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Det här är SBC!
Välkommen till ett nytt nummer av

Tidningen du just nu håller i din hand

utkommer fyra gånger per år. Och den får
alla som bor i SBC-anslutna bostadsrättsföreningar. Din bostadsrätt ska ge angelägen
och användbar läsning för dig som bor
i bostadsrätt.
Förutom att stötta och informera respektive bostadsrättsförenings styrelse
så vill SBC också
påverka beslutsfattarna när bostadsrättens intressen
står på spel. Det som
senast varit aktuellt
är förändringen av fastighetsskatten och de
nya reglerna för uppskov när man säljer sin
bostadsrätt.
SBC har i princip tyckt att sänkningen av
fastighetsskatten är ett steg i rätt riktning
mot borttagandet av alla skatter på boendet.
Men vi har avvisat metoden att betala detta
med att införa nya boendeskatter genom
höjning av reavinstskatten och ränta på
uppskov.
Denna fråga fortsätter vi att bevaka.
Liksom många andra viktiga frågor som rör
alla som bor i bostadsrätt.
Jag hoppas att detta nummer tidningen
ska vara till glädje och bidra
med nya och nyttiga kunskaper om bostadsrätten.

Vi påverkar
i bostadsrättsfrågor

God jul och gott nytt år!
Göran Olsson, vd,
bostadsrättsorganisationen SBC

Foto: PHOTOS.COM

Din Bostadsrätt. Du undrar kanske varför
tidningen kommer i just din brevlåda. Anledningen är att din bostadsrättsförening är
medlem i Bostadsrättsorganisationen SBC.
Sannolikt är din förening med i SBC
eftersom styrelsemedlemmarna behöver
ett stöd i vardagen. Vi kan hjälpa till med
allehanda frågor. I telefonsupporten svarar
varje vardag våra kunniga medarbetare på
styrelsemedlemmarnas frågor. Denna tjänst
är mycket uppskattad.
I din förenings medlemskap i SBC ingår
också kostnadsfria utbildningar för styrelsemedlemmarna. Varje månad skickar vi
också ut nyhetsbrev till styrelsen för att
informera om olika aktuella frågor, till
exempel vad som händer när det gäller lagar
och regler.

Bostadsrättsinnehavaren slapp betala grannarnas fuktskador
enligt en färsk dom i högsta domstolen, HD.

Oväntad vattendom
En bostadsrättsinnehavare ansvarar inte för skador som
uppstår utanför den egna lägenheten. Det har högsta
domstolen, HD, beslutat i ett uppmärksammat vattenskademål i Uppsala.
En utriven väggmatta bakom

badkaret orsakade en vattenskada, inte bara i badrummet,
utan på stora delar av fastigheten. Och både tingsrätten och
hovrätten ansåg att bostadsrättsinnehavarna var betalningsansvariga både för skador i den
egna lägenheten och i fastigheten i övrigt, trots att skadorna
uppkommit innan de köpte
lägenheten.
Men nu frias de alltså av högsta
domstolen, HD.
SBCs jurist Peder Halling
kommenterar fallet.
Vad tycker du om domen?
– Ordningen är återställd. Det
som sägs i HD:s dom är det som
vi alltid har hävdat. Om hovrättsdomen hade stått sig skulle du
aldrig våga flytta in i en bostadsrätt, eftersom du riskerar att
bli ansvarig för tidigare ägares
felaktiga installationer.
Vad betyder domen?
– Att du ärver ansvaret för
lägenhetens skick. Det går inte
med laglig verkan att säga att du

får ansvar för hela huset.
Kan bostadsrättsföreningen
komma åt en enskild innehavare?
– Ja, genom att hävda att
lägenhetsinnehavaren har varit
vållande till skador, att du borde
ha insett att det här får konsekvenser, att vatten kommer att
rinna ut. Men då är det skadeståndslagen som ska tillämpas,
inte bostadsrättslagen.
Kommer bostadsrättslagen nu
att ändras?
– Nej, det finns ingen anledning att ge bostadsrättsföreningen möjlighet att klämma åt
sina medlemmar för skador som
de inte har varit vållande till.
Lagen är så pass tydlig.
Vad blir nästa steg för den drabbade föreningen?
– Jag hoppas att föreningen går
med blåslampa efter den förre
ägaren, som har varit helt och
hållet vårdslös. Kommer de inte
överens om ersättning får tingsrätten avgöra frågan.
Fredrik Emdén

