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Engagera dig
i ditt boende!
Jag har varit med länge i bostadsrättsvärlden.
Ändå upphör jag aldrig att förvånas över övertonerna i dagens debatt om ombildning till
bostadsrätt. Motståndarna hävdar allt från att
ombildningarna skapar arbetslöshet till att
man inte skall slänga ruckel på hyresgästerna.
För den som kunnat följa med tidigare och se
hur hyresgäster tagit kontrollen över sina hus
stämmer ingenting av farhågorna i debatten.
Ombildningarna började faktiskt med hyresgäster stod inför omfattande renoveringar
och tyckte att det var bättre att de själva tog
kontroll och genomförde renoveringarna.
Husen var för det mesta omoderna med stampade jordgolv och sättningsskador, fastigheter
som man knappast ser idag. Med facit hand kan
vi konstatera att renoveringarna genomfördes
till betydligt bättre ekonomi än om det hade
gjorts inom de stora bostadsföretagen.
För mig är det självklart att det är bra om
hyresgästerna får äga sin bostad och slipper
buga för en hyresvärd för att få någonting
gjort.
Årets bostadsrättsmässa innehåller flera
punkter om ombildning men också självklart
sådant som etablerade föreningar behöver i
sin vardag. Som medlem i SBC har du fribiljett
– klipp ur eller kopiera biljetten på tidningens
sista sida.
De flesta av
SBCs medlemsförmåner riktar sig
till bostadsrättsföreningarna.
Det finns ett
mycket viktigt
undantag, nämligen hemförsäkringen. Som
medlem i SBC
har möjlighet att
teckna en ovanligt förmånlig hemförsäkring som redan från
början är anpassad till bostadsrättsboendet. Läs mer försäkringen i detta nummer
och på SBCs hemsida.
I tidningen finns en artikel om den årliga
stämman. Gå på stämman och
utöva ditt inflytande över
föreningens verksamhet.
Bostadsrätten fungerar
som bäst när medlemmarna engagerar sig.

”

För mig är det
självklart att
det är bra om
hyresgästerna
får äga sin
bostad

Göran Olsson, vd
bostadsrättsorganisationen SBC

Nu vill nästan alla bo i bostadsrätt.

Allt fler vill äga sin bostad
BOSTADSRÄTT Under 2006 registrerades 1 419 nya bostadsrättsföreningar
hos Bolagsverket. Det är en ökning med nästan trettio procent jämfört med
förra året. Det är främst två orsaker till den kraftiga ökningen. Dels förbereder sig många hyresgäster i de kommunala bolagen på att den så
kallade stopplagen ska avskaffas. Dels har trenden att sälja ut privata
hyresbostäder nått fler orter i landet.

Hemmet – inte en så lugn vrå
OLYCKOR 120 000. Så många olyckor inträffar
i hemmet varje år. (Siffrorna inkluderar inte
de 35 000 skador som uppkommer vid gör-detsjälv-arbeten hemma). Det innebär att tjugo
procent av de olycksfall som leder till ett
sjukhusbesök uppstår inne i hemmet.
Föga förvånande är det barn och
äldre som skadar sig mest. Och med
stigande ålder ökar risken att drabbas. Upp till tretton års ålder skadar
pojkar sig oftare än flickor. I de äldsta
åldersgrupperna är det övervägande kvinnor som
skadas. De flesta olyckorna hemma är fallolyckor.
Ungefär hälften av olyckorna i hemmen sker
i vardagsrum, sovrum och hall medan cirka
tjugo procent sker i köket.
Källa: Räddningsverkets rapport ”Olyckor i
boende – skadestatistik och risker”.

Många faller
hemma.
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För insänt ej beställt material ansvaras ej. Har ni frågor om innehållet? Vänd er till
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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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Bostadsbrist ger flyttkarusell
NY BOSTAD Dalmasarna flyttar mest,
tätt följda av blekingar, stockholmare och
sörmlänningar.
Det är Mäklarsamfundet och Sveriges
Byggindustrier som har tagit fram ett
nytt index över svenskarnas flyttvilja.
Rapporten ”Varför flytta?” visar att svensken flyttar i snitt tio gånger under sin livstid, men i många områden räcker inte det
för att bostadsmarknaden ska fungera.
– I storstadsområdena och i universitetsstäderna finns det inte tillräckligt med
bostäder för dem som ska flytta dit. Vi

har en allvarlig bristsituation i åtminstone
Sveriges tjugofem största kommuner.
Ytterligare hundra kommuner har brist
i delar av sin bostadsmarknad, säger Bo
Antoni, vd för Sveriges Byggindustrier, till
Svenska Dagbladet.
Lösningen är, enligt honom, att bygga
mer av allt: hyresrätter, bostadsrätter och
villor. De omkring fyra miljoner bostäder
som finns i dag borde vara åtminstone
en halv miljon fler. Med dagens byggtakt
kommer det att dröja decennier innan
behovet är tillgodosett.
Dalmasar har mest snurr på livet.

