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Fnatt på skatt
Så funkar nya reavinsträntan

Det stora bostadsvalet
Plus och minus med nytt och begagnat

Klubbat och klart
bostadsrättsägarens egen domstol

supersäljaren
CECILIA EHN BJÖRKLUND SÅLDE VIA NÄTMÄKLARE
OCH SPARADE 100 000 KRONOR

Avskaffa
flyttskatterna!

”

Visst är det
eländigt att
boendet ska
behöva styras
av skatteregler

Foto: www.photos.com

Äntligen verkar vi få ett skattesystem som
håller – åtminstone fram till nästa Riksdagsval.
Fru Öst i vårt grannhus flyttade in några år
efter att huset byggdes 1938. Hon får en skaplig sänkning av bokostnaderna eftersom hon
kommer att bo kvar. Men familjen Stenvall som
flyttat vart femte år – de åker på en rejäl skattehöjning.
Men visst är det ett steg i rätt riktning när
boskatterna byts mot flyttskatter. Dagens fastighetsskatt håller på att växa helt okontrollerat.
Efter de senaste årens inflation på bostadsmarknaden får man i de flesta fall loss pengar
för att betala de nya flyttskatterna. Alternativt
får man betala en ganska hög ränta på de
uppskjutna vinsterna. Flyttar man gäller det
kanske att hitta en bostad som blir billigare att
leva i på grund av sänkta skattekostnader. Men
visst är det eländigt att boendet ska behöva
styras av skatteregler. Vårt alternativ är enkelt –
avskaffa både bo- och flyttskatterna, det vinner
vi faktiskt vi alla på.
Att köpa och sälja bostäder det är bland det
viktigaste vi gör och mäklarna har en viktig
funktion. Det är därför välkommet med nya
grepp i mäklarbranschen som vi kan läsa om i
detta nummer. Att man inte behöver vända sig
till en traditionell mäklare utan att ändå nå ut
på marknaden kan för en del vara utmärkt.
Jag tycker för
övrigt att mäklarens dubbla roll
att hjälpa både
köpare och
säljare tyder på
ett systemfel.
Det är säljaren
som betalar
notan och det
borde vara denne
som mäklaren
hjälper och ingen annan. Systemet med dubbla
roller öppnar upp för mindre seriösa mäklare
att invagga köparen i en känsla av trygghet
som inte alltid motsvaras av verkligheten.
Mäklarlagen ses nu över men mäklarna lär inte
släppa ifrån sig sina dubbla roller i första taget.

Målarvettoch etikett
Är du osäker på hur en pensel
eller en roller bör hanteras
finns många handfasta råd på
www.malaovertapeten.nu.
Bakom den nya sajten står färgbranschen som vill ge den osäkra
hemmamålaren en handfast
vägledning till ett snabbt och
lyckat resultat.
Tipsen rör alltifrån beräkning
av färgåtgång till steg för steginstruktioner och inspirationstips. Och du kan också läsa om
hur färger kan beröra känslomässigt.

Grå vågen
rullar in
Den gröna vågen är ett
minne blott. Nu är det den grå
vågen som gäller. I stället för
att ta ungarna och flytta ut ur
staden, från lägenheten till
huset på landet, väljer allt fler
barnfamiljer att flytta tillbaka
in till staden.
Det visar en undersökning
från Svensk Fastighetsförmedling. Nästan var tredje barnfamilj har någon gång ångrat
en utflytt från staden.
De vanligaste orsakerna är
långa avstånd, fel läge och att
det blev för dyrt.

Priserna
fortsätter uppåt
I hela landet fortsätter
bostadsrättspriserna att stiga.
Den senaste tolvmånadersperioden
har de i genomsnitt stigit med
26 procent för riket som helhet.
Och det krävs nu i genomsnitt
1 363 000 kronor för att komma
över en bostadsrätt.
Det visar försäljningssiffror
från Mäklarstatistik. I centrala
Stockholm, Malmö och Göteborg
har prisökningen varit 24, 18
respektive 26 procent under det
senaste året.
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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 4 500 medlemsföreningar och cirka 20 000 bosparare.

Ljuslyktor från Mateus.

Foto: Jan Wiridén/Scanpix

4 heta
hösttrender
På Formexmässan
i Stockholm visas höst och
vår de kommande trenderna inom inredning och
design.
Glansigt. Ett överdåd
av kromat, silver, guld och
glitter.
Barnsligt. Utbudet av
speciell inredning för barnrummet växer lika snabbt
som barnen gör.
Kitschigt. Discokänsla à la
1980-tal med bjärta fluorescerande färger och skojsiga
serieinspirerade prylar.
Nostalgiskt. Ombonat
och mysigt med mycket
textil, gärna spets och
vinrött.

Grön gullis
Köp Chester och bidra till
att hjälpa svårt sjuka barn.
Allt fler designföretag
satsar på att göra något
för andra. Trendiga Acne
har skapat coola gosedjuret
Chester. En del av vinsten
tillfaller stiftelsen Min stora
dag, som uppfyller svårt
sjuka barns önskningar.