Ansvarig utgivare Göran Olsson Redaktionsråd Mats Lindbäck, Chris Hammar,
Peder Halling, Anna Mölgård och Lena Nöjd
Redaktör Cajsa Högberg Grafisk form Tor-Arne Moe
Produktion OTW Publishing Omslagsbild Peter Knutson
Repro Done Tryck Hansaprint Adress SBC, Luntmakargatan 18, Box 1353,
111 83 Stockholm Telefon 08-501150 00
För insänt ej beställt material ansvaras ej. Har ni frågor om innehållet?
Vänd er till redaktionen på red@sbc.se.
SBC Ekonomisk Förening är intresse- och serviceorganisation för bostadsrättsföreningar
och bosparare. Vi utvecklar bostadsrätter genom att erbjuda kunskap, rådgivning och
opinionsbildning. SBC har 5 000 medlemsföreningar och cirka 20 000 bosparare.
Din bostadsrätt • 

SEX FRÅGOR TILL STELLAN LUNDSTRÖM
Yrke: Professor i bygg- och fastighetsekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm.
Familj: Fru och två vuxna barn. Bostad: Radhus i Huddinge. Bostadslån: Inga.

Hallå
professorn!
Stellan Lundström är känd som något av en domedagsprofet. I media har han i åratal sagt att
bostadspriserna ska sjunka och räntan stiga.
Först nu börjar han få rätt.
EV
 arför frågar media alltid dig om priser
och räntor?
– Vi är inte så många i Sverige som forskar
om fastigheter, bostäder och ekonomi. Vi är
den enda forskningsmiljön som fungerar i  dag
och är en av de tre, fyra största i världen.
E Vilket år började du säga att priserna skulle
sjunka?
– År 2002.
EM
 en de har ju inte börjat sjunka förrän nu.
– Vi trodde alla att konjunkturen skulle
vika 2002, men vi hade fel. Konjunkturen har
hållit i sig och vi har i   stället haft stadiga prishöjningar sedan 1996.
EO
 ch hur blir det med räntorna nästa år då?
– Riksbanken har sagt att de kommer
att fortsätta att höja styrräntan ett tag till.
Men Sverige följer USA och övriga världen,
så småningom kommer räntorna sakta att
sjunka igen.
EO
 ch bostadspriserna?
– Marknaden är trög just nu. Avsluten är
längre, det är färre personer på visningarna
och priserna är stillastående eller fallande.
Nästa år kommer priserna att fortsätta sjunka
till en början för att sedan stiga. Men det beror
mycket på konjunkturläget. Kommer svensken
att ha ett arbete att gå till och en bra framtidstro? Det betyder mer än ränteläget.
EV
 ilket är ditt bästa råd till en bostadsrättsinnehavare?
– Det går inte att svara på generellt – alla
har olika situationer. Men den som har möjlighet bör binda en del av lånen på kort sikt. Den
som ska köpa bör passa på nu när det finns
möjlighet att fynda.
Text: Gunilla Welander Foto: PETER KNUTSON
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BOktips FÖr HÄndiG tOMte

den moderna friggeboden
Jacob, ritad av scenografen
Sten Jensen.

FriGGeBOden VÄXer
nästa år tillåts friggebodar på 15 kvadratmeter i stället för 10 kvadratmeter. Men
redan nu kan man börja planera för sommarens nya bastu, lusthus, ateljé, förrådshus
eller gästhus. inspireras
till exempel av scenografen
Sten Jensens fina små hus.
Hans ritningar kan beställas
på www.stenssmahus.se och
kostar inte mer än
ett par hundralappar.

