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Så bor man i Estland
Din bostadsrätt hälsar på i tallinn

Är du en god granne?
grannsämjan allt sämre i sverige

Nu säljer vi själva
Nya tjänster pressar mäklarpriset

första lyan blev en

bostadsrätt
valet enkelt när samuel saers flyttar hemifrån

Helt rätt bo
i bostadsrätt
många boende gläds i dessa dagar. För minst

hälften av bostadsrättsföreningarna i Sverige
kommer att få lägre boendeskatter nästa år.
Titta i årsredovisningen för din förening och se
hur ni påverkas. Detta är resultatet av många
års opinionsarbete.
Tyvärr finns det också många föreningar som
på grund av minskade räntebidrag måste höja
avgifterna. Här har vi inte nått ända fram- men
vi fortsätter vårt arbete att söka påverka utvecklingen.
Vi har sagt det tidigare och vi säger det
igen. Bostadsrätt är en utmärkt boendeform
– även för unga och studenter. Bostadsrätten
ger den som äger och bor i lägenheten – och
ingen annan – del av de naturliga värdestegringar som senare kan användas för nästa
steg i boendekarriären.
Bosparande, kanske redan som barn, är
en god start. Men det är dock långt ifrån alla
som tänker på eller kan sätta av sparpengar.
En statsfinansiellt billig men effektiv hjälp
vore om staten garanterade det lån ungdomar
behöver för att kunna köpa sin första bostad.
Det kostar i princip ingenting men ger så
mycket mer
genom att
unga människor kan köpa
sin första
ägda bostad.
Jag tillhör de som
trodde att
när Internet
kom skulle
fastighetsmäklare inte behövas. Men det
var uppenbarligen fel. Men i stället har
mäklarbranschen utvecklats med hjälp av
nya nättjänster. Det blir spännande att se vad
detta betyder för kostnaderna och innehållet
i mäklartjänsten.
Bostadsrätten innehåller alltid visst mått
av gemensamt ägande. Då sätts grannsämjan på prov. Läs artikeln om goda grannar
och testa dig själv. Hur skulle grannsämjan
påverkas om vi införde ägarlägenheter som i
Estland? Hur de fungerar har vi
också ett reportage om. Och
missa inte receptet på sista
sidan, med det bygger
du ditt alldeles egna hus.
Blir det inte bra är det
byggt för att rivas efter
Tjugondag Knut!
God jul och gott nytt år!

”

Bostadsrätt
är en utmärkt
boendeform
även för unga
och studenter

Göran Olsson, vd
bostadsrättsorganisationen SBC
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Bästa bilden på väggen? Nu kan du beställa fototapet med eget motiv.

Vilda väggar
väggrätt Tokigt eller trendigt? Nu ska väggarna tapetseras med svart
och rosa. Eller kanske i skimrande pärlemor och högglansigt guld. Enligt
Expressen ska hemmet bli mer glamoröst för att vara rätt i vinter. Allt från
murriga naturfärger till skarpa kontraster och grafiska mönster funkar.
Kombinationer av målat och tapetserat är också helt trendriktigt. Det allra
senaste är möjligheten att göra en helt egen tapet av favoritfotot eller barnens bästa teckningar. 495 kronor per kvadratmeter kostar det och beställning kan göras på sajten www.fototapet.nu.

Lång tvekan – snabbt beslut
ny bostad Svenskar tänker till ordentligt innan de
flyttar. Majoriteten funderar i över ett halvår innan
man bestämmer sig. Men när beslutet väl är taget
går det fort att skaffa en ny bostad. Det visar Svensk
Fastighetsförmedlings undersökning Bobarometern.
55 procent funderade i över ett halvår innan de
började leta efter en ny bostad. Fyra av tio funderade
i max tre månader, varav 14 procent funderade
mindre än en månad.
– Undersökningen visar att de flesta noga funderar igenom sin situation innan de bestämmer
sig för att flytta, säger Niclas Strahner på Svensk
Fastighetsförmedling.
När man väl bestämt sig för att flytta går det
snabbare. 61 procent gick på färre än fem visningar innan de köpte sin nya bostad, 19 procent gick på 6–10 visningar. En procent gick på
över hundra visningar innan de bestämde sig.

Ny bostad är
ett svårt beslut.
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Paradis för stambytare
mässa 10–12 november förvandlades
Svenska Mässan i Göteborg till ett paradis för de bostadsrättsföreningar som
planerar att byta stammar i sitt hus. Till
synes hela renoveringsbranschen fanns
samlad på årets Bostadsrättsmässa, tillsammans med försäkringsbolag, banker
och alla rådgivare. Mässan arrangerades
av SBC, HSB och Riksbyggen.
Fastighetsboxar, den nya tidens brevlådor, var ett nytt inslag som många nyfiket tittade på. Om Postens önskan att
dessa lådor ska finnas i alla entréportar
till 2011 infrias, kommer denna nyväckta

bransch sälja rekordartat. Förutom visning av de produkter som en bostadsrättsförening behöver fanns det också
möjlighet att prata direkt med alla aktörer på området. Seminarieprogrammet
lyfte fram många av de ändrade regler
och bestämmelser som bland annat
följer av ett regeringsskifte. Och imitationskomikern Göran Gabrielsson såg
till att humöret var på topp, både vid
den ”kungliga” invigningen och under
många seminariepass. Nästa gång öppnar
Bostadsrättsmässan den 30 april 2007 på
Stockholmsmässan i Stockholm.
Välbesökt mässa.

Här brinner det minst

Rätt ränta
– så prutar
du bäst

bostadsbränder Har du gått hem
ifrån och glömt kaffebryggaren på?
Ta det lugnt! Hemmets apparater är
inte så brandfarliga som man tror.
Undantagen är tvättmaskin, torktumlare och diskmaskin. Kombinationen
av vatten och el är orsaken och för
att undvika olyckor ska man låta bli
att lämna maskinerna på när man
inte är hemma. Regelbundet underhåll är också en bra investering.
Räddningsverket har tagit fram statistik på bostadsbränder orsakade av
apparater 2005:

lån Ofta går det att få
en rabatt på upp till
en procentenhet
jämfört med
den ränta som
bankerna publicerar.
Tidningen
Aftonbladet listar
de bästa knepen för
att pressa räntan.
•H
 ar du lån, lönekonto
och sparande på samma
bank är du attraktiv
– även för andra banker.
Dra nytta av det.
• Var inte rädd för att
ringa runt och spela ut
bankerna emot varandra.
• Se till att din ränterabatt
löper tillsvidare och inte
är tidsbegränsad.
• Hänvisa till Stibor som
är den ränta bankerna
betalar när de lånar av
varandra.

