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Grannland Finland
vi hälsar på hos essi sikanen

Sommaren är lång
här finns prylarna du behöver

Ny serie!
följ livet i brf sörgården

smartare

renovering
Isabelle halling från äntligen hemma ger sina bästa budgettips

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
 • Din bostadsrätt

Villaägare gör det oftare
matlagning 44 procent av alla bostadsrättsinnehavare äger en egen grill och 25 procent
delar med grannarna. Bland villaägarna ser det
annorlunda ut. Här har hela 96 procent egen
grill och ingen delar med grannen. Det visar
en enkätundersökning som fastighetsmäklaren ERA har gjort bland 3 063 personer.
Grilltätheten avspeglar sig även i användningen. 76 procent av villaägarna uppger
att de grillar en gång i veckan under
sommaren, att jämföra med 52 procent av
bostadsrättsinnehavarna.

Grillat är
godare i villa
visar en enkät
som mäklarkedjan
ERA genomfört.
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Säkrare byta bostad
försäkring Nu kan man försäkra
sig mot dubbla boendekostnader vid
bostadsbyte. I dag köper
de allra flesta sin nya
bostad innan den gamla
är såld. Det kan leda till
onödigt stora utgifter
om försäljningen av den
gamla bostaden drar ut
på tiden. Nu lanseras
en kostnadsförsäkring mot
dubbla boendekostnader.
Försäkringen kan tecknas av
dem som säljer bostad via Svensk
Fastighetsförmedling. Om bostaden

inte är såld inom tre månader täcker försäkringen drifts- och räntekostnader de
efterföljande tre månaderna. Det förutsätter att det finns kostnader för
det nya boendet. Boendekostnadsförsäkringen gäller
även om det nya köpet
sker via en annan fastighetsmäklare. Den gäller
även vid nybygge som
har en bestämd inflyttningsdag eller vid arv
och gåva då man ännu
inte har hunnit få ut sin nuvarande
bostad för försäljning.

Till
Salu

Räkna med högre ränta
Pengar Räntan stiger.
Det är alla experter eniga
om. Efter regeringens
senaste skattesänkningar
och en avtalsrörelse med
höga löneökningar varnar
allt fler för kraftiga räntehöjningar.
Enligt en enkät som tidningen Aftonbladet gjort
tror företrädare för de
svenska bankerna på rörliga räntor som är omkring
en procentenhet högre än
i dag redan om ett år.

Din månadskostnad ökar när räntan stiger
Bolån
1 000 000
1 100 000
1 200 000
1 300 000
1 400 000
1 500 000
2 000 000
3 000 000

+0,25%
146
160
175
190
204
219
292
438

+0,5%
292
321
350
379
408
438
583
875

+0,75%
438
481
525
569
613
656
875
1 313

+1%
583
642
700
758
817
875
1 167
1 750

+2%
1 167
1 283
1 400
1 517
1 633
1 750
2 333
3 500

Tabellen visar månadskostnaden i kronor per månad.
Underskott av kapital som exempelvis räntekostnader på upp
till 100 000 kronor per person är avdragsgilla fullt ut. På belopp
över 100 000 kronor är 70 procent av underskottet avdragsgillt.
Tabellen ovan visar ökad månadskostnad om räntekostnaden är
fullt avdragsgill.

En av fem missnöjd
med boendet
Pengar Har du hittat din drömlägenhet?
De är du i så fall ganska ensam om. Enligt
en undersökning som Skandiamäklarna
gjort tillsammans med undersökningsföretaget Cint är det få som är helt nöjda med
sitt boende. Hela 22 procent av Sveriges
bostadsrättsägare uppger att de är missnöjda och endast 8 procent av svenskarna
hävdar att de har hittat sitt drömboende.
Mest nöjd är man i övre Norrland samt i
Småland, på Öland och Gotland. Där uppger 12 procent att de funnit drömboendet. På frågan varför man har valt att äga

sitt boende är
den främsta
orsaken att
man vill kunna
påverka. Få ser sitt
bostadsägande som
en kortsiktig investering. Det framgår också att många skulle
välja att dra ned på nöjen och sparande
om bolåneräntorna höjs. Hela fyrtio procent av dem som svarat anser att det är
alltför lätt att låna pengar idag.