Här är svenskarnas favoritgranne
nummer ett, komikern Robert Gustafsson.

Alla vill ha Robert Gustafsson

Foto: Hannes Söderlund/ACNE JR

Är du tyst och håller dig på
din kant blir du med största
sannolikhet uppskattad av
dina grannar. Det visar en
Skopundersökning bland 1 000
hyresgäster.
Nästan fyra av tio lyfter
upp högljudd som den mest
oönskade egenskapen hos en
granne. Och var femte tycker
att grannen som håller sig
på sin kant och inte vill ha så
mycket kontakt är den bästa,
särskilt om han bjuder på kaffe

någon gång ibland utan att
vara påträngande.
Lite oväntat är det den unga
studenten som är mest angelägen om att ha grannar som
inte stör, och inte det gamla
pensionärsparet.
Men 64 procent trivs trots
allt med sina grannar.
Och trots den stora önskan
om tystnad och lugn är de som
toppar listan över svenskens
drömgrannar allt annat än just
det.

Allra överst ligger Robert
Gustafsson, följd av Jonas
Gardell.
Här är drömgrannarna
Robert Gustafsson
34 %
Jonas Gardell 
22 %
Henke Larsson 
16 %
Kungen 
6%
Dogge Doggelito 
6%
Fredrik Reinfeldt 
5%
Mona Sahlin 
4%
Carola 
4%
Annan 
4%

Har du bundit dina lån nu när räntorna går upp?
Johan Nilsson, 46 år,
grafisk formgivare,
Stockholm:
– Nej, jag har bara
rörliga lån. För att jag
är övertygad om att
det på kort och lång
sikt är det billigaste
alternativet.

Anki Weibull, 38 år,
biolog, Fjärdhundra:
– Vi har blandade
lån. Det är för att
sprida riskerna och
få bättre kontroll på
månadsbetalningarna.

Peter Weidensten,
59 år, administratör,
Vikbolandet:
– Nej. Mina lån är
så små så jag bryr mig
inte. Jag har hela tiden
tjänat på att ha dem
rörliga.

Din bostadsrätt • 

familjen ek får betala 8 000 kronor mer
Johan och Fanny Ek bor i en trea och ska
köpa en fyra. Båda har sålt var sin lägenhet
med vinst tidigare och tillsammans har de ett
uppskov på två miljoner kronor.
Trean säljs med 900 000 kronor i vinst.
Reavinstskatten blir efter årsskiftet 22
procent på 1 300 000 (2 900 000–1 600 000),
det vill säga 286 000 kronor.
När de köper en ny bostad har de 286 000
kronor mindre att köpa för och dessutom
måste de betala 8 000 kronor om året i skatt
på uppskovsbeloppet.

så mycket får du betala

		
100 000
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
4 000 000

Skatt/år
501
2 505
5 010
7 515
10 020
12 525
15 030
17 535
20 040

Skatt/månad
42
209
418
626
835
1 044
1 253
1 461
1 670
Källa: SEB

INGEN REA PÅ RÄN
du som säljer bostad – så slår nya budgeten
Förlorarna i den nya skattereformen är bostadsrättsägare
som sålt eller säljer med stor
vinst. I storstäderna riskerar
många att få skatta uppåt
tusenlappen extra varje månad.

taxeringsvärdet. Samtidigt begränsas
fastighetsskatten för bostadsrättsföreningar till högst 1 200 kronor per
lägenhet och år. De som gynnas mest
är de som bor i bostäder med höga
taxerings-värden.

Text: Gunilla Welander

uppskjuten reavinst med 0,5 procent
per år och bostad på uppskovsbeloppet. Både nya och gamla uppskov drabbas.
– Ett uppskov
på en miljon
kronor kommer
att kosta 5 000
kronor om året.
För bostadsrättsägare med små
uppskov och
där föreningen
väljer att sänka
månadsavgifterna
Gunilla Nyström
motsvarande

I regeringens höstbudget föreslås
flera ändringar som berör bostadsrättsägare: fastighetsskatten ersätts
av en lägre avgift, skatt på uppskjutna
reavinster, maximerat uppskovsbelopp och höjd reavinstskatt.
Konsekvenserna är att alla som sålt
sina bostäder med vinst beskattas
hårdare medan de flesta som bor kvar
i bostäder får skattelättnader.
Från årsskiftet tas fastighetsskatten på villor bort. Den ersätts med en
ny, lägre kommunal avgift på 6 000
kronor eller högst 0,75 procent av

Samtidigt införs en ny skatt på

fastighetsskattesänkningen kanske
det inte behöver bli någon fördyring,
säger Gunilla Nyström, privatekonom
på SEB, och fortsätter:
– Man kan säga att bostadsrättsinnehavarna drabbas hårdare än villaägarna, eftersom de inte får samma
tydliga sänkning av fastighetsskatten.
I dag finns ingen övre gräns för
uppskovsbeloppet men från årsskiftet
maximeras uppskovet till 1,6 miljoner.
Gamla uppskov beskattas med 0,5
procent av hela beloppet.
– Taket på 1,6 miljoner kronor gäller
inte så länge man bor kvar i sin befintliga bostad. Men om man byter bostad
måste uppskov över 1,6 miljoner
kronor skattas fram.
Den förväntade höjningen av reavinstskatten vid bostadsförsäljningar
blev däremot lägre än väntat. Från
nyår höjs reavinsten från 20 till 22
procent av vinsten vid alla bostadsförsäljningar.