Hitta din egen stil

inredaren, stylisten och tv-personligheten Jimmy Schönning hjälper dig att
hitta din egen stil i ”Hitta hem”. Boken
är upplagd så att du ibland måste fundera över dina önskemål för att komma
vidare. Checklistor
och frågeställningar hjälper
läsaren på ett konkret sätt att hitta
sin egen stil. den
innehåller dessutom
många inspirerande
och pedagogiska
bilder tagna av Per
Magnus Persson. ica
Förlaget, 154 kronor.

kika in i
sköna hem

i ”arkitektens hem” får läsaren titta in
i 28 svenska arkitekters hem och läsa
om hur proffsen tänker om sitt eget
boende. För några är platsen viktigast,
för andra ekologianpassning, estetik
eller lättskötthet.
Boken visar både
lägenheter, villor och
radhus – såväl i staden, i förorten som
på landet. de fina
bilderna är tagna av
Patric Johansson och
texterna är skrivna
av Kenneth Kauppi.
Bokförlaget arena,
298 kronor.

5 013
bostadsrättsföreningar från
Ystad till kiruma är med i sBC.
sBC är därmed sveriges största
bostadsrättsorganisation.

topprenovering

”Stora boken om att renovera” innehåller många praktiska tips på allt från
vilken pensel som ska användas när till
hur man målar om ett kylskåp, sätter
upp klinkers eller lägger golvvärme.
Varje moment
beskrivs pedagogiskt och med
många bilder. av
dag Thorstensen
och Kari Osvald.
Semic, cirka 128
kronor.
alla priser från
www.bokus.com

jUlGran
på BUrk
För det lilla hushållet som gärna
vill hålla på traditionerna finns
en lättskött julgran på burk.
Bara att öppna och känna
julefrid! Kostar 80 kronor
på designtorget.

HUr GÖr dU jUlMYs HeMMa?
Hannah kirsebom,
27 år, journalist:
– Jag ordnar jul
hemma på ett väldigt
klassiskt sätt, med
mycket levande ljus,
glögg och röda dukar
på borden. i år ska vi
ha julgran för första
gången, för sonen
niklas har blivit så stor
så han märker det.

istván Zsiga, 41 år,
datafixare:
– Vi sätter upp ljus
runt altanen – om vi
hittar alla ljusslingorna vi köpte på rea
förra året. Till Sankt
nikolaus, 6 december,
sätter vi upp en julstrumpa och dottern
får en första julklapp
i sann katolsk anda.

eva Minten, 41 år,
projektledare:
– Vi hänger upp
apelsiner med nejlikor
och stöper ljus med
släkten. Barnen har
speciella ljus vid sina
platser i köket som
vi tänder varje gång
vi äter och så har de
varsin adventsstjärna
som de själva har valt.
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Stig in på Lill-Jans plan 4 i Stockholm. Det pampiga
huset har många vackra detaljer. Och bostadsrättsföreningens medlemmar vårdar sitt fina kulturarv.

Välbevarad

skönhet

Entrén till Lill-Jans plan 4 på

Östermalm i Stockholm ser närmast
slottslik ut med sitt välvda tak, mittkolonn, franska panel och diagonalrutiga marmorgolv.
Huset byggdes 1887–1888 med
Gustav Lindgren som arkitekt och
änkefru Sophie Whitlock som byggherre. Huset byggnadsminnesförklarades på 1980-talet efter att Bo Siegbahn
och Anders Brunes, initiativtagare
till bostadsrättsföreningen Tallen 21,
väckt frågan. Därmed är huset skyddat
mot rivning och förvanskning.
Medlemmarna i bostadsrättsföreningen är stolta över sitt speciella
hus, även om det kan vara på gott och
ont att bo i ett byggnadsminne. Det
krävs till exempel mer tid för att hitta
hantverkare med kunskaper om äldre
teknik när något ska repareras eller
byggas om och en hel del kontakter
med berörda myndigheter.
– Det är inte heller helt enkelt att
göra om vinden till lägenheter. Men
det positiva överväger. Föreningen får
gemensamt fokus och man är engagerad, säger Birgitta Evaldt, ordförande
i bostadsrättsföreningen Tallen 21.
En av de boende, Jimmy Afshar,
bestämde sig för att flytta köket när
han flyttade in i sin lägenhet.
– Det var betydligt mer komplext än