Så mycket kostar läget
RÄTT PRIS Nu är det
vetenskapligt bevisat – en
lägenhet på nedre botten
är mindre värd än den som
ligger på tre trappor. Och
en fungerande kakelugn
ger, inte helt oväntat, ett
högre pris.
Det visar en magisteruppsats vid Handelshögskolan i Stockholm, baserad på 7 000 lägenhetsförsäljningar på Södermalm i
Stockholm mellan år 2000
och 2006.

Byggår och skick påverkar priset
Avgiftsökning på 10%
Nedre botten
En trappa
Trafikerad adress
Balkong
Fungerande kakelugn
Helrenoverad lägenhet
Byggår före 1920
Utsikt*

1–2:a
-2,60%
-10%
-5%
-5%
+7%
+8%
+7,50%
+13%
+7%

3:a eller större
-20%
-6%
+5%
+10%
+12%
+16%

*ingen fasad framför hus park, sjöglimt, mellan fasader.

Nu stiger priserna igen
En kakelugn – det är vad de flesta
drömmer om enligt en undersökning som mäklarkedjan ERA har
gjort. På topplistan hamnade också
platt-tv och konst. Bland mardrömmarna fanns dolda fel och räntehöjningar …

PRISER Mäklarnas farhågor om fallande
priser har förbytts i tro på fortsatta
prisstegringar. Det visar SBAB:s senaste
mäklarbarometer. Priserna på bostäder
fortsatte att stiga under slutet av 2006.
Enligt SBAB:s undersökning förväntar
sig mäklarna både större och snabbare
omsättning. Priserna väntas stiga ytterligare.
Trots räntehöjningar ger finanspolitiken och skattesänkningar för bostäder

ett tillskott till hushållens ekonomi. Det
är orsaken till omsvängningen i stämningsläget på bostadsmarknaden, skriver
SBAB i sin rapport.
– Bostadsefterfrågan väntas expandera
starkt. Hushållen får ett brett stöd av
finanspolitiken och en stark konjunktur
och mot den bakgrunden har mäklarnas optimism fog för sig, säger Barbro
Wickman-Parak, chefsekonom på SBAB,
i en kommentar.

HUR KAN STÄMMAN BLI ROLIGARE?
Läs mer på sidorna 12–13 om hur du kan påverka i din bostadsrättsförening.
Cajsa Högberg, 42,
projektledare,
Stockholm
– Det är bra med mångfald i styrelsen. I vår
förra bostadsrättsförening var styrelsen lite
väl strömlinjeformad.
Sedan vore det kul om
själva stämman avslutades med någon form
av fest, till exempel ett
knytkalas.

Niklas Landberg, 31,
produktchef, Enskede
– Jag har faktiskt aldrig
gått på en stämma,
trots att jag har bott i
min lägenhet i åtta år.
Men om man hade
stämman i samband
med en grillfest på gården skulle jag nog vara
mer intresserad.

Kina Paulsson, 41,
ekonomichef,
Stockholm
– Vi har alltid en
gemensam middag för
hela föreningen i samband med årsstämman.
Det är mycket trevligt
och ett bra tillfälle att
träffa och lära känna
sina grannar lite bättre.
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Varning
för tjuven
Under 2006 anmäldes 15 000 bostadsinbrott i Sverige.
Och trots att villainbrotten minskade med arton procent
ökar antalet lägenhetsinbrott.
– Bästa skyddet är grannsamverkan i fastigheten, säger
polisinspektör Anders Rydberg, Stockholmspolisen.
Text: Sofia Zetterman Foto: Magnus Glans

UNDER 2006 ÖKADE lägenhetsinbrotten, en oroande trend enligt polisen.
Andelen brott ökar mest i socioekonomiskt svaga områden och allra störst
är inbrottsrisken för boende i markplan eller loftgångar med fönster och
fönsterdörrar.
Hyreslägenheter tycks vara hårdare
drabbade än bostadsrätter.
– I bostadsrättsföreningar är man
ofta mera rädd om sin fastighet, man
bryr sig mer om sitt boende och sina
grannar, säger Anders Rydberg.

Tjuvarna allt fräckare
Vanligast är att inbrotten begås när
de boende har gått i väg till skola och
arbete, samt under helger och semestertider då folk är bortresta.
Tjuvarna blir också allt fräckare –
trenden att gå in medan ägarna sover
ökar. Snabba pengar är målet och
tjuvarna letar kontanter och smycken,
men även elektronikprylar som digitalkameror och bärbara datorer. Ökad
kunskap om brottsförebyggande åtgärder har bidragit till att det totalt sett
sker färre inbrott i dag än tidigare.
Tack vare ny DNA-teknik kan också
fler brott lösas.
– Förra året kunde vi binda en misstänkt gärningsman vid över tjugo
lägenhetsinbrott tack vare att vi hade
säkrat DNA-spår på brottsplatserna,
berättar Anders Rydberg.
Det finns också mycket en bostads-

rättsförening kan göra för att förebygga brott.
– Skaffa ett bra mekaniskt inbrottsskydd på fönster och fönsterdörrar,
framför allt de som är nåbara från
markplan och loftgångar. Se över
ytterbelysning, nyckelhantering, samt
hur fritt man kan röra sig i fastighetens allmänna utrymmen. Tänk på att
insynsskyddande buskage underlättar
för de objudna gästerna, råder Anders
Rydberg.
Ett tips är att låta en timer styra
belysning och radio, då blir tjuven
osäker på om du är hemma eller inte.