Ris och ros för nya skatterna från SBC
En ros för nya fastighetsskatten som

sannolikt innebär skattesänkningar
för hälften av landets bostadsrättsföreningar. Nya skatten på uppskov
får däremot ris.
– Konsekvensen blir en skatt på
skilsmässor och arbetslöshet, konstaterar Göran Olsson, vd på SBC.
I framtiden måste alla som byter
bostad ta hänsyn till den nya komponenten skatt på uppskovsbeloppet.
SBC är negativ och menar att
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ökningen av ”förmögenheten” bara
är fiktiv så länge man bor kvar i sin
bostad. Vill man flytta till en annan
likvärdig bostad behöver man försäljningssumman för att klara bytet.
För familjer som behöver större

minskar möjligheten att byta bostad
med de nya reglerna. Sänkningen av
fastighetsskatten motsvarar inte den
nya skatten i storstadsområdena.
– I storstäderna blir skatten på

uppskovsbeloppen högre än vad en
förening kan sänka årsavgiften tack
vare sänkt fastighetsskatt, säger
Göran Olsson.
SBC tycker att regeringen i stället
bör införa ett system där den beskattningsbara reavinsten trappas ner ju
längre man bor i bostaden.
– Efter till exempel fem års innehav
bör ingen skatt tas ut. Beskattningen
blir då inriktad på korta och spekulativa innehav, vilket motsvarar vanligt

NTAN

När skatt på uppskjuten reavinst
införs försämras ekonomin för många
som bor i bostadsrätt.
Foto: Scanpix och Future Image Bank
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föreningen Sörgården – del två

Din Bostadsrätt,
nummer 2, 2007.

Äntligen slipper Inga BjerkevallOlsson matos i lägenheten.
Köksfläktar är bara en av
många förbättringar som
genomförts i bostadsrättsföreningen Sörgården under
sommaren.
Text: Ulrika Hotopp Foto: Magnus Glans
Från dammgrått till krämgult på

fasaderna. Nya fönster och balkonger
gör det mindre dragit.
Entrétaken är tillbaka och fula
ventilationstrummor har gömts under
det nya taket.
Bostadsrättsföreningen Sörgården
känner nu av allt fler förbättringar.
– Det har hänt mycket i sommar.
På vårt hus är det bara finliret kvar,
berättar Inga Bjerkevall-Olsson.
Någon sörgårdsidyll har Sörgården
inte varit sedan Din Bostadsrätt senast
gjorde ett nedslag i Vallentunaföreningen. Buller, maskiner och hantverkare har det däremot varit gott om.
Av 15 hus har nu elva fått sitt yttre
förskönat. Alla beräknas vara färdiga
januari 2008.
Inga Bjerkevall-Olsson tycker

inte att renoveringen har stört allt för
mycket, trots att hon fått plasta in sitt
bohag flera gånger för att hålla undan
byggdammet.
– Nu har vi en köksfläkt! Innan fick
fönstret stå på vid gavel när något
stektes.
Enligt föreningens ordförande,
Stefan Kasos, är de flesta lika positiva.
För att återställa ytorna mellan
husen har föreningens styrelse tillsatt
en särskild miljögrupp som ska se över
vad som ska göras.
Teknik är en annan stor fråga.

Sörgården kan numera skryta med att
vara en e-förening. Ett nytt fibernät
har dragits mellan husen och möjliggör ett elektroniskt bokningssystem
för de fyra tvättstugorna. I vinter
kommer samma nätverk att användas
för att installera elektroniska postboxar. Med en liten bricka identifierar
man sig när brevlådan ska öppnas.
I vinter kommer det att visa sig
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vilket drag! Nu kan Inga Bjerkevall-Olsson steka kött utan att det blir os i hela hemmet.

hur den nya värmeåtervinningen och
ventilationen fungerar. Tyvärr har
vvs- och ventilationsentreprenören
inte hållit sig till avtalet. Och styrelsen fick entreprenörens projektledare
utbytt i början av sommaren.
– Jag hoppas att entreprenören nu
har fattat galoppen och att fler hus
kan få nya ventilationssystem under
de kommande månaderna, säger
Stefan Kasos.