Läsvärt för
lata dagar
Osmaklig smak
”Hemma hos diktatorn” tar dig med
hem till några av historiens mäktigaste
och farligaste män
och kvinnor och
visar hur de har valt
att inreda sina hem.
Från Mussolinis
eldstad till Hitlers
parkettgolv, från
Saddam Husseins
kitschfyrverkeri till
general Noriegas
julgran. Peter York, brittisk heminredningsguru, skriver bland annat
för Independent on Sunday och GQ.
Förord av Douglas Coupland.
155 kronor hos bokus.com
Renovering för bostadsrätt
Böcker om renovering, om- och tillbyggnad finns det i massor, men de
allra flesta utgår
från att man har
en hel villa att
jobba med. Den
här praktiska och
handfasta boken
har lägenheten som
utgångspunkt, med
de förutsättningar
och de material som
finns där. Här kan du läsa om vad som
är tillåtet att göra, hur du frächar upp
taket, väggarna och golven och hur du
ska gå till väga om du vill förnya köket
eller badrummet.
141 kronor hos bokus.com
Odla i betongen
Cityodling är en odlingsbok för alla
som bor i lägenhet och vill få det att
grönska på bakgården, balkongen
eller kolonilotten. Författaren
Lena Israelsson
är själv hängiven
cityodlare. Här ger
hon mängder av
odlingstips och svar
på frågor hur man
planterar, när man
ska gödsla och framför allt vad man
ska välja för blommor, buskar, kryddor
eller grönsaker för bäst effekt på en
liten yta.
201 kronor hos bokus.com

Är du orolig för att räntan ska gå upp?
Mangne Jenssen, 26,
säljare, Bromma
Nej, jag har inga lån.
Jag vill inte ta något
heller eftersom jag
tycker att det är ett för
stort ansvar. Jag är från
Norge och är osäker på
hur länge jag kommer
att stanna i Sverige.

Anna Munkenberg,
33, tv-producent,
Stockholm
Ja lite, men jag skulle
vara mer orolig om jag
inte hade några marginaler. Jag tror inte
att bostadspriserna
kommer att sjunka i
innerstan.

Hillari Sarnck, 92, pensionär, Täby
Jag har själv inga lån,
men jag är orolig för
mina barns och barnbarns skull. De har
stora lån och det kommer att bli svårt för
många nu när räntorna
höjs.
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Äntligen!
Nu försvinner fastighetsskatten
Nästa år avskaffas fastighetsskatten och ersätts med en
kommunal avgift. För majoriteten av landets bostadsrättsföreningar innebär det sänkt skatt. Det visar SBCs
undersökning.
Text: Gustav Vidlund Foto: Pia Nordlander

I vårbudgeten presenterade rege-

ringen förslaget att ersätta fastighetsskatten med en kommunal avgift. En
avgift som för flerbostadshus innebär
900 kronor per bostad, dock högst
0,4 procent av taxeringsvärdet. För
nybyggda bostadsrättsföreningar som
i dag har ingen eller reducerad fastighetsskatt ska motsvarande regler
gälla. Under de första fem åren slipper
man avgift och under år 6–10 blir det
halv avgift. För bostadsrätter i småhus
blir det samma regler som för egna
hem. Den kommunala avgiften för
dem blir 4 500 kronor per bostad, dock
högst en procent av taxeringsvärdet.
På SBC ser man positivt på förändringen.
– Det är givetvis glädjande att ytterligare en betungande skatt lyfts från
bostadsrättsföreningarna. Enligt våra
undersökningar kommer åtta av tio
föreningar att få sänkt skatt och i snitt
handlar det om xxx kronor per lägenhet och år, säger Göran Olsson.
Är det fest hos Sveriges bostadsrättsföreningar nu?
– Många är nog glada, men för de
flesta är det än så länge svårt att överblicka effekterna av förslaget. Man
väntar nog med att jubla tills skattebeskedet för 2008 kommer.
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För att finansiera reformen höjs
skatten på realisationsvinster. I dag
betalar säljaren av bostadsrätter
och egna hem trettio procent skatt
på två tredjedelar av vinsten. Från
och med nästa år kommer man att
betala trettio procent på hela vinsten.
Möjligheten till uppskov blir kvar men
från år 2008 betalar man skatt med
den nya högre procentsatsen även på
äldre uppskovsbelopp.
En arbetsgrupp inom regeringskansliet ska tillsättas för att studera effekterna av förslagen. Regeringens förslag
ska presenteras för riksdagen i höst så
att beslut kan fattas före kommande
årsskifte.