Grannsamverkan bästa skyddet
Polisen rekommenderar även införskaffande av märkutrustning som
elektroniska gravyrpennor eller osynliga tuschpennor, man kan även filma
eller fotografera hemmet.
Men enligt Anders Rydberg är
grannsamverkan det bästa sättet för
en bostadsrättsförening att skydda
fastigheten mot objudna gäster. Därför
är det viktigt att alla i föreningen
informeras om hur man tillsammans,
i samarbete med polisen, kan förebygga brott. Enkla åtgärder som att
hjälpa varandra med posten i semestertider gör stor skillnad.
– Jobba för att lära känna varandra
i huset. Att ha koll på sina grannar
är en både trevlig och brottsförebyggande ingrediens.

Inbrott sker vanligen när ingen är hemma. En

SÅ SKYDDAR DU DIG
• Satsa på bra lås.
• Se över fastighetens nyckelhantering och mekaniska inbrottsskydd i
allmänna utrymmen.
• Inför grannsamverkan i fastigheten.
• Fotografera, filma och
märk dina ägodelar.
• Införskaffa gemensam
märkutrustning till
föreningen.
• Skaffa en bra hemförsäkring!
Fler bra tips finns på:
www.samverkanmotbrott.nu.se
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modern dörr med ett bra lås skyddar, men allra bäst fungerar grannsamverkan.

Spara pengar med ny hemförsäkring
I samarbete med Moderna
Försäkringar kan SBC erbjuda
sina medlemmar en mycket fördelaktig hemförsäkring.
För många kan det innebära
minskade kostnader med upp
till fyrtio procent.
Många hemförsäkringar som säljs
i dag saknar viktiga delar. Orsaken
är att försäkringsbolagen vill kunna
erbjuda ett lågt pris.
– Bland annat kan det handla om
ett dåligt avbeställnings- och rese-

skydd, berättar Åke Ahrén, SBCs
rådgivare i försäkringsfrågor.
SBC erbjuder nu en komplett
hemförsäkring som dessutom har
en allriskförsäkring anpassad för
bostadsrätt. Försäkringen innebär
möjligheter att spara pengar, samtidigt som man får en fullfjädrad
hemförsäkring.
Det är stora prisskillnader mellan
olika erbjudanden på marknaden, men sannolikt kostar den
här hemförsäkring ungefär fyrtio
procent mindre än vad de flesta betalar i dag.

Genom samarbe25%
tet med Moderna
v
Försäkringar går det
rna ble
Granna rvånade
fö
att teckna tilläggsförså
ck
o
säkringar, till exempel för golfare eller
småbåtsägare. Det
finns också möjlighet att teckna andra
sakförsäkringar, till exempel för bilen.
På www.sbc.se/forsakringar kan
man själv se vad premien skulle bli
och teckna försäkringen. Erbjudandet
gäller endast boende i SBC-föreningar
och bosparare i SBC.
JUST NU

VÄLKOM

TT
STRABA

Vi har tagit fram en hemförsäkring speciellt paketerad för dig som bor i
bostadsrätt och som endast kan tecknas av dig som bor i en SBC-förening
eller bosparar i SBC. Inte nog med att den är heltäckande och prisvärd – den är
också skräddarsydd för dina behov. Här är några av fördelarna när du väljer SBCs
hemförsäkringspaket:
» Konkurrenskraftigt pris

» Avbeställningsskydd vid resa
» Allrisk ”drulle” bostadsrätt

Med Allrisk ”drulle” bostadsrätt, är du skyddad mot så
kallade otursskador på din fasta inredning. Till exempel
om barnen leker, råkar välta tv:n och ditt parkettgolv tar
skada. Då får du ersättning för skadorna på golvet.

Vad blir
din prem
ie?
Räkna
www.sbc.s själv på
e/forsakring
Har du
ar
frågor?
Ring 0200265 265
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erbjuder

För information kring SBCs bosparande och aktuella projekt
– besök gärna www.sbc.se eller ring SBC på 08-501 150 00.

Den nya stadsdelen Lindhagen bjuder på vacker sjöutsikt och stora parker.

Läget? Perfekt!
Sjönära och centralt när SBC bygger nytt i Stockholm
Efter Hammarby sjöstad och Liljeholmskajen är det nu dags för
nästa stora bostadsbygge i Stockholm.
Lindhagen heter området som ska förvandlas från slitet industrilandskap till attraktiva bostäder vid vattnet. SBC bygger 63 bostadsrätter som börjar säljas under 2007.
Text: Gustav Vidlund
RUNTOM I Stockholm finns flera

attraktiva sjötomter med industriverksamhet. I samband med att bostadsbristen ökar samtidigt som behovet
av industrimark minskar planeras
flera omfattande bostadsprojekt
runtom i Stockholm. Hammarby
sjöstad var det första och det senaste i
ordningen är Lindhagen på nordvästra
Kungsholmen.
– Trycket på bostäder är stort i
Stockholm och de här sjönära lägena
är väldigt attraktiva att bygga på,
säger Christina Norén, projektchef på
Stockholms stad.