Med Loftcube bor man på valfritt tak.

Bo som Karlsson på taket
toppenläge Bo mitt i storstan, med utsikt i fyra riktningar. En ouppnåelig dröm? Inte längre. Arkitekten
Werner Aisslinger har tagit fram ett modulhus som
kan transporteras med helikopter och placeras på toppen av ett hustak. Alla väggar är gjorda av glas och
det kubliknande ”huset”, som finns i två storlekar, 40
och 55 kvadratmeter, är utrustat med kök och badrum. Prislappen ligger på cirka en miljon kronor,
skriver gratistidningen Punkt se.

Är du en god granne?
Barbro Hellström,
84, pensionär,
Västerhaninge
– Ja, det tror jag. Jag
håller mig ganska
mycket för mig själv
och jag har inte så
mycket kontakt med
mina grannar. Men jag
har en väldigt trevlig
granne som hjälper mig att skotta snö om
vintrarna. Att hjälpa varandra är viktigt
för grannsämjan.

• Kaffebryggare: 6
• Spis: 960 (orsaken är oftast att brännbara föremål
legat på spisen)
• Strykjärn: 4
• Torktumlare: 69
• Diskmaskin: 32
• Tvättmaskin: 67
• Tv: 82 (Sällan
elfel, i stället är
brandorsaken
ofta stearinljus
som står på tv:n)
Totalt brann det
vid 6 251 tillfällen
i svenska bostäder
2005.

Brinner sällan.

Läs mer om grannsämja på sidorna 12–13.

Daniel Vaala, 22,
student, Karlstad
– Ja, jag tycker att jag
är en bra granne. Jag
spelar inte musik särskilt högt och försöker
att inte störa mina
grannar. Det tycker jag
räcker för att vara en
bra granne, fast det är
ju trevligt om man hälsar på varandra när
man ses i trappan och sådana saker.

Anna Åström, 29,
sjuksköterska,
Stockholm
– Ja, jag respekterar
mina grannar och visar
hänsyn.
Sedan kanske man
inte umgås med alla
grannar, men vi brukar
hälsa på varandra och
prata lite när vi träffas och det tycker jag
är trevligt.
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Så blir din nya bos
• Både vinnare och förlorare efter riksdagsvalet • Slopade
Bostadsrättsägarna är valets vinnare.
Det blir extra klirr i kassan när inkomstskatten
för bostadsrättsföreningar slopas och fastighetsskatten sänks.
– Det här betyder mycket för de flesta föreningar, säger SBCs vd Göran Olsson.
Text: Malin Byström, Gustav Vidlund Foto: Erik Holmberg

Den nya regeringen har

lyssnat på SBCs krav om att
slopa inkomstskatten, eller
schablonskatten som den också
kallas. Från den 1 januari nästa
år är inkomstskatten ett minne
blott vilket innebär att drygt
hälften av Sveriges bostadsrättsföreningar får lägre kostnader.
Fastighetsskatten sänks också,
från 0,5 procent till 0,4 procent.
– Den nya budgeten är en
budget för bostadsrätten. Och
det är mycket glädjande att
de frågor som vi så länge har
jobbat med äntligen har fått
gehör, konstaterar SBCs vd
Göran Olsson.

Varierande summor
Inkomstskatten, som infördes
1948, har blivit en stor utgift
för drygt hälften av landets
bostadsrättsföreningar. På
grund av skattens konstruktion har den varierat från små
summor till väldigt höga belopp
beroende på föreningarnas
ekonomi.
– I äldre föreningar med små
lån kan det röra sig om mer. I

föreningar med stora lån kan
det handla om marginella
belopp. En del föreningar kan
nu med andra ord sänka avgiften om de vill, förklarar Göran
Olsson och fortsätter:
– Men det är självklart högst
frivilligt att sänka avgiften.
Det finns säkert många hål att
stoppa pengarna i.

Beslutet slår olika
Ett alternativ är att börja betala
av på föreningens lån. Ett stort
antal bostadsrättsföreningar
har dragit på sig stora lån på
grund av skatteeffekterna.
– Föreningar med hög belåning har inte betalat någon
inkomstskatt alls medan de
med låg belåning har betalat
den högsta. Därför slår ju också
det här beslutet lite olika, säger
Göran Olsson.
Många föreningar är glada
över att skatten tas bort medan
andra inte är fullt lika glada.
– Detta är ett första steg. Vi
fortsätter vårt arbete med att
förbättra förutsättningarna för
Sveriges bostadsrättsföreningar.

Men många får det sämre
Bland bostadsrättsföreningar i hus
som har räntebidrag hördes inget
jubel över regeringens budget. De
har ett särskilt bidrag för att få
lägre räntekostnader som halveras
nästa år. Om fem år är bidraget helt
borta. Och det handlar om mycket
pengar, ofta 500–1 000 kronor per
månad för en normallägenhet. Hög
belåning har dessutom gjort att
dessa föreningar inte betalat någon
så kallad inkomstskatt och får med
andra ord inte heller lägre kostnader när skatten slopas.
Hos SBC är man medveten om
problemet, men tycker ändå att
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budgeten är en framgång.
– Många är med rätta upprörda
över att bidragen avskaffas så
snabbt och brutalt. Det kommer vi
att föra fram till politikerna. Men
på sikt tjänar alla på att vi blir mindre beroende av både skatter och
bidrag, säger Göran Olsson.
Redan i dag innebär frysta taxeringsvärden besparingar även för
flera av dessa föreningar. Även
utanför storstäderna väntade skattehöjningar nästa år på mellan trettio och femtio procent. De blir i stället skattesänkningar då skattesatsen
minskar från 0,5 till 0,4 procent.