FAKTA / Så påverkas
Sveriges bostadsrätter
• S katterna för bostadsrätter sänks
i genomsnitt till hälften av dagens.
• Ungefär 8 av 10 bostadsrättsföreningar får sänkt skatt. Resten får
oförändrad skatt.
• Per lägenhet betyder det omkring
100–300 kronor i sänkt avgift per
månad.
• Hela landet gynnas av förändringen.

Kjell Wall och Åke Häggkvist från
bostadsrättsföreningen Siggesborg
i Västerås gläds åt skattesänkningen.
Den förändrade fastighetsbeskattningen ger en besparing på omkring
150 000 kronor jämfört med i dag.
Tillsammans med den slopade schablonskatten ger det betydligt lägre kostnader än tidigare.
– Det är kanon, men vi kommer inte
att sänka avgifterna. Däremot planerar vi att tidigarelägga en del underhåll, säger styrelsens ordförande Åke

Tveksam
finansiering
Avskaffandet av fastighetsskatten är en av många viktiga frågor som SBC drivit de senaste
åren. Enligt Göran Olsson, vd
för SBC, gynnas hela landets
bostadsrättsföreningar av förändringen, oavsett om husen
ligger i Katrineholm, Åmål eller
Stockholm.
Text: Thomas Hedlund

– Ändringen av fastighetsskatten mot

en mera enhetlig och lättförståelig
konstruktion är bra. Däremot är det
inte lyckat att reavinstskatten höjs
och att den fortfarande ska baseras
på ”vinster” som i huvudsak uppstår
genom inflationen, säger Göran
Olsson.
SBC menar också att regeringen
behöver se över situationen för
nybyggda flerbostadshus
som fick se sina räntebidrag avskaffade i det
senaste budgetbeslutet, vilket lett till en
drastiskt försämrad
ekonomi för många
bostadsrättsföreningar. I det nya
förslaget med avskafGöran Olsson.
fad fastighetsskatt får
de föreningarna ingen lättnad alls,
eftersom de redan är befriade från
fastighetsskatt under de första åren.
Man kan också diskutera åtgärden
att finansieringen ska ske genom höjd
reavinstskatt.
– Vi menar att det är fel att man
ska drabbas av en flyttskatt om man
väljer att flytta till en mindre lägenhet. Det leder till ett sämre utnyttjande av befintliga bostäder, säger
Göran Olsson.
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Heta prylar
för heta dagar
En kall dryck i skuggan av ett parasoll. När sommaren är
som somrigast kan det vara skönt att dra sig tillbaka till
balkongen. Här är prylarna som räddar semestern.
Text: Gustav Vidlund
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Nu behöver du inte
oroa dig för vattning
även om det hettar till.
Blomstervakten är en
liten fågel vars långa
ben man stoppar ner i
blomjorden. Pippin börjar kvittra när blomman
behöver vattnas.
Pris: 135 kronor på
Designtorget

Radio som rockar

Radion Songbook från
ljudproffsen på Tivoli
Audio är liten men naggande god. Finns i flera
glada färger och har både
vädertålig yta och bra ljud.
Tack vare ”nyckelhålet” på
baksidan kan man hänga
upp den på närmaste vägg.
Pris: 2 485 kronor på
voxon.se

Påta med plåt

Spaljén Tin Tree är snygg både med och utan
växter. Det var också formgivaren Johan
Carpners idé när han designade växtstödet i
varmgalvaniserad plåt. Tanken är att Tin Tree
ska pryda sin plats även vintertid.
Pris: 1 475 kronor på scandinaviandesign.com

Gräslikt grönt

Nu kan du odla gräs på balkongen. Nästan i alla fall. Konstgräset från Royal
Grass är nästan som äkta. Den stora skillnaden är du varken behöver klippa
eller vattna… Allt som krävs är ett underlag av betong eller sten.
Pris: 850 kr/kvm + 2 000 kronor i fast kostnad. Finns hos balkongbutiken.se
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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.

