
stort och brett, försäkrar
Chris.
Ett inslag som visat sig
vara både uppskattat och
efterfrågat är den expertpanel som under mässdagar na sitter
beredda och svarar på publik frågor
om juridik, teknik och
ekonomi.
– Och så har vi
Speakers Corner som
hålls varje timme i max
femton minuter kring
ett angeläget ämne.
Chris
Ämnena varierar, berätHammar.
tar Chris.
Även längre seminarier kommer att
hållas under mässdagarna och aktuella bostadsfrågor som kan vara kopplade till valutgången ska få fokus.

– En sådan politisk brännhet fråga
är den om fastighetsskatten, säger
Chris Hammar.
Precis som tidigare år erbjuder
SBC sina medlemmar fri entré till
mässan.
– För oss på SBC är det viktigt att
sprida kunskap kring bostadsrätt.
Det är därför mässan har kommit
till. Tidigare fanns det
inget bra forum för
boende och styrelser i
bostadsrättsföreningar,
säger Chris.

"För oss
på SBC är
det viktigt
att sprida
kunskap
kring
bostadsrätt"

Storstadsmässa

Hittills har mässan
arrangerats vartannat år i Göteborg och
Stockholm. Redan i slutet
av mars 2007 kommer
mässan till Stockholm igen.
– Kanske finns det anledning att
arrangera mässan även i Malmö i framtiden. Vi har fått många förfrågningar
om det. Men nu är det Göteborg som
gäller och vi ska se till att det blir en
riktigt intressant och givande mässa
för alla besökare. Utöver all fakta,
utbildning och rådgivning 10–12
november ska vi också ha lite roliga
underhållningsinslag, avslutar Chris
lite hemlighetsfullt.
Detaljprogram med ämnen och
tider läggs ut på SBCs hemsida
www.sbc.se så fort det är klart.

Det händer
på mässan
SPEAKERS CORNER
• Roll och ansvar som styrelseledamot/"fastighetsägare".
När krävs stämmobeslut?
• Köpa/sälja bostadsrätt.
• Individuell mätning – teknik och
ekonomi.
• Hur hantera föreningens outnyttjade utrymmen, till exempel vindar?
Förändrat lokalutnyttjande.
• Arvodering av styrelseledamöter
– vad är rimligt och/eller vanligt?
Skattepliktiga förmåner.
• Andrahandsuthyrning.
• Äkta eller oäkta bostadsrättsförening – innebörd och konsekvenser.
• Underhållsplan – styrinstrument
eller papperstiger?
• Vattenskador – ansvar och förebyggande.
• Vad får jag göra i min bostadsrätt?
• Krav på postboxar
• Borttagning av stadsgasen.
Alternativ uppvärmning.
• Hur bör styrelsen hantera störningar i boendet?
• Förhindra klotter.
• Ränte- och konjunkturutveckling
– betydelse för föreningen och
bostadsrätten. Strimlade lån.
• Energideklarationer – vad innebär
de nya bestämmelserna för föreningarna?
• Bygga balkonger.
STORA SCENEN
• Vad innebär regeringsskiftet för
bostadsrätten?
• Ombildning från hyresrätt till
bostadsrätt.
• Stambyte – förberedelse, process
och resultat.
• Frågor och svar – expertpanel svarar
på publikfrågor, varje dag.
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Flera seminarium om bostadsfrågor kommer att hållas under dagarna.

SBCs vd Göran Olsson talade på BostadsrättsMässan 2005.

Hallå där …

10-12 november 2006
Svenska Mässan, Göteborg
Öppettider
Fredag & Lördag 10-17, Söndag 11-17
BostadsrättsMässan är ett samarrangemang av
HSB Göteborg, SBC Sveriges BostadsrättsCentrum och Riksbyggen.
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Värde 100 kronor

BostadsrättsMässan

grupp. Då blir det lättare för kunderna
att göra rätt från början. Vi vill erbjuda
långsiktiga lösningar som är bra både
ekonomiskt och förvaltningsmässigt.

Vi bjuder på entrén

Din fribiljett till

Joakim Bengtsson säljer säkerhetsdörrar.

Fribiljett gäller endast ifylld
Biljetten får kopieras

STADSRØTTS

-ØSSAN
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Bostadsrättshavare
Styrelseledamot i bostadsrättsförening
Förvaltare
Inköpare
Annat

Varför då?
– Styrelsen ska ju använda medlemmarnas pengar på bästa sätt. Då är det
bra att få en bild av vilka förbättringar
som kan göras och göra dem i tid. De
som redan har bra underhållsplaner
kan få information om nya lösningar
som på olika problem.
Men mässan är väl bredare än så?
– Ja, jag tycker att det är mässa för
alla intresserade som bor i bostadsrätt eller funderar på att flytta till en
bostadsrätt.
Vad ger det er att ställa ut?
– Vi kan prata direkt med vår mål-

Jag besöker mässan i min roll som

Välkommen till mässan som har svaren på allt som gäller bostadsrätt!