Glada miner i Luleå.
Här slipper medlemmarna
en planerad avgiftshöjning
tack vare skattesänkningarna.

tadsekonomi
skatter kan ge lägre avgifter
Hallå där! Bengt Ohlsson, ordförande, brf
Aschebergsgatan 39, Göteborg. Är ni nöjda?
– Vi ser oerhört positivt på
det. Det hade ju kunnat bli dramatiska höjningar i stället.
Vad ska ni göra med pengarna?
– Vi har ju en del renoveringar
som väntar, men
det kan
bli sänkta
avgifter.
Vi har som
mål att
inte höja
avgifterna
i huset och
Här sparar man
gör mycket
cirka 60 000 kronor.
arbete på
huset själva för att hålla nere
kostnaderna.
Vilken är den viktigaste bostadsrättsfrågan nu?
– Avvecklingen av fastighetsskatten är en väldigt viktig fråga.
Per Leppäniemi, ordförande, brf
Gåsen 14, Luleå. Kostnaderna
kommer att minska med omkring
120 000 kronor. Hur känns det?
– Det känns jättebra! Vi hade
planerat en avgiftshöjning som vi
slipper nu.
Vad ska ni göra med pengarna?
– I stället för att låna upp
pengar till framtida investeringar
funderar vi på att fondera kommande överkott. Våra avgifter är
redan så låga, så någon sänkning
är inte aktuell.
Vilken är den viktigaste bostadsrättsfrågan nu?
– Det är att se till att det inte
”smygs” in någon ny skatt för att
ersätta det här. Något som SBC
borde titta närmare på är uttagsbeskattningen som en bostadsrättsförening råkar ut för om
man vill anställa personal i stället
för att köpa tjänster.
Olle Tullberg, ordförande, brf
Lundatäppan, Lund. Kostnaderna
minskar med omkring 100 000
kronor. Är ni nöjda?
– Det är kanon. Det går inte att
beskriva. Jag tycker att SBC har
gjort ett fantastiskt jobb.
Blir det avgiftssänkningar nu?
– Vi behöver inte höja avgiften
som vi hade sagt att vi skulle
göra. Nu kommer folk att bli jätteglada. Det är många som har
retat sig på inkomstskatten.

Vilken är den viktigaste bostadsrättsfrågan nu?
– Jag tycker att SBC ska försvara uppnådda positioner och
arbeta för att avveckla hela fastighetsskatten och ersätta den
med en kommunal avgift.
Lena Kudahl, ordförande, brf
Riksby, Stockholm. Kostnaderna
minskar med omkring 765 000
kronor. Hur är stämningen i föreningen?
– Jag sa ”jippi!” när jag fick
reda på hur mycket pengar det
var. Det är naturligtvis jättebra.
Vad ska ni göra med pengarna?
– Vi kommer att höja våra
avgifter trots allt. Jag vet att
många ska sänka, men vi har
beslutat om stora investeringar.Vi
hade budgeterat
med stora underskott för de kommande åren. Men
nu ser det klart
mycket bättre ut.
Vilken är den viktigaste bostadsLena Kudahl. rättsfrågan nu?
– För oss är
tomträttsfrågan viktig. Vi räknar
med att vår avgäld kommer att
öka från 755 000 till 2,1 miljoner
kronor när avtalet ska förhandlas
om.
Håkan Lyckeborg, ordförande i
brf Hjorthagshus. Kostnaderna
minskar med omkring 1 000 000
kronor. Hur reagerade ni på det?
– Man vill ju
inte ropa hej
innan riksdagen
har sagt sitt, men
det känns väldigt
bra.
Blir det pool på
gården nu, eller
vad går pengarna
Håkan
till?
Lyckeborg.
– De passar bra
just nu eftersom vi har en omfattande fönsterrenovering framför
oss. Det ser ut som att den en
avgiftshöjning som vi planerade
kommer att utebli.
Vilken är den viktigaste bostadsrättsfrågan nu?
– Kostnaderna för uppvärmning och monopolsituationen på
fjärrvärme är en angelägen fråga.

Hårt arbete
gav framgång
Äntligen! SBCs mångåriga
arbete med att få bort
inkomstskatten har burit
frukt. Nästa år är den ett
minne blott.
– Det är skönt att politikerna äntligen har lyssnat,
säger Mats Lindbäck på SBC.
Text: Malin Byström

I flera år har SBC arbetat för

att få bort inkomstskatten för
bostadsrättsföreningar. Och nu
avskaffas den mest förhatliga
skatten. I och med den borgerliga alliansens intåg i regeringen
försvinner nu skatten och det
kampanjarbete som SBC har lagt
ner kan sägas vara avslutat.
– Vi behövs för att lyfta
fram viktiga frågor som berör
våra bostadsrätter, säger Mats
Lindbäck.
Kampanjarbetet har gått ut
på att påverka politiker, sprida
information om inkomstskatten,
skriva debattinlägg och få media
att belysa frågan. Som grund har
SBC haft en utredning som man
gjorde i våras bland 2 000 föreningar runt om i landet.
– Resultatet visade att
många föreningar var tyngda
av att betala inkomstskatten.
Undersökningen visade även att
skatten skulle öka rekordartat
om inget gjordes. Med den basen
var det enklare att förklara skatternas effekter för våra politiker.
Resultatet av utredningen
ledde till närmare 100 inslag och
artiklar i tv, radio och tidningar.
Samtidigt uppmanade SBC sina
medlemmar att påverka politikerna via mejl, något som var ett
lyckat drag.
Vad händer nu?
– Fastighetsskatten ska utredas
och skadeverkningarna för de
som drabbas av förlorade räntebidrag minimeras. Då behövs
en röst som talar för bostadsrätterna, säger Mats Lindbäck.
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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.

SBC bygger olika typer av bostadsrätter, allt från ungdomsboende till trygghetsboende för äldre.