Whitlockska huset är byggnadsminnesförklarat.

jag trodde. Men det känns bra att ha
gjort det på rätt sätt. Allt kan återställas och vi har även återställt saker som
var förstörda efter en ombyggnad på
1940-talet, säger Jimmy Afshar.
Han råder andra som bor i ett hus
med särskilda skyddsbestämmelser att
tala direkt med myndigheterna inför
en ombyggnad. Ytterligare ett råd är
att inte boka hantverkare innan stadsbyggnadskontoret godkänt planerna.
Bostadsrättsföreningen Tallen 21
har tillsammans med SBC tagit fram
en underhållsplan för fastigheten och
har också fått hjälp av Stockholms
stadsmuseum och länsantikvarien vid
renoveringar.
NILS SUNDSTRÖM

så blir huset byggnadsminne
LE
 n byggnad eller miljö som är ”synnerligen märklig” kan bli förklarad
som byggnadsminne. Det är det starkaste och mest långvariga skyddet för
kulturhistorisk värdefull bebyggelse.
L L änsstyrelsen fattar beslut om byggnadsminnen i enskild ägo. Dessutom
finns statliga byggnadsminnen.
LV
 em som helst kan väcka fråga om
byggnadsminnesförklaring av en
fastighet.
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L Huset på Lill-Jans plan 4 i Stockholm
är ett av landets drygt 2 000 byggnadsminnesförklarade anläggningar.
Men bara ett fåtal är fastigheter som
ägs av bostadsrättsföreningar.
L Den stora gruppen kulturbyggnader
runt om i landet skyddas genom planoch bygglagen.
L Olika skyddsbestämmelser kan läggas
in i en kommuns detaljplan och kallas
då q-märkning.

Vilken entré! Whitlockska huset
på Östermalm i Stockholm är en av
få byggnadsminnesförklarade hus
som ägs av en bostadsrättsförening.
Huset byggdes på 1880-talet. Det
välvda taket, kolonnen och träpanelen är typisk för tiden.
Foto: MAGNUS SKOGLÖF

I husets paradvåning med fina
detaljer som
kassettak och dekorationsmålningar
bodde Sophie
Whitlock.

Byggherren Sophie
Whitlocks initialer
i taket.

Gjutjärnskamin
i entrén.
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LÄCKER SOM ETT SÅLL.
Ett flerbostadshus sett
genom en värmekameras lins är avslöjande.
Det här huset läcker
massor av värme kring
fönster och tak.
Foto: Flir Systems

Lägg energi på energin
Under nästa år ska alla bostadshus energideklareras. Men det finns
ingen orsak att vänta med energikontrollen. Det finns massor
av pengar att spara för bostadsrättsföreningarna med ganska
enkla åtgärder. Dessutom finns det hjälp att få – alldeles gratis.
Fastigheten ser ut som alla andra,

blek och grå i vinterljuset men ändå
varm och trygg. En blick på värmekamerans bildskärm visar något helt
annat: ett hus som läcker värme som
ett såll kring fönster och tak.
Värmekamera är ett sätt att snabbt
få koll på hur tät en fastighet är.
Tidigare var kamerorna så dyra att de
nästan bara användes i industrin.
– Förr hade vi inte ett företag i stan
som gjorde mätningar med värmekamera, men nu har vi flera stycken.
Jag tror det ser likadant ut i hela
landet. Det är ett smart och objektivt
sätt att snabbt undersöka en fastighet,
säger Inger Andersson som är energirådgivare på Linköpings kommun.
Men den största energitjuven är
tyvärr också den svåraste att göra
något åt – husets skal. Ett äldre hus
med dålig isolering i fasaden åtgärdar
man i princip bara i samband med
riktigt stora renoveringar.
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– Däremot är det en ganska enkel
åtgärd att tilläggsisolera i vindsbjälklagen och täta vid fönster och dörrar.
Det är investeringar som kan betala
sig snabbt.
Att byta belysningen i trappuppgången till lågenergilampor kan också