Lyxiga lyor

Svea Artilleri 18 byggs i funkisstil.
Lägenheterna präglas av hög standard
och modern planlösning.

SBC bygger ny etapp i Svea Artilleri
Nu pågår arbetet med den andra etappen i området Svea Artilleri
på Östermalm i Stockholm. Tolv nya bostadsrätter byggs med
modern planlösning och hög standard. Inflyttning är planerad till
mars 2008.	
Text: Thomas Hedlund
Det nya byggprojektet med

namnet Svea Artilleri 18, är beläget
i området Starrbäcksringen, bakom
Försvarshögskolan på Östermalm.
Bostadsrätterna byggs i en modern
arkitektur med topputrustning och
generösa gemensamhetsytor.
Tommy Kjellgren, bostadschef för
region Öst på SBC är
ansvarig för bygget.
Hur går det med det
nya projektet Svea
Artilleri 18?
– Tack bra. Innan vi
satte spaden i jorden
hade vi redan sålt elva
Tommy
av de tolv lägenheterna,
Kjellgren.
trots att det inte är
inflyttningsklart förrän i mars 2008.
Den nya fastigheten byggs mot två
huskroppar vilket gör att det blir lite

mer komplicerat att bygga, och därför
tar det lite längre tid än normalt att
bygga, berättar Tommy Kjellgren.
Den nya huskroppen blir sju
våningar hög och de två översta
våningarna utrustas med öppen spis.
I källaren har de boende tillgång till
en relaxavdelning och ett vinförråd
för dem som önskar. Man slipper också
störande sopbilar eftersom huset är
kopplat till ett centralt sopsugsystem.

Tommy Kjellgren menar att det är
viktigt att bygga värden, för både SBC
och bostadsrättsägarna. Till exempel
finns det möjlighet för dem som tecknar avtal i tid att påverka inredningen
genom tillval. När det gäller standardutrustningen är det bara toppmoderniteter som gäller. Alla lägenheter får
tillgång till bredband, ip-telefoni och
digital-tv som ingår i månadsavgiften.
Samtliga lägenheter har också tvättmaskin, torktumlare och en så kallad
”ice-box”, som helt enkelt är en köksinstallerad tv-skärm som man kan
fälla ner för att se på tv. Den kan även
användas för att spela dvd-filmer, och
för att komma ut på internet.

Värnar om skönheten
Svea Artilleri 18 byggs i en moderniserad funkisstil som passar väl in med
övriga befintliga hus i området.
– Vi försöker alltid att värna om
skönheten i Stockholm, men vill hitta
en egen utformning av husen. Det
tycker jag att vi lyckats mycket bra
med i det här fallet.

Fakta / Svea Artilleri 18
Antal lägenheter: 12
Storlek: 3–5 rum och kök, 102–153 kvm
Pris: Från 5 695 000 kr
Inflyttning: Mars 2008
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Bättre
bostadsrätt
Det här gör SBC för dig
Du kanske har sett logotypen på fakturan
för bostadsrättsföreningens månadsavgift.
Eller läst kommentarer kring bostadspolitiska
frågor i morgontidningen.
Men vad är egentligen SBC, och vad har du för
nytta av bostadsrättsföreningens medlemskap?
Din Bostadsrätt har listat några av fördelarna.
Text: Thomas Hedlund Foto: Helena Lunding

Tidningar och nyhetsbrev

Fyra gånger om året kommer Din Bostadsrätt.
Tidningen innehåller reportage, tips och
nyheter som berör dig som bor i bostadsrätt.
Bostadsrättsföreningens styrelse får även ett
månatligt nyhetsbrev, SBC Direkt, som bevakar utvecklingen inom bostadsrättsområdet
samt råd och tips om hur man bäst bedriver
styrelsearbetet.