Gräddfil till lägenheten
SBC-sparande ger förtur till attraktiva byggprojekt
Trött på budgivningar? Svårt att få tag på en hyreslägenhet?
SBCs bosparare, unga som gamla, har förtur till nya lägenheter
i attraktiva områden.
Text: Ulrika Hotopp

I storstadsområden är det svårt

tem förturen till lägenheterna. Varje
sparare behöver sätta in 12 000 kronor
för framför allt unga att få tag på
lägenhet. Hyresrätter är ofta både dyra per år för att få full årspoäng, det vill
och sällsynta och budgivningarna på
säga 120 poäng. Pengarna placeras i
bostadsrätter kan verka hopplösa att
någon av de tre fonder som SBC tagit
vinna. Som bosparare hos SBC slipfram i samarbete med Handelsbanken.
per man det problemet. Fast
pris och förtur till nybyggda
Olika kategorier
lägenheter lockar både unga
Alla sparare kan anmäla sitt
och gamla.
intresse för nya byggprojekt.
I dag finns ett tiotal
Inför en försäljning hålls ett
nya byggprojekt på gång
informationsmöte innan det
hos SBC och många av de
är dags att göra en så kallad
blivande köparna är med i
köpanmälan. Utifrån den
SBCs bosparande. I dag finns
upprättas sedan en kölista.
16 000 bosparare bland SBCs
Det finns olika kategorier
Johan Halla.
medlemmar. Många är unga,
av byggprojekt inom SBC:
närmare 5 000 av dem är 0–20 år.
ungdomsboende för dem som ännu inte
– Det är många mor- eller farförhar skaffat sig en fast inkomst, tryggäldrar som börjar spara åt sina barn.
hetsboende för dem som har eller kan
Andra börjar spara när de får se något
komma att få särskilda behov och kvaliav våra kommande projekt. Som
tetsboende för dem som vill ha extra bra
sparare har du nämligen förtur till
funktion eller snygga detaljer.
lägenheterna, förklarar Johan Halla,
– En hel del har börjat spara hos oss
vice vd på SBC Mark.
just för att de vill ha någon av dessa
Bland spararna styr ett poängsysboendeformer, säger Johan Halla.
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För att ytterligare kunna tillmötesgå de potentiella köparnas önskemål kommer SBC att göra det möjligt
för bosparare att anmäla sina boendebehov eller önskemål via hemsidan.
På så sätt kan SBC också planera sina
byggprojekt bättre.
– Ser vi att det finns ett stort
behov av ungdomsbostäder i norra
Stockholm kan vi anpassa våra satsningar, säger Johan Halla.

Så fungerar SBC bospar
•D
 en som är medlem i SBC kan
börja spara.
• Bosparandet är ett samarbete med
Handelsbanken.
• Det finns två bosparfonder och ett
bosparkonto att välja mellan. Hur
mycket och hur ofta pengar sätts in
är upp till spararen.
• Varje insatt hundralapp blir en
bopoäng.
• Varje sparare kan få maximalt 120
poäng per år.
• Utifrån poängantal beräknas köplats
vid lägenhetsköp.
• Sparpoäng kan flyttas mellan familjemedlemmar.
• Efter ett lägenhetsköp i ett SBCprojekt får bosparare dubbla poäng
under två år.

Bostadsrättsfeber
Nu vill allt fler äga sitt boende

Bostadsrätten är hetare än någonsin och lägenheter omsätts
i allt högre takt. Det har blivit enklare att få bolån och allt fler
ser bostadsrätten som en långsiktig investering. Din Bostadsrätt bad
två experter ta tempen på bostadsmarknaden.
Text: Tobias Svanelid Foto: Magnus Glans

– Jag tycker att det är oerhört roligt att

visst blir det vanligare att föräldrar köper
bostadsrätter har blivit så populära, säger
lägenheter till sina barn med tanken att
Lars Kilander, vd på Mäklarsamfundet. Om de kan tjäna en slant på sikt.
allt fler äger sina lägenheter kommer vi att
Hon ser också en tydlig utveckfå bukt med segregationen, och dessutom
ling att allt fler vill låna pengar med
ge folk en känsla av att de kan
sin bostadsrätt som säkerhet.
påverka sin situation.
– Det här kan vara intresKanske är det på grund av
sant för en stor grupp
Martin Timell, kanske har det
människor, men en varningmed Ernst Kirchsteiger att göra
ens ord: se till att hålla kärle– allt fler svenskar väljer bostadsken vid liv! Om du lånat
rätt som boendeform. Att kunna
stora belopp på din och din
riva ut det gamla köket och bygga
partners lägenhet kan ni
upp ett nytt, med personlig finish,
få problem om ni skiljer
tycks vara varje svensks högsta
Annika Creutzer. er. I dag blir det vanlidröm. Lars Kilander tror att intresgare att skilja sig även
set för bostadsrätter handlar om att folk
efter pensionsålder, och då
vill känna att deras val är viktiga och att
gäller det att man har råd
de betyder något.
att köpa nytt!
– Att ha ett eget boende som man kan
påverka som man vill är viktigt och ger
människor något att drömma om och
kämpa för, säger han.
De senaste åren har bostadsrätten
också varit en bra investering på lång sikt,
åtminstone om man bor i storstäderna
Stockholm, Göteborg och Malmö.
– Stockholm har en exceptionell ställning på bostadsmarknaden, berättar Lars
Kilander. Två tredjedelar av det totala
värdet av överlåtelsepriserna sker
i Stockholm.