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

Här är nämnden där du kan få hjälp

Bostadsrätt och fel
Är du som bostadsrättsägare oense
med din bostadsrättsförening? I så
fall kan Bostadsrättsnämnden ge
dig och föreningen vägledning.
Text: Thomas Arnroth

Varje år behandlar Bostadsrättsnämnden

mellan 80 och 100 ärenden. Det handlar
om tvister mellan bostadsrättsföreningarna och enskilda bostadsrättsägare.
– Men de flesta ärenden löser parterna
själva innan de kommer upp till behandling, så redan där ordnar mycket upp sig,
säger Stig Alexandersson, jurist och nämndens sekreterare.
Att det behövs en opartisk nämnd med
juridisk kompetens är inte konstigt.
– Det är ofta komplicerade frågor och
det är inte alltid lätt att finna en självklar

lösning. Det finns få prejudicerande domar
inom bostadsrättslagstiftningen; det går
inte alls att jämföra med hyresrätten där
det finns massor av domar som ger tydlig
vägledning.
Nämnden består av mycket erfarna

bostadsjurister, men besluten är bara
vägledande.
– Det är bra med ett vägledande yttrande
och inte en dom, eftersom tvisterna ofta
upplevs som besvärande. Parterna är ju
grannar.
Man skulle kanske kunna tro att styrelserna vinner de flesta tvister, men så är
det inte.
– Nej, jag har inga exakta siffror men jag
skulle uppskatta att föreningarna får rätt
i ungefär hälften av ärendena och bostadsrättsinnehavarna i andra hälften.

Några vanliga frågor
i Bostadsrättsnämnden:
E Vems är ansvaret för fuktskadan i badrummet?
E Vem bestämmer när husets
stammar ska bytas?
E Är den senaste stadgeändringen giltig?
E Vilket ansvar har föreningen
för störande grannar?
Lös konflikten själv
1. Samtala lugnt och sakligt
med motparten. Om det
råder personliga motsättningar så finns det kanske
någon annan i styrelsen som
kan sköta samtalet.
2. Läs föreningens egna stadgar. Där finns ofta svaret på
frågorna.

FAKTA / Så fungerar Bostadsrättsnämnden
E Bostadsrättsnämnden ger ingen rådgivning.
E Nämnden agerar helt oberoende av alla parter.
E Till nämnden kan alla som
bor i en bostadsrättsförening och
alla bostadsrättsföreningar vända sig.
E SBC-anslutna
föreningar
särbehandlas inte.
E Nämnden behandlar
mellan 80 och 100
ärenden om året.
E Bostadsrättsnämndens
utlåtande är inte bindande, utan bara rådgivande. Däremot är
utlåtandet grundat på
djup juridisk kompetens och erfarenhet.
E Det kan ta upp till sex
månader innan ett
ärende kommer upp
till behandling.
E Ärenden skickas till
Bostadsrättsnämnden,
Box 1353, 111 83
Stockholm. För privatpersoner kostar det
500 kronor att få ett
ärende behandlat, för
föreningen är kostnaden 2 500 kronor.
E L äs mer på
www.bostadsrattsnamnden.se.
Foto: Photos.com
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Adjö dyra mäklararvoden! Allt fler bostadssäljare anlitar
uppstickarna i branschen. Nätmäklarna ger oftast
mindre service men tar också betydligt mindre i arvode.
Din Bostadsrätt tar tempen på den nya trenden.

Testade nytt sätt att sälja. När Cecilia Ehn Björklund skulle sälja sin ombildade bostadsrätt valde hon en nätmäklare.

Cecilia Ehn Björklund sparade närmare 100 000 kronor på att anlita
en nätmäklare när hon sålde sin
bostadsrätt på Söder i Stockholm.
– Jag tyckte att de vanliga mäklarna var alldeles för dyra, säger
hon.
Text: Thomas Arnroth Foto: Susanne Kromholm

När Cecilia Ehn Björklunds hyresrätt

ombildades till bostadsrätt fick hon och
hennes familj chansen att tjäna pengar
och byta sitt boende.
Familjens fyra låg på Söder i
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cecilia ehn björklund sålde via nätmäklare

”Jag sparade närmare 100 000 kronor”
Stockholm och var rejält sliten och i
behov av renovering.
Cecilia tvekade inte om hon skulle
sälja, men däremot funderade hon på hur
det skulle gå till.
– Jag har aldrig haft några pengar
och hade ingen lust att betala upp mot
130 000 kronor till en mäklare. Jag tyckte
inte att det verkade rimligt att någon
skulle ta så mycket av mina pengar för
det jobbet. Jag bestämde mig direkt för
att leta alternativ, säger hon.

Cecilia Ehn Björklund började leta

efter mäklare på nätet och jämförde
deras tjänster. Hon fastnade för Amäklarna, amaklarna.se .
– De hade ett så tydligt erbjudande. Det
fanns tre tjänster. Jag köpte den tjänst
där jag fick allt man får från en vanlig
mäklare, inklusive hjälp med visningen.
Det kostade 30 000 kronor i fast pris
oavsett vad lägenheten skulle säljas för.
Slutpriset hamnade nu på 3,9 miljoner kronor. Med en vanlig mäklare tror

”Varför betala mer
än nödvändigt?”
Lars Engelbert är de traditionella
mäklarnas värsta mardröm. Efter
tolv år som vd för ett stort mäklarföretag och fyra år som ordförande i Mäklarsamfundet har
han blivit nätmäklare och säljer
bostäder för fast pris.
– Nätmäkleriet är här för att
stanna, säger han.
Text: Thomas Arnroth

Cecilia att provisionen skulle ha blivit
uppåt 130 000 kronor.
– Jag sparade närmare 100 000 kronor
genom att göra så här och kunde köpa ett
hus på Vindö. Dessutom tog sig mäklaren
bra med tid och jag upplevde att jag fick
minst samma service som jag skulle ha
fått från en vanlig mäklare.
Men är inte risken att du fick mindre
betalt för lägenheten med en så billig
mäklare?