… Joakim Bengtsson, på säkerhetsdörrtillverkaren Daloc som
tillsammans med det egna entreprenadföretaget Secor är en av cirka 50
utställare på Bostadsrättsmässan på
Svenska Mässan i Göteborg 10–12
november.
Varför ska jag som privatperson
besöka mässan?
– Det är ett bra tillfälle att möta
leverantörer och entreprenörer som
förser bostadsrättsföreningar med
den utrustning de behöver. Och det är
särskilt viktigt om du är engagerad
i en styrelse.
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Hjälp! Vi drunknar i s
Soppåsarna blir bara fler och soprummen svämmar över.
Orsaken är ökad konsumtion och underdimensionerade
utrymmen. Men det finns lösningar som är bra, både för
miljö och ekonomi.
Text: Thomas Östberg Illustration: Patrik Agemalm

I FJOL SLÄNGDE varje stockholmare i genomsnitt 290 kilo hushållssopor. Och i Göteborg var
den totala mängden avfall närmare 450 kilo per
person.
– När välfärden ökar konsumerar vi mer och
då ökar även mängden sopor. Vi slänger mer helt
enkelt, förklarar Alf Landervik, marknadschef på
kretsloppskontoret, Göteborgs stad.
Konsekvensen för många bostadsrättsföreningar har blivit att de vuxit ur sina soprum.
Att bryta den generella utvecklingen är svårt,
men genom bättre sortering och återvinning kan
faktiskt en bostadsrättsförening göra en hel del.
Det gäller bara att skaffa sig bra information
innan man sätter igång.
– Det är viktigt att känna till vilka lagar och
regler som gäller. För den som gör rätt finns det
pengar att tjäna, säger Alf Landervik.

Återvinning och kompostering
När det gäller hushållssopor kan mängden minskas på framför allt två sätt:
• Mer återvinning. Fortfarande slängs stora mängder återvinningsbara förpackningar i soppåsen.
• Utsortering av biologiskt avfall för kompostering.
Med grovavfall, elavfall, farligt avfall, tidningar
och förpackningar är det lite mer komplicerat.
I vissa fall kan föreningen själv välja en entreprenör för insamling, i andra fall ska de vara
godkända av kommunen.
Den allra billigaste lösningen är förstås att de
boende själva sorterar elektronik, förpackningar
och tidningar och tar det till insamlingsplatserna.
Där tar Förpacknings- och tidningsinsamlingen
(FTI) i respektive kommun över ansvaret.
Men om återvinningsanläggningarna ligger

en bit bort är det en ganska opraktisk
lösning. Ett alternativ är då hämtning
från ett eget soprum med sorteringskärl.
FTI vill också av kostnadsskäl
minska antalet insamlingsstationer
och propagerar för hushållshämtning.
– Det kostar pengar, även om kostnaderna blir lägre än för hushållsavfall. Det har varit stora diskussioner
om detta. Många fastighets-ägare vill
inte betala, säger Alf
Landervik.

Alternativ till soprum
För de föreningar som ändå
bestämmer sig för att investera i ett nytt avfallsrum finns
Alf
det en del att tänka på. En sorteLandervik.
ringsanläggning sköter sig inte
själv, utan det gäller att få med sig alla i föreningen för att det ska fungera. Arbetsmiljön för
sophämtarna är också viktig att tänka på. Långa
transportsträckor och hinder som trappor med
mera påverkar taxan för hämtningen.
Det är också bra att hålla koll på olika
tekniska alternativ. En sopsug är relativt dyrt,
men kan vara ett alternativ vid nybyggnation.
Avfallskvarnar finns numera på den svenska
marknaden (kräver tillstånd). Där mals det
bilogiska avfallet sönder och transporteras
sedan i separata rör till särskilda tankar eller
till reningsverket. För föreningar med ont om
utrymme kan en lösning vara att skaffa större
sopkärl (= färre hämtningar) som grävs ner
under marken. Eller att bygga ett nytt, större
avfallsrum ute på gården.

SÅ LYCKAS FÖRENINGEN MED SOPORNA
• Kontakta kommunen – där finns
oftast både information och rådgivning. En annan bra informationskälla är
www.sopor.nu.
• Tänk på arbetsmiljön. Transportsträckans
längd, hinder som trösklar och trappor,
antalet hämttillfällen med mera påverkar taxorna.

• Behöver ni ett proffs som håller i projektet? Det
kan bli billigare än att göra egna misstag.
• Planera för att kunna sortera alla fraktioner, även
om ni bara börjar med ett par.
• Informera – det är nyckeln till att få alla
att göra rätt.
• Tro inte att sortering och anläggning ska
sköta sig själv.
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sopor
Soprummen rymmer
inte alla nya sopor,
men det finns både
ekonomiska och miljövänliga lösningar.