»

Bostadsrätten en investering
Allt fler ser bostadsrätten lika mycket
som en investering som ett boende.
En allt vanligare fråga till mäklare är
hur mycket de tror att bostadsrätten
kommer att öka i värde.
Annika Creutzer, familjeekonom på
Skandiabanken, ser samma utveckling:
– Jämfört med utlandet är visserligen
den svenska marknaden fri från
spekulation, och det ska vi nog
vara glada över, men
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”Ett bra förs
Samuel Saers valde

Nu tas de första spadtagen för SBCs nya
ungdomsboende i Högdalen. Samuel Saers
är en av de blivande bostadsrättsägarna.
Inflyttning blir det under hösten 2007.
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sta steg”
bostadsrätt före studentrum

I november nästa år flyttar gymnasisten Samuel Saers in i
SBCs splitternya hus i stockholmsförorten Högdalen. Han blir
en av nära hundra ungdomar som väljer bostadsrättsboende
i Högdalen framför studentrum och andrahandshyra.
Text: Tobias Svanelid Foto: Kalle Assbring

– Jag ser det som ett bra första

steg in på bostadsmarknaden, säger
Samuel Saers.
I dag går han sista året på Norra
Reals naturtekniska program och
efter skolan planerar han att jobba
ett tag. Han har inget jobb fixat
ännu, men boendet som nybakad
student är redan klart.
Ett stenkast ifrån Högdalens
centrum tar SBC de första spadtagen för ett nytt ungdomsanpassat
boende. Konceptet heter små, billiga
lägenheter, perfekt anpassade efter
behoven hos en förstagångsboende. Arkitekten Ari Leinonen på
Scheiwiller Svensson Arkitekt-kontor
tänker sig ett färggrant ljusspel på
fasaden och med all sannolikhet
kommer åttavåningshuset att bli
en färgklick i stockholmsförorten
Högdalen. Allt som allt planeras 78
lägenheter, de flesta små ettor på 33
kvadrat, men även ett par tvåor.
Samuel Saers har valt en etta och
går precis i väntan på att få lånet
beviljat. Eftersom han är student har
föräldrarna fått gå in som säkerhet
i ett nytt koncept, kallat medlåntagare. Samuel står själv på lånet och
för alla kostnader, men föräldrarna
går in som garanter. Att ge ungdomar en chans att tidigt komma in
på bostadsmarknaden tycker han är
toppen.
– Visst hoppas jag att det blir en
bra investering, som kan hjälpa mig
vidare på bostadsmarknaden efteråt.
Priset för ettorna ligger på mellan
482 000 och 634 000 kronor och
Samuel räknar med en räntekostnad

på högst 2 500 kronor per månad.
– Det blir nog inget problem för
mig att klara kostnaderna för boendet, säger han.
I stället ser han fram emot mötet
med SBCs inredningssäljare, som i
samråd med Samuel tar fram väggfärger, kakel, klinker och köksluckor
– allt för att sätta en personlig prägel
på lägenheten.
För Samuel var det ett enkelt
val. Han bor redan i Högdalen,
tillsammans med sin mor, och
är redan bekant med området,
som i SBCs projektbeskrivning
bjuder på simhall, bowlingbana och Stockholms egen ”alp”
– Högdalstoppen. Men det är inte
bara närheten till stan och höstpromenader runt sjön Magelungen
som lockar, berättar Samuel Saers.
Friheten att bo i eget boende och
slippa hoppa runt mellan olika hyresrätter är värt mycket.
– Det känns bättre när man betalar till sig själv, än när man bor i
studentrum eller hyresrätt, säger
han.
Från Högdalens tunnelbanestation är det bara arton minuter till
Stockholm city, men med ett levande
ungdomshus i centrala Högdalen
kommer kanske förorten att leva upp
ännu mer. Samuel känner sig redan
engagerad i sitt boende och längtar
efter november 2007, då flyttlasset
går från mamma.
– Vem vet, säger han, kanske
kommer jag till och med att försöka
få en plats i bostadsrättsföreningens
styrelse!

Lättare
att låna
Nu har det blivit enklare att få
lån, även om man inte har fast
jobb. Bankernas hårda krav är
borta och nu ser man mer till
helheten.
Text: Tobias Svanelid

– Tidigare var kraven på att få

låna till bostadsköp mer fyrkantiga,
säger Annika Stråhle, rådgivare på
Swedbank. Förr skulle alla låntagare
passa in i samma mall. De skulle ha
fast jobb, betala en kontantinsats på
tio procent och inte ha några betalningsanmärkningar.
I dag har kraven lättat avsevärt.
Enligt Annika Stråhle ser banken nu
till kundens hela situation. Att ha fast
jobb är inte längre något absolut krav,
berättar hon. Många jobbar på projekt
och om man kan visa att man haft
många uppdrag är det inte omöjligt
att låna pengar i dag.
– I samråd med kunden tittar vi
också på hur utvecklingen inom arbetsmarknaden ser ut, berättar Annika
Stråhle. Att kunna visa på långsiktigt
sparande tas också med i låneansökan.
Vi vill inte sätta kunden i kläm, utan
gör en mer personlig bedömning.
Att bankerna skulle bevilja lån mer
lättvindigt i dag än för fem år sedan
håller Annika Stråhle däremot inte
med om:
– Vi tar ju fortfarande höjd på lånet
för att förvissa oss om att kunden ska
kunna betala även om räntorna går
upp. För närvarande räknar vi med att
man ska klara 7,59 procents ränta.
Enligt Annika Stråhle är dagens
situation bra för både banken och
kunderna. Före lånebubblan lånade
bankerna ut pengar väldigt lättvindigt, menar hon, och efter bankkrisen
på 1990-talet blev bankerna mycket
restriktiva. I dag har situationen stabiliserats, anser hon.
– Bankerna har blivit bättre på att
se helheten.

»

Så får du lån hos banken
• F ast anställning är inte längre ett krav,
men du behöver kunna visa på en
dokumenterad inkomst.
• Banken väger in allt från arbetsmarknadens utveckling till sparande.
• Du ska klara av att betala en kraftig
räntehöjning. Just nu räknar Swedbank
med att alla nya låntagare ska klara av
en ränta på 7,59 procent.
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Fullt i hallen. Bostadsrättsförsäljningar omsätter allt större belopp och nu vill nya utmanare ha en del av kakan.

Rea på mäklartjänster
Sälja bostaden själv. Eller anlita mäklare. Kanske visa den själv
men få hjälp med det juridiska. Nu finns det fler alternativ till
den vanliga mäklaren.
Text: Ulrika Hotopp Foto: Pressens bild

Svenskarna byter bostad allt oftare.