– Nej, en jämförbar lägenhet i samma
hus såldes för bara 200 000 kronor mer,
men då var den helt nyrenoverad. Vår
lägenhet behövde en totalrenovering, så
vi fick bra betalt.

Hemonline är Sveriges största
nätmäklare och mäklar bostäder till
fasta priser över hela Sverige. 18 000
kronor kostar det om säljaren själv
sköter visningen, 23 000 kronor om
nätmäklarna ska sköta det också.
– Det här är framtiden, för den
ersättning vanliga mäklare tar för sitt
arbeta är i dag oftast alldeles för högt,
säger han.
– Om man tittar på snittpriset på
alla objekt som säljs i Sverige och hur
lång tid en mäklare lägger ner blir
timarvodet kring 5 500 kronor.
Det är inte
rimligt för
den tjänst som
utförs.
Sedan Hemonline startade har bolaget sålt 350 bostäder.

– Med våra fasta priser har vi sparat
150 miljoner i provisioner åt våra
kunder. Den som köper vår tjänst
med mäklare får ju precis samma
tjänst som man får hos en traditionell
mäklare, så varför betala mer?
Lars Engelbert tror inte att

nätmäklarna kommer att ta över
helt, men förutspår att han och hans
nätkollegor kommer att ha ungefär
halva marknaden inom tio år. Och
att de traditionella mäklarna både
kommer att få pressa sina priser och
redovisa dem tydligare.
– Att ta betalt efter hur bra man
lyckas sälja ett objekt är ett konstigt
sätt att ta betalt. Det är som om en
hantverkare skulle ta mer betalt för
att han gör ett bra jobb.
Men svider det inte att sänka sitt
eget arvode?
– Jo, det gjorde det i början. När jag
gjorde min första affär som nätmäklare sålde jag ett hus för 9,7 miljoner.
Med mitt gamla arvode hade jag tjänat
230 000 kronor, nu tjänade jag 23 000.

”Jag fick provisionsabstinens”
Då kändes det i magen, jag hade provisionsabstinens. Det har gått över nu.

läs mer på nästa sida E

8,7 miljarder i provision 2006

Här hittar du nätmäklarna

År 2006 betalade de svenska bostadssäljarna ungefär 8,7 miljarder i provision till
mäklare.
Om alla hade sålt via nätmäklare skulle
provisionen ha blivit 2,3 miljarder, en
besparing på 6,5 miljarder.

E Hemonline
www.hemonline.se
E Amaklarna
www.amaklarna.se
E Bostadsagenten www.bostadsagenten.se
E Privatmäklaren www.privatmaklarna.se
E Movers
www.movers.se
E Hemverket
www.hemverket.se
E Superbo
www.superbo.se

Källa: Lars Engelbert
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E fortsättning från föregående sida

Mäklarsamfundet:

”Mäklaren höjer priset”
Både nätmäklare och traditionella mäklare ryms inom
Mäklarsamfundet, men vd Lars
Kilander tror inte att nätmäklarna kommer att bli särskilt stora.
Text: Thomas Arnroth

– Nej, vi har sett liknande försök på
nätet tidigare, men det har aldrig
lyckats. Fördelarna med det traditionella mäkleriet är så stora att de flesta
kommer att fortsätta välja det, säger
han.

Vilka är då fördelarna?
– Som bostadssäljare hyr du in en
erfaren säljare som sköter mötet med
spekulanterna. Han eller hon matchar
bostaden med de olika spekulanterna
och får på så sätt ut det bästa priset.
Den vanliga mäklaren tar sig tid att
titta på objektet och vet också hur
man ska arrangera bostaden för att
den ska vara så attraktiv som möjligt.
Lars Kilander tror att kunder som
använder nätmäklare riskerar att få
sämre betalt.

– Det finns en mäklareffekt som
höjer priset på bostaden, köparen
känner sig helt enkelt tryggare och
mäklarna är ju professionella säljare.
Våra siffror visar att man får 18
procent lägre pris för sin bostad när
man säljer själv utan mäklare.
Är det aldrig bra att anlita en nätmäklare?
– Det kan vara bra för den som vill
ha låga kostnader men samtidigt ta ett
stort eget ansvar och lägga ner eget
jobb på försäljningen.

”Kolla att mäklaren är registrerad”
Nätmäklarna har kommit för att
stanna. Det är Konsumentverkets
bostadsexpert Sverker Thorslund
övertygad om.
– Det är en tjänst som konsumenterna frågar efter. Därför kommer
den att finnas kvar, säger han.
Här är hans råd för den som vill
använda en nätmäklare:
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E Tänk igenom om du tror att du kan
visa lägenheten och prata säljande
för den.
E Kontrollera att nätmäklaren är
registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Åttio procent av landets
mäklare finns med i nämndens
officiella register på internet, på
www.fastighetsmaklarnamnden.se.