Bättre hemförsäkring

Bosparmedlemmar och boende i
SBCs medlemsföreningar erbjuds
en komplett hemförsäkring till
marknadens bästa pris. Därför
lämnas också en nöjd-kundgaranti. Försäkringsgivare är
Moderna Försäkringar Sak AB.
Med fuktlarmet Dropp-Stop 500
kan man slippa en kostsam överraskning till ett fördelaktigt medlemspris. I medlemsskapet ingår
även en kostnadsfri besiktning av
säkerhetsdörrar och förmånliga
priser på brandlarm.
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Juridisk bedömning vid tvist

Bostadsrättsnämnden erbjuder bostadsrättsföreningar
och enskilda bostadsrättshavare möjlighet till en opartisk
bedömning i svåra eller kontroversiella frågor inom bostadsrättslagens område. Förfarandet är skriftligt och båda parter får ge sin syn på tvisten. Nämndens yttranden är inte
bindande utan endast vägledande. Nämnden har administrativt stöd av bostadsrättsorganisationen SBC, men är helt
obunden då enskilda ärenden behandlas.

Rabatter och råd
om uppvärmning

Fjärrvärme är bekvämt, miljöriktigt och
kostnadseffektivt. Genom samarbetsavtal
med Fortum kan SBC erbjuda medlemsföreningar i Stockholm förmånliga priser och
energirådgivning. SBC kan även bistå med
specialistrådgivning om alternativ uppvärmning som bergvärme.

ComHem-avtalet ger bättre tv

Genom samarbetsavtal med Ownit och
ComHem kan SBC erbjuda anpassade lösningar för varje förening. Avtalet med ComHem
innebär bland annat förmånliga uppgraderingar till fler tv-kanaler, billigare telefonioch bredbandstjänster och möjlighet att upprätta en egen hemsida för föreningen utan
extra kostnad.

Värdefull rådgivning
kan sänka avgiften

SBC besvarar dagligen kostnadsfritt styrelsens
frågor som rör ekonomi, underhåll och juridik per
e-post eller telefon. Tack vare styrkan av ett stort
antal medlemmar kan SBC förhandla fram rabatter
och erbjudanden som gör medlemskapet direkt
lönsamt. Olika matnyttiga kurser inom fastighetsområdet erbjuds också till alla medlemmar under
hela året
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föreningen

”Kontakten med de
boende är min lön”
Det finns omkring 22 000
bostadsrättsföreningar
med 800 000 bostadsrätter
i Sverige. Din Bostadsrätt
kommer under ett års tid
att följa en av dessa – Brf
Sörgården i Vallentuna. Ett
år som kommer att präglas
av stora renoveringar och
hårt arbete.
Text: Thomas Hedlund Foto: Magnus Glans

Det har varit bråda dagar för Stefan

Kasos sedan han blev styrelseordförande i bostadsrättsföreningen
Sörgården i Vallentuna 2004. En
omfattande renovering och ombyggnad av 14 fastigheter som inleddes för
två och ett halvt år sedan upptar en
stor del av hans tid.
Vardagen har de senaste åren till
stor del handlat om anbudsförfarande,
tilläggsisolering,
fönster, tak, ventilation, värmeväxlare
och spiskåpor.
– Ja, sedan
ombyggnationerna
kom i gång den
1 mars 2006 har
jag säkert jobbat 75
procent med allt
Stefan Kasos.
som rör tak, fönster,
fasadarbeten, ventilation, VVS och
värmeåtergivning, berättar Stefan
Kasos.
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Föreningen har visserligen engagerat en byggare med samordningsansvar för två entreprenörsföretag
– en för fasaderna och en som tar hand
om ventilation och VVS. Men det är
ändå en mängd saker som styrelsen
måste följa upp och stora som små
problem som måste lösas.
Varför renoverar ni?
– Fastigheterna är byggda under
miljonprogrammet mellan 1969 och

1972 och var i stort behov av bättre
isolering och ventilation. Och för
att kunna dra ner på våra energikostnader blir frånluften i ventilationsanläggningarna kopplade till
värmeväxlare och värmepumpar.