Många har stor erfarenhet av försäljningar och tycker att traditionella
mäklare tar för mycket betalt. En hel
del uttrycker också missnöje med
mäklarens insats.
Så förklarar Lars Engelbert, vd
på Hemonline, den senaste tidens
etableringar av alternativa bostadsmäklartjänster. Hemonline är en sådan
uppstickare. Mäklarsajten erbjuder sina
kunder ett fast pris på 15 000 kronor per
såld bostad. För pengarna får säljaren
hjälp av en auktoriserad mäklare med
allt förutom själva visningen.

– Branschen måste vänja sig vid
en ny kostnadsstruktur, säger Lars
Engelbert som tidigare var huvudägare i mäklarfirman Bjurfors.
Flera nya aktörer har dykt upp
under bara det senaste halvåret. Vissa
tar fullt mäklaransvar, andra kan
erbjuda juridisk rådgivning och några
hjälper enbart till med annonsering.
Priserna varierar mellan noll och
30 000 kronor. Hos en traditionell
mäklare ligger det genomsnittliga
arvodet på runt 60 000 kronor.
– Det har alltid funnits människor
som vill sälja själva. Den här typen av

företag har funnits tidigare och inte
varit framgångsrika, påpekar Lars
Kilander, vd för Mäklarsamfundet.
Men en stor skillnad mot tidigare
initiativ är den ökade datoranvändningen. De allra flesta hittar i dag sin
bostad via Internet och själva köpet
genomförs elektroniskt.
Lars Kilander på Mäklarsamfundet
tror ändå att en majoritet av hus- och
bostadsrättsinnehavarna inte har
möjlighet eller tillräcklig kunskap
för att sätta sig in i alla detaljer av en
försäljning. Risken finns också att köparen hamnar i kläm utan en mäklare
som tar ett helhetsansvar för affären.
– I andra länder anlitar köpare ofta
egen expertis. Det förekommer även i
Sverige och kan komma att bli vanligare om säljarna väljer bort mäklartjänster, säger han.

prispressarna finns på nätet
www.adirekta.se
Förmedlar bostäder med en
provision på 1,5 procent av
köpesumman. Minimiarvodet
är 19 500 kronor. Haken är att
du själv får sköta visningen.
www.amaklarna.se
Erbjuder tre olika paket med
fasta arvoden. För 30 000 kronor får du en reguljär mäklartjänst. 20 000 kronor kostar
det om du visar själv och
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www.findhome.se
Här väljer du
själv hur mycket
du vill betala.
Man kan köpa
www.fastighets
allt från en
formedlingen.
internetannons
com
till ”fullständig”
Findhome.se.
Gratistjänst där du
mäklarservice.
kan annonsera ut din bostad.
Kostnaden är från 218 till
omkring 10 000 kronor.
Erbjuder även gratis köpedokument.
väljer du ”minsta”
paketet för 10 000
kronor får du även
ta hand om slutuppgörelsen.

www.hemmarknad.se
Gratis bostadsannonsering för
självsäljaren.
www.hemonline.se
Förmedlar till fast pris, 15 000
kronor. Säljaren visar själv.
www.hemverket.se
För självsäljare. 1 950 kronor
kostar det att annonsera och
då ingår ett paket med guider, mallar och dokument.

Fråga experterna

Patrik Agemalm

Rör inte min dörr!
elementventilen
ska bekostas
av föreningen,
som bör anmäla
skadan till sitt
försäkringsbolag.

Fråga: Vi har
i dag vanliga
hyreskontrakt på
våra garageplatser
som löper på tolv
månader med tre
månaders uppsägning.
Då i princip alla brfmedlemmar hyr garageplats vore det enklare
om det fanns ett garageplatsavtal där årshyran
Om samtliga dörrar i huset ska bytas ut måste de bostadsrättshavare som berörs gå med på beslutet.
kunde ändras på samma
sätt som årsavgiften. Har
Fråga: Styrelsen har lagt fram ett
Fråga: Jag har råkat ut för att en
SBC erfarenhet av detta?
förslag om att byta ut samtliga lägenradiatorventil sprungit läck. Detta
hetsdörrar i vårt hus. De vill ha ett
orsakade i sin tur en smärre golvskada Svar: Är det garage det handlar om,
enhetligt utseende i uppgångarna
(ingen skada under ytskikten i lägendet vill säga med tak och väggar och
och tycker att de gamla är för lätta att
heten). Jag kräver nu att föreningen
inte parkeringsplats ute i det fria,
bryta upp. Jag tycker det är onödigt;
skall stå för kostnaden för reparation
gäller hyreslagens lokalhyresregler. Då
dörrarna är bra! Vad krävs för att de
av radiatorventil och golv. Skadan
gäller för hyran och dess reglering vad
ska kunna fatta ett sådant beslut?
täcks väl av föreningens försäkring?
som framgår av avtalen och hyreslagen. Vill styrelsen ändra på villkoren,
Svar: Om styrelsen beslutar att byta ut
Svar: Har ni vattenburen värme i huset
exempelvis hyran, måste avtalen först
samtliga lägenhetsdörrar måste varje
är elementen en del av föreningens
sägas upp för omförhandling av hyran.
bostadsrättshavare som berörs ha gått
ledningssystem. Det innebär att elemen- Notera att den riktiga uppsägningsmed på beslutet. Om någon eller några
ten, inklusive därpå monterade reglage,
tiden på tolvmånaders-avtal är nio
medlemmar säger nej till dörrbytet kan
är ett föreningsansvar. De allra flesta
och inte tre månader! Om föreningen
de tvingas till bytet om beslut fattas på
föreningsstadgar innehåller också en
i stället för att hyra ut garagen vill
föreningsstämma med två tredjedels
bestämmelse om det. Detta innebär
upplåta dem med bostadsrätt och ta
majoritet. Beslutet måste dessutom
också att reparationer av de skador
ut årsavgift är detta också möjligt att
godkännas av hyresnämnden.
som uppstått på grund av läckaget från
genomföra.