E Om mäklaren inte är registrerad,
använd inte dennes tjänster. Det
gäller självklart även vanliga mäklare.
E Mer information om att köpa
bostadsrätt finns på
www.konsumentverket.se,
klicka på Boende och sedan köpa
bostadsrätt.

erbjuder

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

Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitekter/Claudius

Låt Norra Station i Stockholm bli nästa anhalt i ditt liv. Här börjar SBC bygga bostadsrätter 2010. En del av den gamla bebyggelsen
blir kvar. Klockhuset flyttas inom området och blir entrén till en ny saluhall vid det nya Norra Stationstorget.

Ta boSpartåget till Norra Station
På Norra Stationsområdet växer
en ny del av Stockholms innerstad fram.
Börja bospara nu! Så får du
chans på en av de 175 lägenheter SBC ska bygga där.

grönområden. Det finns också planer
på att förlänga tunnelbanan dit.
Det nya området kommer att ge
staden en ny silhuett; ibland kallas det
Stockholms Manhattan. Husen blir
ovanligt höga, många hus är upp till
tio våningar och en del så höga som
tjugo våningar. I markplan blir det

affärslokaler, allt för att skapa en så
levande stadsdel som möjligt.
Byggande av SBC:s 175 bostadsrätter i Norra Stationsområdet beräknas
börja 2010. När det väl är dags att
börja anmäla intresse får de bosparare som har längst kötid förtur till
bostadsrätterna.

I gränslandet mellan Stockholms

norra innerstad och Solna har stora
förändringar påbörjats. I det i dag
starkt trafikerade området kring
Norra Station skapas en helt ny stadsdel. Norra Länken, E4 och E20 ska
överdäckas. Ovanpå och intill byggs
bostäder, kontor och butiker samt
institutioner för forskning och utbildning.
Den nya stadsdelen är en utbyggnad
av innerstaden och länkar ihop Solna
och Stockholm. Det blir en blandad
stadsbebyggelse med både torg och

FAKTA / Så blir du bosparare
SBC har ett samarbete med
Handelsbanken. Du kan antingen spara
i två olika fonder eller öppna ett vanligt
bankkonto för bosparande.
När du öppnar en bosparfond eller
-konto blir du automatiskt medlem
i SBC.
Du får spara så mycket eller så lite
du vill. 100 kronor ger en sparpoäng.
12 000 kronor är vad du maximalt kan få
sparpoäng för under ett kalenderår

i de två fonderna och bosparkontot
tillsammans. Sparar du mer än så under
ett år går pengarna automatiskt över
till året eller åren därpå. Dina samlade
poäng bestämmer din plats i kön till nya
bostadsrätter.
För närvarande har SBC planer på
2 000 lägenheter runtom i Sverige. Vill
du se alla SBC:s byggprojekt, gå in på
www.sbc.se.
Din bostadsrätt • 11

Ska man köpa en lägenhet när den bara finns som ritning? Eller är det bättre
med en gammal bostadsrätt? Familjen Absér i Stockholm valde nytt för att få
bestämma allt själva. Och familjen Lindqvist i Norrköping ville ha sekelskiftets
charm. Båda är nöjda, trots att Absérs får vänta ett år till innan de flyttar in…
Text: Thomas Arnroth Foto: Susanne Kronholm och Fredrik Schlyter

Vi slapp
buda
Familjen Absér håller

just på att bestämma alla
material och inredningsdetaljer i den nya fyran i
Älvsjö. Enda haken är att
lägenheten än så länge bara
finns på papper.
Inflyttning blir det inte
förrän i november nästa år.
– Vi har tittat både på
äldre lägenheter och nyproduktion, men vi fastnade till slut för en ny
lägenhet. Ett av de främsta
skälen var att vi inte orkade
med det snabba tempot
i budgivningen när man
köper en gammal lägenhet.
Det kändes väldigt stressigt
för oss, säger Malin Absér.
Familjen består av Malin,
maken Anders och barnen
Ida, 4, och Elin, 2. De längtar alla till nästa höst.
– Ja, det är det enda
negativa, att vi får vänta.
Å andra sidan får vi välja
allt själva. Man får nästan
välja för mycket, ända ner
på detaljnivå. Vi är ju intresserade av inredning så det
är kul, och det känns bra
att allt kommer att vara
nytt och fint när vi flyttar
in.
Och även om både Malin
och Anders gillar gammaldags charm klingar just
ordet nytt vackert i deras
öron.
– Med två små barn är
det inte riktig läge att dra
i gång och renovera en stor
lägenhet. Det slipper vi nu.
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Snart blir det ett hus här.
Familjen Absér köpte sin nya lägenhet i Stockholmsförorten Älvsjö på
ritning. Om ett år flyttar de in.