energideklarationen
E L agen om energideklaration ska främja
effektiv energianvändning och god
inomhusmiljö. Bostäder och lokaler
står i  dag för en tredjedel av vår totala
energianvändning.
E Genom en energideklaration får
bostadsrättsföreningen ett bra underlag för att själv fatta beslut om fastighetens energianvändning.
E Deklarationen gäller i tio år.
E Den ska utföras av en oberoende
ackrediterad expert. Varje byggnad
ska deklareras och den färdiga deklarationen ska registreras hos Boverket.
E Läs mer på www.sbc.se

spara massor av tusenlappar varje år,
liksom att ha ett system för att lyset
bara ska vara tänt när någon är i trappan.
Kommunerna får statliga bidrag

för att anlita energirådgivare, vilket
gör att även små kommuner erbjuder
tjänsten. Rådgivarna hjälper både
privatpersoner och bostadsrättsföreningar gratis. Bland annat kan de hålla
informationsmöten med föreningar
som vill det.
– Mycket handlar om att förändra
vanor och attityder, att inte vädra hela
dagen med elementen påslagna och
att vara ekonomisk med varmvattnet
till exempel, säger Inger Andersson.
– Ta bara en sådan sak som hur
länge man duschar. Duschar man
fem minuter kostar det ungefär 2,50
kronor, duschar man en halvtimme
kostar det 15. Det blir snabbt mycket
pengar för föreningen.

Thomas Arnroth

Webbtips
Mer tips om åtgärder för att spara energi
och vad energideklarationen innebär finns
på www.boverket.se. Telefonnummer till
alla kommunala energirådgivare finns på
www.energimyndigheten.se, under fliken
Råd och tips – hushåll.

Generation två av klassens
tystaste fastighetstvättmaskin
Lika snygg som tidigare, nu med lackad,
kvartsgrå front. En dubbelradig LCD-panel och
touchknappar med stilren blå bakgrundsbelysning gör hanteringen av tvättmaskinen enkel.
Hög kvalitet, tvättresultat på toppnivå* och en
ljudnivå på endast 42 dB (A)**.
*Testad enligt europeisk standard EN 60456
**HBV-test Fastighetstvättmaskiner 2004

Välj PODAB när du behöver
utrustning för professionell
tvätt av textilier.

Byt hemförsäkring!
– Få både bättre
skydd och pris.
• Allrisk bostadsrätt ingår
• Avbeställningsskydd vid
resa ingår
• Högt lösöresbelopp
En hemförsäkring speciellt
paketerad för dig som bor
i bostadsrätt.
Ytterligare information:
Läs mer på www.sbc.se/forsakringar
eller ring: 0200-265 265
Du kan skicka in din intresseanmälan även om din
försäkring ska börja gälla längre fram.

Just nu

25%

välkomstra

batt

NYH

om du skic
kar in di
anmälan in n intressenan de
31 decembe n
r

ET!



 Ja, jag är intresserad, kontakta mig!
NAMN
ADRESS
TELEFON

swissmade

E-POST

Jag är även intresserad av bilförsäkring
Regnr
Mil/år

www.podab.se
www.podab.se
AB PODAB, Ekonomivägen 9, 436 33 Askim
Tel 031-752 01 00, fax 031-752 01 50, sales@podab.se

Skicka in din intresseanmälan till:
Frisvar
Svarspost 111 039 500
Moderna Försäkringar Kundservice
110 07 Stockholm

SBC i samarbete med
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PRILLIGA