Innerstadskaraktär
Fyra tusen bostäder med åtta tusen
invånare planeras för Lindhagen och
omkring sjuttio procent av lägenheterna kommer att bli bostadsrätter.
Området ska ha innerstadskaraktär
och stora resurser satsas på parker och
infrastruktur.
– Det blir två nya skolor och i

Skogaholms gamla brödfabrik öppnar
ett köpcentrum med stor matbutik i
bottenvåningen, berättar Christina
Norén.
Ett av de nya bostadshusen byggs av
SBC och de 63 lägenheterna får perfekt
läge vid vattnet, direkt på kajkanten.
I närområdet som kallas Hornsbergs
strand kommer det att byggas totalt
1 200 lägenheter. Kommunikationerna
är goda med både tunnelbana och
bussar på gångavstånd.
Försäljningen börjar 2007 och byggstart är i februari 2008.

FAKTA LINDHAGEN
• 15 000 nya arbetsplatser.
• 8 000 nya invånare i cirka 4 000 nya
bostäder.
• Nya grönområden på bland annat
gammal industrimark.
• Nya butiker, kaféer och restauranger.
• Ny strandpark och en stadspark.
• Nytt handelscentrum.
• Ny strandpromenad.

Bostadsrätt
med havsutsikt
Vad sägs om en nybyggd bostadsrätt direkt vid havet, knappt en mil
från Göteborg? I småbåtshamnen
i Fiskebäck planerar SBC för cirka
150 attraktiva lägenheter. Både
båtplats och parkering i garage
kommer att kunna erbjudas.
För göteborgaren i allmänhet
är det främst båtlivet och badlivet som karaktäriserar Fiskebäck.
Samhället omges av småhus i öster,
av havet i väster, av natur i norr
och av de öppna fälten i söder.
Nordväst om småbåtshamnen finns
en badplats och ett stort naturområde. Här njuter man av solen på
varma badklippor under somrarna.
I den här charmiga och levande
hamnmiljön ska de nya husen byggas med stor omsorg. Byggnaderna
i området kommer att skilja sig
från varandra i storlek och arkitektur. Det ger området ett livfullt och
varierat uttryck.
Just nu föreligger ett förslag till
ändrad detaljplan för området och
planerad försäljningsstart är 2008
med inflyttning under 2009.
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Skapa din egen stjärnhimmel.
Med fiberoptik blir belysningen
till konst. Fler upplysande tips
finns på www.flux.nu.

Välkommen
till framtiden
Med avancerad teknik och nya material blir hemmet
både smartare och snyggare. Nu finns allt från självgående städrobotar till fiberoptisk belysning.
Din Bostadsrätt tipsar om trender och nyheter som
tar din lägenhet till framtiden.
Text: Pelle Estborn

»
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Ubot är en självgående städrobot
som till och med
klarar av att våttorka golven i din
lägenhet. Läs mer
på www.ubot.co.kr.

Magnetfärgen målas bakom tapet eller
vanlig färg. Sedan kan man hänga upp
bilder och annat direkt på väggen utan
att spika eller borra. Mer om färgen på
www.alcro.se.

Nu finns minimala hemmabiosystem med
likvärdig ljudkvalitet som större
anläggningar. LFD 750 från LG är ett
exempel. Läs mer på nordic.lge.com.

”Corian är ett miljövänligt
alternativ som är hållbart
och lätt att rengöra”
NU KAN DU GÖRA din lägenhet lite

Bambuparkett på golvet.
Det är den senaste trenden.
Materialet håller likvärdig
kvalitet som ett traditionellt ekgolv.
Bambugolv hittar du bland annat på
www.ikea.se.

smartare. Trenden är intelligent teknik
och miljövänliga material.
– Saker blir mindre och mobila vilket
passar det mer kompakta boendet,
säger Paul Bogatir, redaktionschef på
tidningen Din Teknik.
Ett exempel är de väggmonterade
flytt- och vridbara ställ för platt-tv som
nu kommer till svenska marknaden.
Paul Bogatir spår att nästa trend blir
flexibla väggställ även för ljudsystemet. I och med det flyttas hela
anläggningen bort från golvet och tvbänken är ett minne blott.
– Från LG kommer dessutom LFD 750
som är ett hemmabiosystem för den
trångbodde. Små högtalare och förstär-

kare med likvärdig ljudkvalitet som de
stora anläggningarna ger mer yta kvar
till annat.
En annan praktisk uppfinning är
Ubot, en självgående städrobot från
Microrobot.com.
– Den tänker själv och med hjälp av
streckkoder placerade under exempelvis parketten letar
den sig fram och
rengör golven i hela
lägenheten, förklarar
Paul Bogatir. Förutom
dammsugning klarar
den av att både desinficera golvet och
våttorka.
För den som är borta Paul Bogatir.
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Tidigare förekom materialet
corian mest i offentliga miljöer, men nu blir det allt vanligare i allt från köksbänkar till
handfat och badkar. Läs mer
på www.corian.com

mycket finns det smarta övervakningskameror med infraröd sensor.
Montera upp din kamera i lägenheten
och koppla upp den mot mobilen eller
internet. Sedan kan du enkelt hålla
ett öga på din lägenhet var du än är.
Säkerhetskontroller av gas, kyl, spis
med mera kan naturligtvis också göras
mobilt.