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”
Din bostadsrätt • 11

SÅ BOR VI
I EUROPA:

ESTLAND

Bostadsboom i
Snart Stockholmspriser på estniska lägenheter

Anna Talme bor med sin familj på hundra kvadratmeter i Tallinn. Lägenheten köpte hon för tio år sedan och sedan dess har värdet

I ett vackert, men slitet, trähus i jugendstil bor Anna Talme
på hundra kvadrat i centrala Tallinn.
– Jag stormtrivs, säger hon och är förstås också nöjd med
att värdet på lägenheten tiodubblats sedan hon flyttade in
för tio år sedan.
Text: Tobias Svanelid Foto: Albert Truuväärt

Anna Talmes kollegor var skeptiska

när hon berättade att hon planerade
att flytta in i ett förfallet gammalt
trähus från 1915. Men läget och charmen fick avgöra och i dag är kollegorna avundsjuka.
– Jag har en väninna som brukar
säga att jag bor underbart mitt emellan parkerna, havet och centrala
Tallinn, skrattar Anna Talme.
12 • Din bostadsrätt

I Tallinn, liksom i övriga Estland
äger de flesta sina lägenheter själva.
Efter Sovjetunionens upplösning
privatiserades i princip alla de tidigare kommunalt ägda husen och
bostadsmarknaden kom i stället att
bestå av ägarlägenheter. Rent juridiskt
innebär det att esterna numera äger
sina lägenheter, inklusive den del av
marken som fastigheten står på. Man

har full rätt att förändra invändigt
och inga som helst inskränkningar
när det gäller andrahandsuthyrning.
När Anna Talme och hennes man
köpte lägenheten 1996 kostade den
270 000 kronor, men på bara tio år har
värdet tiodubblats.
– Jag har i och för sig inte haft
någon mäklare här som värderat
lägenheten, men jag skulle tro att den
kan säljas för närmare tre miljoner
svenska kronor, säger hon.

Hyresrätter privatiseras
Jaan Vilval på Estniska kommittén i
Sverige, som under lång tid följt den
estniska bostadsmarknaden, bekräftar
bilden av Tallinns fastighetsboom:
– Det byggs massor av nya lägenhe-

öst
ökat tiofallt. Bostadsmarknaden i Tallinn är glödhet och lägenhetspriserna är snart uppe på samma nivå som i Stockholm.

ter, samtidigt som äldre fastigheter
renoveras och lägenhetspriserna i
Tallinn är snart på samma nivå som
i Stockholm, säger han.
Bygg- och renoveringsivern är så
stor att Tallinn numera översvämmats av byggarbetare från Vitryssland
och Ukraina, berättar Jaan Vilval.
Omsättningen på lägenheter är stor
och de få hyresrätter som finns kvar
privatiseras. I dag finns det egentligen
bara ett par hyresfastigheter kvar i
Tallinn, stora miljonprojektkolosser
som till största delen bebos av ryssar.
Att äga lägenhet i Estland är däremot fortfarande billigt, åtminstone
för Anna Talme.
– Vår förening har betalat av lånen
på huset och nu betalar vi bara för

trapphusstädning, vatten, sophämtning och utebelysning, berättar hon.
Gasuppvärmningen av lägenheterna
betalar vi var för sig i varje lägenhet
och allt som allt kostar det motsvarande 450 svenska kronor.
Det tar femton minuter för Anna
Talme att promenera in till centrum
och just närheten till arbete och shopping får henne att bo kvar, trots att de
börjar bli trångbodda i fyrarummaren.
Föreningen planerar att sälja ut vinden
och eftersom familjen Talme bor på
översta våningen funderar de på att
lägga ett bud på en del av vinden.
– Men två av sönerna flyttar ut
snart, så kanske härdar jag och min
man ut och bor billigt ett par år innan
vi får lägenheten för oss själva.

ägarlägenhet –
så fungerar det
• Att äga sin lägenhet (till skillnad från
bostadsrätt) innebär att man har rätt
att göra i stort sett vilka förändringar
man vill i lägenheten.
• 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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Goda grannar
– finns de?

Etnologiprofessorn: Grannsämjan allt sämre, men hopp finns
Hur ofta lånar du socker av din granne? Och hur ofta lånar du
ut? Inte särskilt ofta, om man får tro etnologiprofessor Åke Daun.
Han menar att den svenska grannsämjan har blivit allt sämre
sedan 1950-talet, men kanske är en ljusning på väg.
Text: Tobias Svanelid Foto: Pressens bild Illustration: Patrik Agemalm

Många minns 1950-talet med ett

nostalgiskt skimmer för sina ögon.
Folkhemmet Sverige, med småpojkar
som sprang runt i äppelknyckarbyxor
och hemmafruar som hade all tid
i världen. Det var en tid då vi var
närmare varandra och brydde oss mer
om våra nära och kära. Inte minst våra
grannar. Enligt Åke Daun, professor
emeritus i etnologi, var grannsämjan i
de svenska flerbostadshusen betydligt
bättre på 1950-talet än den är i dag.
– Sverige var mer homogent och
folk hade lättare för att prata med
varandra, eftersom alla var så lika,
säger han. Dessutom var folk hemma
mer på den tiden och det vanliga helgnöjet var att ta med picknickkorgen
till den lokala parken.

hemmafruar att bli inbjudna på kaffe
och få sig en liten pratstund.
Men varför har vi slutat med det
här? Varför är det inte längre någon
som knackar på hos grannen och ber
att få låna socker?
– Sedan 1950-talet har vi fått sportstugor och bilar, kvinnor har börjat
arbeta i stället för att vara hemmafruar och de flesta av oss försvinner
ut på landställen eller till utlandet på
helger och sommarledigheter, berättar
Åke Daun.
Dessutom har vi vant oss vid att
umgås i en betydligt mindre krets av
nära vänner. Det finns helt enkelt inte
tid att träffa mycket folk.

sämjan. Den yngre generation
som nu flyttar till eget boende
är betydligt mer öppen för
nya människor och kulturer.
De tar inte för givet att alla
människor ska vara precis
likadana, de är mer nyfikna
och vill gärna skaffa sig en
stor bekantskapskrets.
– De som är unga nu tillhör den första urbana generationen, säger han. De är
mera socialt intresserade
och tycker om att träffa
nya människor och att
umgås i större
grupper.