VARFÖR KOSTAR LIKADAN
En trea säljs för tre miljoner. Strax därefter
säljs en likadan trea i samma hus för
700 000 kronor mer. Logiska
förklaringar? Glöm det.
I DET HÄR FALLET var det nog rimligt att

det skiljde några hundra tusen, men inte
så här mycket tycker mäklaren Christina
Hoffman Orlich.
– Främsta skälet var nog att bilderna
från den ena lägenheten var mycket
sämre, inte på grund av fotografen utan
för att möbleringen inte var så stilren
och tilltalande. Det gjorde att färre kom
på visningen, säger Christina Hoffman
Orlich.
Hon och hennes kollega Karin
Schwyzer arbetar på Karlsson & Uddare
i Hammarby sjöstad i Stockholm och har
mäklat bostäder där sedan
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A PRISER

Foto: PETER KNUTSON

NA LÄGENHETER SÅ OLIKA?
stadsdelen började växa fram. De har
järnkoll på priserna.
Och ändå kan inte ens de veta vilket
pris bostäderna kommer att säljas för.
– Vi vet vilken härad priset kommer att
ligga i, men det finns alltid tillfälligheter. Det kommer kanske en köpare som
verkligen vill ha just den lägenheten och
är beredd att betala bra för det. Eller så
blir det oväntat många likartade lägenheter som visas precis samma helg, vilket
kanske ger färre budgivare. Sådant kan
man aldrig veta, säger Karin Schwyzer.
Men det är klart att det ofta finns
tydliga samband mellan lägenhetens
kvalitet och pris.
– Lägenheter högst upp i huset är alltid
attraktiva. Har man balkongen i sydväst
är det också värt mycket, för alla vill ha
eftermiddags- och kvällssol. Här ute i
Sjöstaden är lägenheter i markplan också
eftertraktade, säger Schwyzer.
STYLING ÄR OCKSÅ viktigt. På Karlsson

& Uddare tror man inte på någon extrem
FORTS PÅ NÄSTA SIDA – VÄND
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forts från sidan 11

exempel 1 – sickla kanalgata
Trea på Sickla Kanalgata.
Såld för 3,7 miljoner kronor
i februari 2007.
En modernt inredd lägenhet som såldes för ungefär
förväntat pris. Ägarna hade
satsat på lite bättre ytskick
än de flesta.

styling, utan vill bara att säljaren ska
plocka bort saker så att lägenheten
blir luftig och inte allt för personlig.
– Spekulanterna måste kunna se sig
själva bo i lägenheten; de måste se att
de får plats. Om lägenheten är övermöblerad är det få som kan visualisera
hur den ser ut utan alla möbler, säger
Christina Hoffman Orlich.
Stylingen har också ett annat syfte –
att mäklarna ska kunna ta bra bilder.
– Bilderna har blivit allt viktigare.
Dåliga bilder gör att färre kommer på
visningen, vilket ofta leder till lägre
pris.

Trea på Sickla Kanalgata.
Såld för 3 miljoner kronor
i november 2006.
I samma fastighet och i stort
sett likvärdig med lägenheten som såldes för 700   0 00
kronor mer. Lite sämre
ytskick, gul färg på väggarna som gav sämre bilder
i annonserna och att ägaren
begärde sex månader innan
köparen fick tillträde förklarar en del av prisskillnaden,
men långt ifrån allt.

Att måla om lägenheten eller bygga

nytt kök innan man säljer avråder
mäklarna från, utom i undantagsfall.
– Har man en extrem färg på en
vägg kan det vara värt att måla väggen
till exempel vit. Trean som gick för
tre miljoner kronor hade gula väggar
i köket. Det är snyggt i verkligheten,
men det ser oftast smutsigt ut på bild.
Gula väggar i kombination med björkluckor är ingen höjdare, säger Karin
Schwyzer.

Christina Hoffman
Orlich och Karin
Schwyzer, fastighetsmäklare på
Karlsson & Uddare.

Thomas Arnroth

Säker dörr.
En säkerhetsdörr från Daloc
håller inte bara inbrottstjuven
borta. Redan från första dagen
tystnar oljuden från trappan
och vid brand kan dörren rädda
liv och egendom. Den solida
känslan och det vackra dörrbladet är resultatet av många
års erfarenhet och modern
teknik.