När Peter och Charlotte Lindqvist

från Norrköping slutligen bestämde
sig för att köpa en bostadsrätt var det
självklart att köpa en äldre lägenhet.
– Vi gillar när det är inbott, för det
känns mysigare. Sedan gillar vi gamla, gedigna byggmaterial. Nybyggt

känns dessutom dyrt, säger Peter.
Peter och Charlotte sålde sitt hus
i Kolmården 1999. Barnen hade flyttat och de ville testa att bo i lägenhet.
Därför valde de att hyra.
– Vi hittade en jättefin och speciell lägenhet som vi hyrde några år.
Sedan hittade vi en ännu finare, en
helt speciell lägenhet med tornrum.
Men det blev helt oekonomiskt att bo
där till slut, så vi bestämde oss för att

Vi gillar
gammalt
gediget
köpa en lägenhet i stället.
Drömlägenheten hittade de på
söder i Norrköping, på Trozelligatan
strax bakom stadens konstmuseum:
en lägenhet på 105 kvadrat i två
våningsplan, varav det övre är husets
gamla torkvind.
– Det är en blandning av gammalt
och nytt. Vi har fina trägolv och byggnadsstilen är typisk för tidigt 1930tal, ett slags föraning till funkisen.
Samtidigt är köket helmodernt med
spishäll och allt. Jag tycker det är
väldigt trevligt.
Att stämningen i bostadsrättsföreningen är god är väl dessutom
närmast en självklarhet – den heter
ju Enighet.

Gammalt ska det vara.
Peter och Charlotte Lindqvist blev
stormförtjusta i en vindsvåning
i ett 1930-talshus i Norrköping.

Totalt såldes 89 000 bostadsrätter
förra året, varav 9 300 var nybyggda.

Vad ska man välja?

För- och nackdelar med nytt och gammalt. SBC:s vd Göran Olsson tipsar.

Köpa nytt
Fördelar
E Lugnare tempo kring själva
köpet.
E Ingen budgivning, fast pris.
E Man blir först in i lägenheten, fräscht och nytt.
E Möjlighet att påverka föreningen redan från början.

Köpa gammalt
Nackdelar
E Svårt att föreställa sig
lägenhetens utseende när
den bara finns som ritning.
E L ång väntan på inflyttning.
E Bostadsområdet är ofta
byggarbetsplats första
tiden efter inflytt.

Fördelar
E Äldre byggstil och charm.
E O fta centrala och bra
lägen.
E Etablerade föreningar
med lång historia.
E Du vet vad du får eftersom lägenheten finns.

Nackdelar
E O fta hård konkurrens om
bra objekt.
E Snabb budgivning, osäkert om slutpris.
E Kan vara svårt att sätta sig
in i föreningens årsredovisningar.
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Belgiskt bo
Nathalies lägenhet bästa investeringen
Belgiska Nathalie Gemine köpte sin lägenhet i Bryssel
privat. Där säljs de flesta lägenheter utan mäklare.
Och budgivningar är sällsynta. Men precis som för
svenskar ser hon och många andra belgare sin lya
som en investering.
Text: Ulrika Hotopp Foto: Benjamin Brolet

I ett nybyggt hus i belgiska huvud-

stadens största förort, Bryssel West,
hittade Nathalie Gemine för fyra år
sedan en lagom stor och prisvärd
lägenhet. En trea på 90 kvadrat i
markplan med en liten täppa blev
hennes.
– Omgivningarna är inte de vackraste i staden, men det var inte heller
det viktigaste kriteriet. Bara jag kan
känna mig säker. Jag är ändå inte
hemma så mycket.
Nathalie hade ett bra jobb, lite

besparingar och behövde en ny bostad.
Det var självklart att köpa lägenhet.
– Att hyra kändes lite som ett
slöseri. Det är ju bättre att varje
månad betala för något som i slutändan blir ditt.
Amortering är i Belgien ett måste
och takten är ofta hög. De som kan
lägger in en stor andel egenkapital.
Det innebär att många efter ett antal
år bara betalar löpande kostnader för
sitt boende. När det gäller belgiska
bostadsrätter är äganderätter mycket
starkare än i Sverige. Det innebär
bland annat att det är helt okej att
hyra ut lyan till vem man vill, hur
länge man vill.
– Lägenheten är absolut också en
investering. När jag inte bor i den själv
längre hyr jag ut den tills det är läge
att sälja den för ett bra pris. Det var
tanken redan när jag köpte den.
Någon mäklare var aldrig inblan-

dad vid försäljningen. De flesta i
Belgien köper och säljer sina lägenheter privat.
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Det satta utgångspriset är ofta ett
önskepris som för det mesta sänks.
– Jag hittade lägenheten på internet
och kontaktade säljaren. Mitt bud
accepterades och vi skrev ett säljavtal,
berättar Nathalie som om det vore det
enklaste i världen.
Någon budgivning har hon i stort
sett aldrig hört talas om. Mäklarna
i Belgien har inget gott rykte då folk
mest tycker att de tar för mycket
betalt för lite jobb.
– Allt de gör är att annonsera på
internet, anser Nathalie.
Däremot deltar så kallade notarier
vid kontraktsskrivandet. Både säljare
och köpare har var sin för att hjälpa
till med byråkratin och bevittna
underskrifter. Det är köparen som
har mest att hålla reda på, särskilt
vad gäller avgifter, skatter och eventuella avdrag. Extra kostnader i form
av notarie- och registreringsavgift
samt moms brukar hamna på runt 20
procent av köpesumman.
I Belgien betalar dessutom varje