Hjälp i området
Under en ombyggnad uppstår alltid
problem. Till exempel läckte den
gamla ventilationen, så att det blev

Mycket jobb – men mycket glädje.
Xxx xxx, xxxx, xxxx och Stefan
Kasos sitter i Styrelsen för bostadsrättsföreningen Sörgården.

kalluft i frånluften vilket fick följden
att effekten på värmeåtervinningen
blev sämre.
Hur löser ni alla problem?
– I området bor det turligt nog en
god vän som är VVS-konsult, som kan
hjälpa oss med goda råd och granskning av entreprenörens arbete på det
området. Annars har jag stor glädje
av att jag tidigare arbetat som elektriker och även som revisor. Det har

varit en stor fördel när man ska förstå
ritningar och förhandla med entreprenörer.
Det som motiverar Stefan Kasos
att engagera sig i styrelsearbetet är
det positiva bemötandet han får från
många i föreningen och att det till slut
blir fint efter alla ombyggnader.
– Den fina kontakten man får med
alla boende är min lön.

Fakta / Brf Sörgården
Består av femton fastigheter
med 352 bostadsrätter.
Omsättning: 18 miljoner.
Beräknad ombyggnadskostnad:
75 miljoner.
Lägenhetstyper: Från ett rum med
kokvrå till fyra rum och kök.
Avgifter: Från 2 000 till 5 000 kronor
för lägenheterna.
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SÅ BOR VI
I EUROPA:

FINLAND

Essi Sikanen hade gett upp hoppet om att
hitta en ny bostad när trean i Paavola dök upp.
Lägenheten blev hennes för två miljoner kronor.

Första budet

vinner

I Finland säljs många bostäder med omvänd budgivning,
så kallad Dutch Auction. Ett högt utgångspris sänks gradvis
tills en köpare har anmält sig. Det var så Essi Sikanen fick
sin drömlägenhet i Lahtis.
Text: Thomas Hedlund Foto: Matti Matikainen
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Sommaren 2005 hade Essi

Sikanen och hennes pojkvän fått
nog av att bo i sin trånga lägenhet
i centrala Lahtis. De gick på ett
tiotal visningar men lägenheterna
som var till salu var antingen
för dyra eller för trånga. Men en
höstdag såg de en annons om en
lägenhet som verkade vara precis
vad de sökte efter.
Den stora trean på 87 kvadratmeter låg på sjätte våningen, näst
högst upp, i ett vackert hus från
1946 i Paavola – ett charmigt
område bara en kilometer från
torget i Lahtis.
– Lägenheten hade en underbar
utsikt och dessutom två toaletter.
Dagen efter visningen skickade vi
in ett skriftligt bud på två miljoner och fick lägenheten direkt,
fast det var under dåvarande

FAKTA / Tre ägandeformer i Finland
BOSTADSRÄTT Invånaren betalar en
insats på 15 procent av anskaffningspriset på bostaden och ett månatligt
bruksvederlag. Det är inte möjligt att
köpa hela bostaden vid något skede,
men vid flytt får man tillbaka insatsens
värde, uppräknad med index.

ÄGARBOSTAD För
att kunna köpa en
bostad måste man
i allmänhet spara
pengar och dessutom ta lån. Personer i åldern
18–39 år som köper sin första bostad
är befriade från överlåtelseskatt förutsatt att bostaden används som egen
bostad och köparen inte tidigare har
ägt minst hälften av en ägarbostad.
Finska staten deltar i långivningen för
ägarbostäder genom att bevilja garantier och räntestöd.

DELÄGARBOSTAD En boendeform där
invånaren till en början löser in en viss
andel av bostaden genom att betala en
del av anskaffningspriset för bostaden.
Till en början bor man som hyresgäst
och man kan senare lösa in resten, om
man vill.
Källa: Konsumentverket, Konsumentombudsmannen (Finland)

marknadsvärde, berättar Essi
Sikanen.
Det var inga problem att få
lån till lägenheten eftersom de
kunde lägga några hundra tusen
emellan efter att Essi sålt sin etta.
Essi jobbar som lärare i tillämpad vetenskap vid Lahti Institute
of Design, Jewellery and Object
Design, som ligger i centrala
Lahtis, och hennes pojkvän har
jobb i Helsingfors.
– Jag kan promenera eller cykla
till jobbet men min pojkvän
pendlar till Helsingfors med tåg
varje dag. Han bor hellre här än i
Helsingfors eftersom lägenheterna
där är mycket dyrare än i Lahtis.