Ståldörrar är säkra dörrar
12 • Din bostadsrätt

www.daloc.se

020-244 244

exempel 2 – kölnagatan
Fyra på Kölnagatan. Såld för
5 miljoner kronor våren 2006.
Lägenheten ligger högst upp
i huset med balkong i sydväst. Kvällssol och fri sjöutsikt
gav ett högt pris.

så påverkas priset

Fyra på Kölnagatan. Såld för
4,1 miljoner kronor våren
2006.
En nästan helt identisk lägenhet som exempel 1, ligger i
samma fastighet men i motsatt väderstreck. Ingen kvällssol och ingen sjöutsikt är
orsaken till att den kostade
nästan en miljon mindre.

Fyra på Kölnagatan. Såld för
5 miljoner kronor sommaren
2007.
Identisk med exempel 2,
men under tiden mellan
affärerna steg priset så
mycket i Sjöstaden att fyran
i österläge då kostade lika
mycket som fyran med söderläge hade gjort året innan.

Några saker som kan påverka lägenhetens pris:
E Om lägenheten ligger
högt upp eller långt ned.
E Vilket väderstreck balkongen eller uteplatsen
finns i.
E Stor eller liten balkong,
terrass, altan.
E Bilderna i mäklarnas
marknadsföring.
E Om lägenheten upplevs
som ren, öppen och luftig under visningen.
E Om lägenheten har fri
utsikt eller mycket insyn.
E Bra vitvaror, golvvärme
i våtutrymmen.
E Månadsavgiftens storlek
per kvadratmeter och
vad den innehåller (tvbasutbud, bredband,
ip-telefoni med mera).

www.bolt.se

Rätt nätmäklare. I reportaget om nätmäklare i förra numret
blandades Privatmäklaren av misstag ihop med Privatmäklarna. Det
är www.privatmaklaren.se som är
en av de billigare nätmäklarna. På
www.privatmaklarna.se hittar man
en traditionell mäklarfirma som
säljer exklusivarre objekt.

Säker montering.
I äldre fastigheter är ofta karmen en
svag länk. Dalocs säkerhetsdörrar
levereras alltid med en karm av stål.
Secor säljer och monterar säkerhetsdörrar i flerfamiljshus, och åtar sig
också renoveringar i trapphuset. Lägre
energikostnader, säkert låssystem och
anpassning till ny posthantering är andra
fördelar med ett dörrbyte.

www.secor.se

020-440 450

Trygga och trivsamma trapphus
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STORA
BREVLÅDEKRIGET

Vill du ha
post i ett låst
fack i porten?
MARTIN WICKLIN,
36 år, journalist:
– Det har
jag redan.
Det är väl
okej, men det
är bra att få
tidningen vid
dörren så jag
slipper gå ner i tofflorna.

Post- och telestyrelsen har bestämt att alla brevinkast ska bytas mot
postboxar i entrén före 2011. Fastighetsägare, bostadsrättsorganisationer och Hyresgästföreningen är emot.
– Vi tycker att Posten borde betala för sina egna effektiviseringar,
säger Mats Lindbäck på SBC.
FÖR TVÅ ÅR SEDAN tog Post- och telesty-

relsen, PTS, beslutet om att alla fastigheter
ska ha fastighetsboxar i trapphusets entré
före 2011.
Det är Posten som ska genomföra beslutet. Därför har man tillsammans med
andra postoperatörer bildat Forum för fastighetsboxar för att driva informations- och
lobbyarbete. Enligt Lennart Lindberg, som
är ansvarig för organisationen, finns det
goda skäl till att införa fastighetsboxar.
– Det finns massor av undersökningar
som visar att brevbärare får belastningsskador av att springa i trappor. Det är tre
gånger högre risk att en brevbärare får
belastningsskador i knän och höfter än
andra, säger han.
Han sticker inte heller under stol med att
det finns ekonomiska skäl.
– Antalet brev som skickas över natt
minskar hela tiden och det blir svårare för
Posten att upprätthålla ett postnät över
hela landet. Med färre brev måste vi bli
effektivare för att täcka våra kostnader.