Nya material för hemmet
Det är inte bara tekniken som utvecklas. Materialen i golv, möbler och
väggar förändras också för att ge ett
snyggare, bekvämare och smartare
boende. Lisa Grape, inredningsarkitekt
hos BSK Arkitekter, förklarar att ett
material som redan är vanligt i offent-

“Z. Island by DuPont™ Corian®”, Milan, April 2007, design Zaha Hadid, developed by DuPont and Ernestomeda (photo Leo Torri for DuPont™ Corian®)

Med en övervakningskamera
med infraröd sensor
kan man hålla koll
på lägenheten via
mobilen eller över
Internet. På
www.axis.com finns
kameror för alla behov.

liga miljöer, men som kommer mer och
mer för hemmet är corian.
– Det är ett kompositmaterial som
är mycket hållbart och lätt att rengöra.
Det har ett stenliknande utseende,
men med en homogen färg. I dag finns
till exempel bänkskivor, handfat och
badkar av corian. Det tillverkas av akryl
och mineral och är ett miljövänligt
alternativ till att bryta sten.
Huruvida bambuparkett är miljövänligt eller inte råder det delade
meningar om. Träden växer snabbare
än våra nordligare varianter, men
måste fraktas långt. Det blir trots
allt vanligare även här i Skandinavien
och håller likvärdig kvalitet som traditionell ekparkett.

– En annan trend för golven är att
flytspackla och måla dem högblanka,
säger Lisa Grape.
På väggarna har man kunnat
måla med tavelkritfärg sedan tidigare
och nu kommer även en ny trend;
magnetfärg.
– Järnfilsspånen kan målas
under annan färg eller tapet för
att bli osynligt och sedan har du en
valfritt stor yta att sätta upp kylskåpsmagneter på.
Och ska du ändå tapetsera kan
du passa på att skriva ut ditt favoritfoto eller barnens teckningar i väggstorlek och få det på tapetrullar,
Your Wallpaper med flera erbjuder den
tjänsten här i Sverige.
DIN BOSTADSRÄTT • 9
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Nu finns tv
i bredbandet
Mer bredbandsfiber i hemmen och
högre hastigheter i telejacket ger
nya möjligheter för tv-tittandet.
Allt fler har nu tillgång till bredbands-tv.
Text: Ulrika Hotopp Illustration: Magnus Bjärlind

Surfar du på nätet genom bredband? Då kan du troligtvis
också ta emot tv-sändningar samma väg som e-posten
och webbplatserna dimper ner i din dator. Det du
behöver är en digitalbox som kopplas mellan tv:n och
bredbandsanslutningen. Den hjälper till att skapa rörliga
bilder av det digitala språk som tv-programmen numera
sänds i.
Med bredbands-tv ökar utbudet, konkurrensen och
möjligheterna till nya interaktiva tv-tjänster.
Fördelen är nämligen att bredband tillåter
tvåvägskommunikation. Så i princip
kan du i framtiden
surfa, skicka mejl från
tv:n eller spela ett dataspel tillsammans med
en kompis i Kina.
– Det blir lättare
att skräddarsy
tv-innehållet efter
dina önskemål, säger Erik
Dahlström, på Svenska stadsnätsföreningen, SSNF.
Video-on-demand är en tjänst
som redan nu finns tillgänglig för
dem som har bredbands-tv. Det fungerar ungefär som att ha en videobutik
hemma. Du laddar ner filmer till din tv
som du sedan kan titta på hur ofta du vill
under hyrtiden.
Med bredbands-tv kan du också ta hem de tv-program
som till exempel finns tillgängliga på SVT:s webbplats.
Erik Hallberg, chef för Bredband Sverige på Telia, ser
bredbands-tv som ett av decenniets vik-tigaste tekniska
genombrott. Ännu är det bara några hundra tusen
hushåll som har bredbands-tv. Men i takt med att det
analoga nätet släcks kommer fler att se över alternativen.
– Vi har märkt ett ökat intresse. Det har varit en
mognadsfråga. Nu är fler medvetna om möjligheten.

SÅ FUNGERAR DET
• I dag erbjuder bland annat Telia, Ownit,
Bredbandsbolaget, Canal Digital och Fast TV
bredbands-tv.
• Det krävs en snabb bredbandsanslutning via
fiberkabel eller adsl.

• De flesta storstadsområden och tätorter har i dag
tillräcklig bra nät.
• Surfhastigheten på internet ska inte påverkas av
bredbands-tv.
• Tv-kvaliteten är lika bra som med andra alternativ, men det tar längre tid att byta kanal. Om en
bredbandsledning går sönder bryts sändningen.
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FRÅGA EXPERTERNA

Det är hundhår i tvättmaskinen!