lägenhetsinnehavare ett slags fastighetsskatt till kommunen. Skatten
regleras utifrån ett index som beror
på lägenhetens storlek och läge. Någon
reavinstskatt betalas däremot inte vid
försäljning.
Nathalie är glad att hon satsade på
en lägenhet. Även om prisökningen
har mattats av något så har utvecklingen på den belgiska bostadsmarknaden varit enorm sedan 2003.
– Det är rätt imponerande. Det har
varit ökningar på nästan 30 procent
per år, konstaterar Nathalie.

FAKTA / Nathalie Gemine
Bor: Trea på 90 kvadratmeter i Brysselförorten Bryssel West.
Pris: 1,3 miljoner kronor 2004.
Ålder: 33 år.
Familj: Partner, inga barn.
Yrke: IT-ansvarig på ett läkemedelsbolag.

FAKTA /
Äga lägenhet i Belgien
… är som att äga ett hus. Samma
lagar och regler gäller. I stort sett får
du göra vad du vill inom dina fyra
väggar. Det sunda förnuftet är vägledande.
Saker som gäller fastigheten och
gemensamma utrymmen bestämmer
ägarna om tillsammans. De träffas
i regel en gång om året för att se
över kostnader och eventuella renoveringar.
De med större lägenheter har större
bestämmanderätt genom fler röster
än de med mindre yta.
Fastigheter med ägda lägenheter
har alltid en anlitad förvaltare som
sköter administrationen.

Säker investering. För Nathalie
Gemine blev köpet av en trea i Bryssel West
en god affär. Bostadspriserna har årligen
stigit med 30 procent de senaste åren.

Prisnivån i Belgien
Snittpris för en lägenhet i Bryssel
ligger på cirka 1,9 miljoner kronor.
I Flandern är motsvarande pris
1,7 miljoner kronor och i Vallonien
drygt 1,4 miljoner kronor.
Snittpris för en bostadsrätt i Sverige
är drygt 1,3 miljoner kronor men
ligger betydligt högre i storstadsområdena.
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Skattesmäll när lägenheten visade sig vara två
Illustration: Patrik Agemalm

Fråga: Jag köpte en lägenhet om fem rum och kök förra
året. Jag sålde en bostad
och trodde då att jag kunde
skjuta upp reavinsten. Men
skattemyndigheten hade
andra åsikter. Problemet är
att jag har köpt två lägenheter och inte en! Vad är det
som gäller?
Svar: Sannolikt har du

köpt två lägenheter som
har slagits ihop. Därför
tillåter Skatteverket uppskjutning av reavinstskatten på endast en av
lägenheterna. Det här är
inte ovanligt. Man ska be
säljaren om ett utdrag ur
lägenhetsförteckningen
som dels talar om att det
är säljaren som äger lägenheten eller lägenheterna
och dels om det är två eller
en lägenhet som är registrerad hos föreningen.
Fråga: Jag vill hyra ut min
lägenhet i andra hand eftersom jag har köpt en lägenhet
på en annan ort. Styrelsen
har nekat mig detta med
motiveringen att jag inte
har "beaktansvärda skäl".
I en annan förening fick
jag tillstånd att hyra ut min
lägenhet i andra hand då jag
skulle arbeta ett år i London.

styrelsen ger sitt tillstånd.
Förra gången du ville hyra
ut din lägenhet var skälen
beaktansvärda eftersom du
inte kunde nyttja din lägenhet för en tidsbegränsad
period på grund av arbete
på ort till vilken man inte
kan pendla.
Om du hyr ut din lägenhet i andra hand utan styrelsens tillstånd kallas det för
otillåten andrahandsupplåtelse och föreningen kan
säga upp din nyttjanderätt
till lägenheten.
Fråga: Jag ska sälja min
lägenhet men ligger efter
med hyran för min parkeringsplats. Därför vill inte styrelsen
godkänna min köpare som
medlem i föreningen. Är det
riktigt?
Svar: Om du hyr parke-

Varför kan jag inte få tillstånd
nu?
"Fattig" med två bostadsrätter

Svar: Som bostadsrätts-

havare får du upplåta hela
din bostad i andra hand om

ringsplatsen så kan inte
styrelsen neka medlemskap
för din köpare på grund
av en hyresskuld. Inte ens
om du inte har betalat din
årsavgift till föreningen.
Här handlar det sannolikt
om en hyresskuld som får
regleras i annan ordning
och har ingenting med
själva bostadsrätten eller
försäljningen av den att
göra.

Styrelserna i SBC:s bostadsrättsföreningar kan ställa frågor till SBC:s expertpanel. Skicka e-post till red@sbc.se eller skriv ett brev till:
SBC, Din Bostadsrätt, Box 1353, 111 83 Stockholm. Märk kuvertet ”Fråga experterna”.