”Bäst för
miljön att
bränna
soporna”
Det säger Valfrid Paulsson,
tidigare generaldirektör på
Naturvårdsverket.
I flera år har han hävdat att
sopsortering är olönsamt och
gör minimalt för miljön. Många
experter håller med.
Text: Naljen Ståhlström

Valfrid Paulsson har i sak inget emot att
våra hushållssopor sorteras. Självklart ska
miljöfarligt avfall som batterier, mediciner, kemikalier, elapparater tas hand om,
anser han. Även avfall som är ekonomisk
lönsamt att återvinna, som tidningar och
pantbelagda flaskor och burkar.
– Men det har gått religion i det här.
Sopor sorteras för sorteringen skull, utan
att man bedömer miljöeffekten.
Och det är framför allt den minimala
miljöeffekten som ligger
till grund för hans resonemang.
– Det bästa för miljön är
att bränna soporna. Det är
också det mest ekonomiska. Att sopsortera innebär
höga kostnader och stort
Valfrid
besvär för konsumenterna
Paulsson.
till ingen eller liten nytta
för miljön, säger Valfrid Paulsson.
Sverige har en av världens främsta förbränningstekniker. De hårda miljökraven
innebär att rökgaserna som uppstår hör
till de renaste i jämförelse med annan
förbränning.
– Det borde vi utnyttja. Vi skulle minska
behovet av olja och i stället utvinna energi
genom förbränning.
Även avfall som plast och glas kan med
fördel brännas, enligt Valfrid Paulsson.
– Plast, som ju tillverkas av olja, lämpar
sig utmärkt och glas kan återanvändas
som fyllnadsmassa efter förbränning.
Du bygger ditt resonemang på fakta
och många miljöexperter tycker precis
som du. Varför fortsätter vi då att
sopsortera? I vissa kommuner förekommer numera ett mycket omfattande sopsorteringssystem?
– Det är synd att saklig information ibland har svårt att nå
fram till allmänhet och beslutsfattare i synnerhet när opinionen
styrs av känslotänkande, säger
Valfrid Paulsson som avslutningsvis vill förtydliga att avfall från
företag oftare än hushållsavfallen kan återvinnas med vinst
både för miljön och företaget.
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Posttidning B
BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING

Länge leve längan
Radhusen på Riksrådsvägen jubilerar

Radhusen på Riksrådsvägen
i Stockholm är Q-märkta.

Radhusen på Riksrådsvägen i Stockholm är vida omtalade.
Byggda på 1950-talet var de hemmafruarnas dröm.
Planlösningen var modern och naturen fanns runt knuten.
Nu fyller husen femtio år och är hetare än någonsin.
Text: Naljen Ståhlström

NÄR PÄR SANDBERG kom in i köket
på Riksrådsvägen med utsikt över
lekparken och skogen klack det till
i hjärtat.
– Jag kände direkt att här vill jag bo,
berättar han.
Så blev det och i dag är Pär och hans
familj ägare till ett av de 114 radhusen.
50 år tidigare hade arkitektparet Charles-Eduoard och Léonie
Geisendorf haft en vision om att
modernisera boendet och göra det så
ekonomiskt och rationellt som det
bara gick. Deras nytänkande resulterade i radhusen på Riksrådsvägen.
Husen ritades för att underlätta
vardagen för mammor och hemmafruar. Det blev öppna planlösningar
för att det enkelt skulle gå att ha
uppsikt över barnen och smarta
lösningar i köken underlättade för
hushållsarbetet.
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I dag betraktas Riksrådsvägen som
ett av Sveriges mest unika radhusområden från 1950-talet.
Hit skulle vanligt folk flytta in, men
riktigt så blev det inte. För att överhuvudtaget komma på fråga som hyresgäst inkomstprövades alla intresserade.
– Man var helt enkelt tvungen att
komma upp till en viss årsinkomst för
att få flytta in här, berättar Pär.

Q-märkt diplomatstad
Bland grannarna nästgårds döptes
det lilla området snabbt till
”Diplomatstaden” och än i dag får
man nog lov att säga att det är lite
märkvärdigt att bo här på grund av
radhusens arkitektoniska och kulturpolitiska betydelse.
Numera är radhusen omvandlade
till bostadsrätter och dessutom
Q-märkta vilket de boende är mycket

stolta över även om det innebär att de
inte får göra om hur som helst.
– Vi som bor här är intresserade av att
behålla miljön så intakt
som möjligt, men samtidigt ska boendet också
fungera för en familj med
dagens behov, säger Pär.
Till exempel har han
och hans familj behövt
Pär
installera fler eluttag
Sandberg.
och även om köken då
på 1950-talet ansågs som
moderna och praktiska, så behöver de
i dag planeras om för att till exempel
rymma en diskmaskin.
I början av september i år firade
radhusen 50 år. Tyvärr kunde inte
arkiteken Léonie Geisendorf närvara,
men i några av radhusen bor fortfarande de kvar som första gången
flyttade in 1956.
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