Ska jag skälla på grannen?
Patrik Agemalm

FRÅGA: Jag har skrivit en motion till

vår årsstämma där jag vill att årsstämman beslutar hur hög årsavgiften
ska vara. De senaste åren har styrelsen ensam beslutat att höja våra
avgifter. Styrelsen har avslagit min
motion med motiveringen att det är
en styrelseuppgift att bestämma om
avgifternas storlek. Har de rätt?
SVAR: Ja, styrelsen har rätt. Det är

styrelsen som handhar och ansvarar
för den löpande förvaltningen av föreningen.
Dit hör bland annat
att avgöra nivån på
årsavgifterna. Det är
styrelsen som ska se
till att kostnader och
intäkter överensstämmer. Om till exempel
elkostnaderna stiger måste
ju föreningen kunna betala
och styrelsen kan tvingas besluta
om högre årsavgift för att täcka kostnaderna.
FRÅGA: Håren från en grannes hund
fastnar i tvättmaskinen och hamnar
på min tvätt. Jag måste skölja om
min tvätt för hand. Får man verkligen
använda den gemensamma tvättstugan och tvätta sådant som har hundeller katthår på sig?

Det går inte att hindra grannen
från att använda tvättstugan för
att han eller hon har hund.

FRÅGA:

Ovanför dörrkarmen i min lägenhet har det blivit
en spricka i väggen. Rycker man tag
i karmen så sviktar den och väggen
runt sprickan rör sig. Vem ska betala
för en reparation?

SVAR: Bostadsrättshavarna ska iaktta

sundhet, god ordning och gott skick.
Detta gäller inte bara den egna
lägenheten utan även fastighetens
gemensamma utrymmen som till
exempel tvättstugan. Men det går inte
att hindra grannen från att använda
tvättstugan för att han eller hon har
hund. Försök i stället att göra grannen
uppmärksam på problemet.

SVAR: Som bostadsrättshavare är du

ansvarig för att hålla din lägenhet till
det inre i gott skick på egen bekostnad. Till det inre hör bland annat
inredningar i kök och bad, väggar, tak
och golv. Med väggar menas innerväggar som inte är bärande. Det betyder
att du ska stå för reparation om
väggen inte är bärande.

FRÅGA: Jag läste något om
att man inte får byta en bostadsrätt mot en hyresrätt. Jag ska göra ett
sådant byte och har sänkt priset på min
bostadsrätt för att jag i stället får en
jättefin hyresrätt. Kan jag göra så?
SVAR: Du får byta till en hyresrätt, men
du får inte betala något för kontraktet.
En hyresrätt har i princip inget ekonomiskt värde och det finns därför inga
allmänna procentsatser som du vid
byte har rätt att sänka priset på din
bostadsrätt med. Försäljningspriset på
en bostadsrätt är ju en förhandlingsfråga. I köpekontraktet ska alltid den
faktiska köpeskillingen anges.

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 boende. 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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Brf Glöden 5 i Stockholm har en restaurang
som hyresgäst. Här hålls också årsstämman
med mat och dryck till medlemmarna.
– Det blir en trevlig föreningsfest av stämman,
säger Pontus Hellström som bor i huset.
12 • DIN BOSTADSRÄTT
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Torra bullar och ljummet kaffe. Ett byråkratiskt möte där
du känner att du inte kan påverka. Känns det igen från din
bostadsrättsförenings årsstämma?
Så behöver det inte vara. Stämman är årets största händelse i föreningen. Gör den roligare och höj stämningen i
föreningen.
Text: Pelle Estborn Foto: Magnus Glans

SBCs Peder Halling besöker ofta
bostadsrättsföreningar som inhyrd
ordförande på stämmor. Han har sett
alla varianter och märker vad de som
har tomma mötesstolar gör för fel.
– Det viktigaste är att medlemmarna känner att de är delaktiga och
kan påverka, säger han. Tonen sätts
redan i kallelsen till stämman. Där
ska alla motioner och förslag presenteras och väcka intresse till närvaro.
Locka också med mat och dryck.
Det är viktigt att vara generös mot
medlemmarna, bjuda till och skapa en
trivsam miljö. Det är ju faktiskt lite av
en ”examensfest” för föreningen.

Gör det mysigt
Peder Halling tipsar om att man kan
ordna något intressant föredrag eller
en trubadur till minglet efteråt och se
till att själva sammanträdet bara blir
en del av mötet. Tänk också på lokalen
och hur den utrustas.
– Ibland finns det kanske inte något
annat rum än tvättstugan att tillgå.
Men pynta den då på samma sätt som
du skulle ha gjort om du haft en privat
fest där. Bara tråkiga hårda pinnstolar och ett träbord till ordföranden
drar ned stämningen direkt. Se till
att podiet är ombonat
med duk, blommor och
kanske något ljus. Gör
det mysigare på de sätt
som passar.
Andra tips är att inte
sätta styrelsen på en
rad med ordföranden
i mitten vända mot
Peder Halling.

föreningen. Det skapar en ”vi-mot-demkänsla”. Stämman bör ledas av någon
annan än styrelseordföranden och
styrelsen tar då plats bland de andra
medlemmarna.