Stigande priser
Men även bostadspriserna i Lahtis
har stigit kraftigt de senaste åren

eftersom efterfrågan överstiger
utbudet av befintliga lägenheter.
Konkurrensen om bolånekunderna har gjort att bankerna i
Finland med Nordea i spetsen
lockar med lägre bostadsräntor
och lägre kontantinsatser. Det
bidrar också till att bostadspriserna stiger allt snabbare, framför
allt i tätorter som Helsingfors,
Esbo, Vanda, Tammerfors, Åbo
och Uleåborg.
Traditionellt har de finska
bankerna ställt krav på att kontantinsatsen ska uppgå till minst 15
procent av lägenhetens pris, men
i dag är det möjligt att belåna hela
lägenheten, som i Sverige. Enligt
Essi föredrar de flesta bostadsköparna i Finland att låna till fast
ränta. Den i särklass populäraste
låneformen är Euribor-lånet,

som oftast erbjuder den lägsta
räntan, med ett års bindningstid.
Euribor är en förkortning av Euro
Interbank Offered Rate, och är den
referensränta som penningmarknaden inom euroområdet använder
sig av.

En investering
Essi och hennes pojkvän räknar
med att bo kvar i sin drömlägenhet i många år, men när de väl
säljer sin lägenhet hoppas de på
att göra en bra affär.
– I framtiden vill vi kanske köpa
hus. Förutom att det känns mycket
bättre att betala till sig själv än att
ge pengarna till en hyresvärd och
att ägandet gör det möjligt att göra
nästan vad man vill med lägenheten, så ser vi också vårt lägenhetsköp som en bra investering.
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Med vinyldekaler för
väggen kan man enkelt
och billigt förnya sitt hem.
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Gör om mig!
Lyxrenovera hemmet till budgetpris
Du behöver inte lägga ut hundratusentals kronor på att göra om hemma.
Äntligen Hemmas Isabelle Halling har tipsen på hur du kan budgetrenovera ditt hem och skapa en personlig stil.
Text: Tobias Svanelid Foto: Kalle Assbring

– Själv tycker jag om

lelsen är att man skapat sin
mycket färger när jag inreegen stil.
der, men det är klart att det
– Du behöver inte köpa ett
inte passar alla, skrattar
färdigt koncept eller känna
Isabelle Halling. Men det jag
att du måste skapa ett hem
vill försöka förmedla med
som ser ut som i lägenhetsmina inredningstips är att
annonserna, säger Isabelle
det faktiskt inte behöver vara
Halling. Det är mycket rolisvårt eller dyrt att göra roliga
gare att sätta en personlig
förändringar i sitt hem.
prägel och skapa något unikt.
Isabelle Halling.
Renovera och uppdatera
Vad dina vänner tycker om
hemmet har blivit en ny folkdin personliga inredningsstil
rörelse. Tidigare var renovering något
borde du inte bry dig så mycket om,
som vi ägnade oss åt någon gång vart
tycker Isabelle.
tjugonde år om det verkligen behöv– Om du vill ha röda och lila väggar
des. I dag däremot putsar vi på våra
så tycker jag absolut att du ska måla
lägenheter ständigt och jämt.
väggarna i de färgerna. Om dina
– Det är verkligen en renoveringsgäster spyr på dina färgval är det deras
trend just nu, men det behöver ju inte
problem.
handla om lyxrenoveringar, utan att
man med små medel kan göra sitt hem
Låt hantverkare göra det tråkiga
roligare och mer personligt.
Och innan du säljer lägenheten är det
Och visst går Isabelles budgettips
inte svårt eller särskilt dyrt att måla
hem hos tittarna. Störst respons har
över dina extrema och personliga
hon fått för sin idé att använda rundväggar med vit färg, påpekar Isabelle.
stickad muddväv för att piffa upp
Men hur gör man om man tycker
matbordsstolarna.
att man har tummen mitt i handen?
– Jag fick flera hundra mejl från folk
Går det fortfarande att renovera och
som tyckte att det var en genial idé,
piffa upp sin lägenhet utan expertskrattar hon.
hjälp?
Den största fördelen med att reno– Om man inte tycker att det roligt
vera själv är att man kan sätta sin egen
att renovera eller om man är perfekprägel på hemmet, menar Isabelle
tionist och stör sig på små skavanker
Halling. Visst uppskattar många att
kanske man borde ta hjälp av hantverdet också är billigare än dyra färdiglöskare, säger Isabelle Halling. Men de
ningar, men den största tillfredsstälflesta av oss är tillräckligt duktiga för

att klara av att göra om i lägenheten.
Det behöver inte vara svårt att fixa
själv. För egen del låter jag ofta hantverkare göra de tråkiga jobben, som
att spackla, medan jag själv målar och
inreder med tyger. Dessutom får man
inte glömma bort värdet av tillfredsställelsen som man känner när man
skapat något själv!