Pinsam tystnad

Enligt Åke Daun beror förändringarna i grannsämjan också på att
Eftersom i princip alla svenskar var
landets befolkning inte längre
hemma på helgerna så stötte grannar
är lika homogen. Många äldre
ofta ihop med varandra. I 1950-talets
svenskar är rädda för att möta
nya bostadsområden umgicks
nya människor som de
grannar i vårsolen, pratade
riskerar att inte förstå.
och hade det trevligt. Den lilla
I hissen blir det ofta
fritid som 1950-talets svenskar
pinsamt tyst, och många är
hade var mestadels oplanerad.
rädda för att tappa ansiktet i
Dagens inrutade helgschema
mötet med andra människor.
var helt okänt för 1950-talsDen försämrade grannsämjan
svensken, berättar Åke Daun.
kan leda till problem i många
– Ordet stress hade inte ens
bostadsrättsföreningar.
Åke Daun.
kommit in i det svenska språ– Risken för konflikter är
ket.
större när folk har vitt skilda livsstiPå 1950-talet skämdes man inte
lar, säger han. Därför är det viktigt att
heller för att knacka på hos granordna gårdsfester, så att man får träfnen för att låna lite socker. Ofta var
fas och bekanta sig med varandra.
detta mest en ursäkt för tidens lediga
Men visst finns det hopp för grann-

Grannarna umgicks
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Testa lv
jä
dig s

Är du en
god granne?
1. Du är på väg in i hissen när du hör hur
någon kommer ifrån gatan. Vad gör du?
A. Väntar in grannen, håller upp hissdörren
och frågar vilken våning han/hon ska till.
B. Slänger dig in i hissen och trycker snabbt
in våningsnumret.
C. Väntar i hissen med fingret på våningsnumret. Nickar ett hej och tittar sedan ner
i golvet.

Den svenska grannsämjan har
sett bättre dagar, men det finns
en ljusning. Den yngre generationen som flyttar hemifrån är
ofta mer intresserad av att ta
kontakt med sina grannar.

2. Det är söndag morgon och du inser att
mjölken är tvärslut. Vad gör du?
A. Ringer på hos grannen mittemot och
frågar om du kan få en skvätt. Kanske vill
han/hon komma in på lite frukost?
B. Suckar över dig själv och somnar om.
C. Springer ner till närbutiken och hejar på
grannen du möter i trappan.
3. I tvättstugan har du en timme över på
din tid när du är klar. Vad gör du?
A. Skriver en lapp på dörren att det är fritt
fram att ta maskinerna.
B. Skriver en lapp på dörren att du kom-

mer att sätta upp kameraövervakning om
luddfiltret inte är tömt nästa gång.
C. Låser och bär upp tvätten till lägenheten.

C. Ringer på och hälsar välkommen, men
berättar att det är lite hög volym.

4. En lampa i trapphuset är trasig,
vad gör du?

Nu räknar du samman svaren. Hur gick det?

A. Hämtar en stege och byter den.
B. Muttrar för dig själv och går vidare.
C. Ringer fastighetsskötaren.
5. Det är inflyttningsfest på våningen ovanför och det blir lite högljutt. Vad gör du?
A. Ringer på och frågar om du får vara med.
B. Ringer polisen.

Flest A: Grattis! Du är en god granne, men
kanske på gränsen till påträngande. Testa
att ge dina grannar lite mer utrymme.
Flest B: Oj då! Du borde allvarligt fundera
på en annan boendeform. Får vi rekommendera en egen ö?
Flest C: Bättre kan du! Du är ingen dålig
granne direkt, men det skulle inte skada
om du lärde dig namnet på några i huset.
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Posttidning B
BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING

Baka ditt eget
flerbostadshus
Så lyckas du med pepparkaksbygget
Brännskador på händerna och bitar som omöjligt passar ihop. Det brukar bli resultatet när
pepparkakshuset ska monteras.
Hemligheten bakom ett lyckat bygge
stavas bra deg och tålamod. Din Bostadsrätt
har receptet som gör dig till pepparkaksproffs.
Text: Gustav Vidlund

Sedan 1990 har Arkitekturmuseet anordnat sin årliga
pepparkakstävling. Syskonen
Hans Ringmar och Carin
Willén vann förra årets upplaga och pepparkaksbyggandet är något av en familjetradition.
– När vi var små byggde
vår pappa som var arkitekt
pepparkakshus av de hus vi
bodde i. Det har syrran och
jag fortsatt med, berättar
Hans Ringmar.
Inför tävlingen ligger han
och systern i hårdträning.
Först bygger de sitt hus i
papp och sedan tar själva
bakandet vid. Två kvällar
och en helg brukar gå åt för
att färdigställa pepparkakshuset.
Till den som vill börja
baka har Hans ett gott råd:
– Viktigast är att ha en
bra deg. De färdiga som
man hittar i butiken är inte
så bra eftersom de jäser för
mycket.

Carin Willén och Hans
Ringmar är pepparkaksproffs.
Hans och Carins vinnardeg
150 g rumsvarmt smör
5 dl socker
2 dl sirap
2 dl vatten
1–2 msk av kanel, ingefära
och nejlika (vardera)
1 msk bakpulver
16 dl vetemjöl med låg
glutenhalt (viktigt för att
det inte ska jäsa för mycket)
Rör ihop smör och socker
och tillsätt resten av ingredienserna. Knåda till en
smidig deg. Låt ligga i påse
i kylen i minst tre dagar,
gärna mer.

Var utvilad när du monterar
• Provbygg i papp först.
• Se till att du har en riktigt bra deg som inte jäser
för mycket.
• Kavla ut degen på bakpapper innan du skär efter
mallen. Ju tunnare, desto
bättre.

• Gelatin är bra att använda som fönsterrutor.
• Baka reservbitar om
något skulle gå sönder.
• Jämna till kanterna med
en brödsåg.
• Var utvilad. Baka ena
dagen och montera nästa.

Klipp ut mallen och förstora
till önskad storlek. Baka
sedan fyra väggar och
fyra takbitar. Limma
med smält socker
och dekorera efter
eget huvud.