Mat och dryck
Pontus Hellström, före detta sekreterare
i bostadsrättsföreningen Glöden 5 i
Stockholm, berättar att de har valt att
satsa på trivsel i samband med stämman.
– Vi har förmånen att ha en restaurang i huset och håller alltid våra
stämmor där. Mötet sker i en avskild
del av lokalen och deltagarna sitter vid
restaurangborden. Det ger en trevlig
och informell stämning. Efteråt bjuder
vi på mat och dryck i restaurangen och
det lockar en hel del tror jag. Det blir
en trevlig föreningsfest av stämman.
Sedan föreningen tog in en extern
ordförande blev mötena effektivare
och trevligare.
– Det är viktigt att hålla på mötesreglerna, det gör att mötet går snabbare och alla känner att de fått
argumentera på lika villkor, annars
blir det lätt lite ”polsk riksdag”, säger
Pontus Hellström.
I samband med Glöden 5:s
årsstämma brukar alla medlemmar
få presentera sig och i vilken av de 46
lägenheterna de bor.
– Det är viktigt för nya medlemmar
att få ansikten på sina grannar. Det
ökar samhörighetskänslan om man
blir lite mer personlig med varandra.
Det är klart att det är svårt i en förening som är mycket större än vår, men
ändå något som är värt att tänka på.

ng”

Från motion
till beslut
Har du en idé som du vill genomföra?
Du kan påverka! Stämman är till för
att du som medlem ska ha en möjlighet att få igenom dina förslag.
På stämman tas alla stora beslut om
bland annat ny-, till- eller ombyggnad av huset, insatsfördelning och
stadgar.
SÅ FÅR DU MED ETT
FÖRSLAG PÅ STÄMMAN:
• Skriv en motion. Den ska innehålla
bakgrundsinformation, argument
och måste avslutas med ett konkret
förslag som du vill att stämman ska
ta beslut om.
• Lämna in motionen i tid. Styrelsen
bör informera om vilka tider som
gäller då det börjar närma sig.
• Styrelsen behandlar ärendet och
utreder möjligheterna till att
genomföra det.
• Styrelsen tar ställning till om de tillstyrker eller avstyrker förslaget. Det
är en rekommendation från styrelsen till de övriga medlemmarna
som sedan ska fatta beslutet.
• Dagordningen skickas ut till medlemmarna då man kallas till stämman. Varje enskild motion ska vara
uppsatt som en egen punkt och
bifogas som bilaga. Där framgår
också styrelsens ställningstagande
och deras argument.
• Presentera förslaget under stämman. Motionären och styrelsen får
båda kort framföra sina argument
och därefter får övriga medlemmar
delta i debatten.
• Ett beslut fattas. Debatten avslutas
med omröstning bland medlemmarna utifrån den frågeställning
som motionären har formulerat.
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SÅ BOR VI
I EUROPA:

NORGE

En lycklig
Norgehistoria
I Norge skjuter lägenhetspriserna i höjden.
Att hitta billiga bostäder i Oslo är nu lika svårt som
i Stockholm. Line Österhagen gick på 150 visningar
innan hon hittade sitt nya hem.
Text: Tobias Svanelid Foto: Karoline Høyem

Line Österhagen har flyttat hem. Efter
nära tio år i utlandet har hon återvänt
till Oslo.
– Det var strax före jul 2005 som jag
flyttade tillbaka, berättar Line, och
direkt när jag kommit hit började jag
leta efter någonstans att bo.
Hon letade i första hand efter en tvåa,
gärna med balkong. Centralt belägen
skulle den vara, helst på promenadavstånd till Grünerlökkas barer och restauranger.

150 visningar och nio månader
senare kunde hon äntligen flytta in i sin
nya lägenhet. Inte i city, utan i förorten
Tveita. Balkong har hon, men utsikten
är inte den mest perfekta. Medan en
del av hennes grannar kan titta ut över
vidderna mot centrala Oslo, ser hon
själv in i ett miljonprogramshus identiskt med hennes eget.
– Jag var så otroligt glad när jag till
sist hittade den här lägenheten, berättar
Line. Även om den inte uppfyllde alla

mina krav så var den toppenfräsch och
dessutom ligger den nära mitt jobb.

Köpte lägenheten osedd
Efter att ha förlorat mängder av budgivningar köpte Line till slut sin bostadsrätt osedd. Budgivningen drog upp
priset med 300 000 kronor och Line fick
betala 1,4 miljoner.
Då hade hon ändå tur att ingen annan
kom och stal lägenheten framför näsan
på henne. Lägenheten som Line köpte
ingår nämligen i Oslos bostadsrättssammanslutning OBOS, där medlemmar har
en chans att köpa en färdigbudad lägenhet innan en icke-medlem får chansen.
Ett annat alternativ hade varit att köpa
en själv-äganderättslägenhet, Norges
andra typ av bostadsrätt.
– Egentligen spelar det ingen större
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TVÅ FORMER AV
ÄGANDE I NORGE
roll vilken sorts lägenhet du köper, i det
ena fallet äger du hela lägenheten själv,
i det andra fallet betalar du en extra
summa till bostadsrättsföreningen,
säger Line Österhagen.

Stigande priser
Under de senaste åren har norrmännen
bevittnat en lägenhetsboom. Under
2006 steg priserna med i genomsnitt
femton procent och kvadratmeterpriset
i Oslo ligger nu på i genomsnitt 32 000
norska kronor.
Line Österhagen hoppas att så
småningom kunna sälja sin lägenhet
med vinst för att kunna flytta närmare
stan.
– Jag planerar att bo här i ett par år,
sen vill jag in till city!