Isabelles fem
enkla budgettips
•S
 kaffa ett nytt och fräscht kök
genom att lämna in luckorna på lackering eller genom att byta handtag.
•E
 tt trist kakel går att rädda. I badrummet är det noga med tätskikt,
men det finns kakeldekor som man
enkelt klistrar på.
• I köket finns sällan tätskikt och det
är förvånansvärt enkelt att knacka
ner och byta ut kaklet som man
tröttnat på.
•D
 et går även att ”dubbelkakla”
genom att till exempel sätta en glasskiva med tapetbakgrund ovanpå
det gamla kaklet.
•O
 m du inte vill tapetsera hela rummet finns det vinyldekaler som man
kan sätta direkt på väggen.
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Posttidning B
BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING

Fråga experterna

Elise
Segefalk

Elisabeth
Kalderén

Peder
Halling

Christer
Högbeck

Göran
Olsson

Mats
Lindbäck

Marianne
Mählkvist

Slut i rutan
Helena Lunding

Måste föreningen fixa tv-mottagningen?
Fråga: Jag har upptäckt en ganska

bred spricka i plastmattan i badrummet nära badkaret och jag är nu
orolig för att vatten har läckt ner där.
Kan jag bli tvungen att betala reparationskostnaderna? Föreningen
har ju en fastighetsförsäkring och
som väl ska täcka bland annat
vattenskador? Själv har jag nyligen tagit ett bostadsrättstillägg på min hemförsäkring.
Svar: Som bostadsrättsha-

vare ska du själv åtgärda
de skador som uppstår i
lägenheten både genom
förslitning och rena olyckshändelser och du ska själv
stå för kostnaderna. Om
fastighetsförsäkringen
reglerar skadan måste du
vara beredd att betala en
del av föreningens självrisk.
Bostadsrättstillägget ersätter
skador på lägenheten som inte fastighetsförsäkringen ersätter, till exempel det som har orsakat skadan, i ditt
fall den trasiga plastmattan.
Fråga: När vårt hus byggdes utrusta-

des inte lägenheterna med fuktspärr
i badrummen och detta vill jag nu
åtgärda. För att göra detta måste jag
flytta på föreningens värmepanna.
Nu kräver föreningen mig på 3 500
kronor för detta. Får de verkligen ta
betalt för det, och i så fall vad är en
rimlig summa?

Bostadsrättsföreningen har ingen skyldighet att ordna med kabel-tv
eller annan tv-mottagning, men det är vanligt att man gör det.
Svar: Föreningen får inte ta betalt för

Svar: Det finns ingen lag som gör att

att du ska kunna sköta ditt underhållsansvar inne i lägenheten. Om nu värmepannan är så olyckligt placerad bör
föreningen stå för kostnaderna för flytten av den och kanske också överväga
om det går att ordna en alternativ placering av värmepannan för framtiden.

du kan tvinga föreningen att ordna
kabel-tv eller någon annan form av
möjlighet att ta emot tv-signaler.
Sedan är det en annan sak att de flesta
föreningar ordnar med detta för att
det är mest praktiskt och ekonomiskt
förmånligt för medlemmarna. Men
i dag är läget ett helt annat än när er
centralantenn sattes upp. Då var det den
enda rimliga möjligheten, men i dag
kan man på de flesta håll ta emot tvsändningar med till exempel en enkel
bordsantenn eller via telefonjacket.

Fråga: Numera fungerar inte central-

antennen i vår förening efter att de
”gamla” tv-signalerna släckts ner.
Måste inte bostadsrättsföreningen se
till att vi kan se på tv?

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”.