I Norge finns både bostadsrätter och
så kallade självägandelägenheter. För
norska bostadsrättsföreningar gäller
i princip samma regler som i Sverige.
Nya medlemmar ska godkännas av
föreningen och man betalar en avgift
för att bekosta driften av och lånen på
fastigheten.
I många norska bostadsrättsföreningar finns regler för förköpsrätt.
Medlemmar i bostadsrättsföreningen
har rätt att köpa en annan medlems
lägenhet efter att denna har accepterat ett bud.
För självägandelägenheter gäller
andra regler. En självägandelägenhet
äger du helt själv, och du har full rätt
att sälja och hyra ut till vem du vill.
Själväganderättsägare kan inte ta lån
tillsammans, vilket kan försvåra större
investeringar i fastigheten man bor i.
Många löser detta genom att betala in
en månatlig summa till ett gemensamt
konto, som kan nyttjas för gemensamma utgifter.
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Posttidning B
BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING

Bara för bostadsrätt
Intressad av ditt boende? Nu är det dags för årets Bostadsrättsmässa med allt för såväl föreningens styrelse som den enskilde
bostadsrättshavaren.
Fredag 30 mars–söndag 1 april finns 130 utställare på plats på
Stockholmsmässan med produkter och tjänster för ditt boende.

Givetvis är det fri entré för SBCs medlemmar och boende i SBCs
medlemsföreningar.
Fribiljetten nedan får gärna kopieras och biljetter kan även
hämtas under veckan före Bostadsrättsmässan på vårt kontor i
Stockholm, Luntmakargatan 18.

Program
SPEAKERS CORNER. 15 minuter långa föreläsningar varje timme.

Din fribiljett till

BostadsrättsMässan
30 mars -1 april 2007
Stockholmsmässan, Älvsjö/Stockholm
Öppettider
Fredag & Lördag 10-17, Söndag 11-17
BostadsrättsMässan är ett samarrangemang av
HSB Stockholm, SBC Sveriges BostadsrättsCentrum och Riksbyggen.
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Värde 100 kronor

STADSRØTTS

-ØSSAN

Söndag 1 april
11.15–12.00 Frågor och svar – expertpanel svarar.
12.30–13.00 Skådespelarna Helge Skoog och Peder
Falk underhåller.
13.45–14.45 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt. Ombildningsprocessen steg för
steg.

Vi bjuder på entrén

"O

Lördag 31 mars
11.00–12.30 Bostadsrättens prisutveckling – vid
ombildning från hyresrätt till bostadsrätt, för nyproducerat och på andrahandsmarknaden?
13.45–14.15 Skådespelarna Helge Skoog och Peder
Falk underhåller kring boendet i
bostadsrättsförening.
14.45–15.30 Frågor och svar – expertpanel svarar.

Bostadsrättshavare
Styrelseledamot i bostadsrättsförening
Förvaltare
Inköpare
Annat

Söndag 1 april
12.00 Hur välja tjänster för bredband, tv och telefoni?
13.00 Köpa/sälja bostadsrätt.
14.00 Underhållsplan – styrinstrument eller papperstiger?
15.00 Energideklarationer – vad
innebär de nya bestämmelserna för föreningarna?
16.00 Arvodering av styrelseledamöter – rimligt och/eller vanligt? Skattepliktiga förmåner.

Fredag 30 mars
11.30–12.30 Aktuella frågor som påverkar bostadsrätten, till exempel schablonskattens
borttagande, bostadsrättsregister, krav
på postboxar, stopplagens borttagande,
energideklarationer och sophantering.
13.30–14.00 Frågor och svar – expertpanel svarar på
publikfrågor.
15.15–16.00 Stambyte – hot eller möjlighet?

Fribiljett gäller endast ifylld
Biljetten får kopieras

fastigheter för ombildning
till bostadsrätt.
14.00 Individuell mätning – teknik
och ekonomi.
15.00 Hur hantera föreningens outnyttjade utrymmen, som till
exempel vindar? Förändrat
lokalutnyttjande.
16.00 Vattenskador – ansvar och
förebyggande.

Jag besöker mässan i min roll som

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

Lördag 31 mars
11.00 Hur hantera störningar i boendet?
12.00 Vad får jag göra i min
bostadsrätt? Rättigheter
och skyldigheter.
Andrahandsuthyrning.
13.00 Intervju med anledning av
Stockholms stads erbjudande
om friköp av allmännyttans

STORA SCENEN







Fredag 30 mars
10.30 Invigning.
11.00 Säkerhet och trygghet i
boendet.
12.00 Alternativ uppvärmning
– miljöskäl och kostnadsskäl.
13.00 Gamla hus – nya tider! Utgå
från husets kvaliteter, i såväl
sekelskifteshus som miljonprogramshus, vid ombyggnad och renovering.
14.00 Inför och efter stämman.
15.00 Bygga balkonger.
16.00 Roll och ansvar som styrelseledamot/”fastighetsägare”.
När krävs stämmobeslut?
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