CAMILLA HAMMAR
LARSSON, 38 år,
restaurangbiträde:
– Det
känns inte
som om det
kommer att
bli någon
större
förändring,
förutom att man tar
med sig posten upp när
man kommer hem.

Motståndet mot fastighetsboxarna
har varit kompakt. SBC, Sabo, HSB,
Riksbyggen, Fastighetsägarna och
Hyresgästföreningen säger alla nej.
– Kanske kommer brevinkasten på sikt
att försvinna, men vi tycker att tempot är
för högt. Vi tycker att bostadsrättsföreningarna kan byta till boxar i samband med att
man renoverar eller bygger om.
Han tycker också att boxarna är ett
praktiskt problem i många fastigheter.
– I många entréer får inte
boxarna
plats, utan det kommer att bli
väldigt trångt. Bostadsrättsföreningarna är väldigt
noggranna med omvårdnaden av sina trapphus. Det
är inte självklart att någon
annan kan kräva att man ska
förstöra det med fastighetsboxar.

ULF ARKFELT, 48 år,
art director:
– Jag vill
ha posten
i dörren. Det
är enkelt
och bra.
Tidningen
vill jag
kunna läsa direkt på
morgonen utan att gå
ner i porten.

THOMAS ARNROTH

BLAND FASTIGHETSÄGARE och bostads-

rättsorganisationer är man inte imponerade av argumenten.
– Vi förstår att Posten måste effektivisera. Problemet är att fastighetsägarna ska
betala för det. Vi tycker att Posten borde
betala. Men egentligen borde det vara
kunderna – de boende – som ska bestämma
var breven ska lämnas, säger Mats Lindbäck
på SBC.

 2005 tog Post- och telestyrelsen beslut om att fastighetsboxar
ska installeras i alla flerfamiljshus före utgången av år 2010, se
www.pts.se
 Kostnaden för fastighetsboxarna ska fastighetsägarna stå för.
 Man kan söka undantag från regeln hos Posten.
 Posten kan vägra dela ut post i den fastigheten. I stället får
posten hämtas på närmaste utlämningsställe.
 Personer som behöver posten i brevinkastet på grund av ålder
eller funktionshinder ska kunna få det även efter 2011.
 SBC, Sabo, HSB, Riksbyggen, Fastighetsägarna och
Hyresgästföreningen har gemensamt protesterat mot beslutet,
läs mer på www.postboxar.info
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Illustration: PATRIK AGEMALM

FAKTA FASTIGHETSBOXAR

ANNIKA THÖRNQUIST,
36 år, sångerska:
– Det är
väl praktiskt,
speciellt
för brevbäraren. Men
tidningen
vill jag ha i
brevinkastet.
MARINA WIKING, 52
år, grafisk formgivare:
– Jag vill
ha posten
genom
dörren,
framför allt
tidningen.
Det känns
bättre att få all post
direkt i dörren.

TEMA ÖPPEN SPIS

Nu stundar härliga mörka brastider. Thérèse Ryde tänder stora värmeljus i sin öppna spis.
Andra låter björkveden spraka eller den moderna brasans spritlåga flamma.
Din bostadsrätt guidar dig bland
vedklabbar och eldstäder.

Vinter-

värmare
JAG OCH MIN SPIS

Foto: PETER KNUTSON

Namn: Thérèse Ryde
Yrke: Ambassadtjänsteman
Ålder: 53 år
Bor: Östermalm, Stockholm
”Drömmen är att ligga på
en fäll framför öppna spisen
och dricka champagne i trevligt sällskap. Men i verkligheten tänder jag mest stora
tjocka ljus i öppna spisen.
En öppen spis är snyggt och
inbjudande, även om jag inte
eldar så ofta. Jag gör det
mest när jag har någon
kompis hemma. Då kan vi
sitta i timmar och ljuga om
olika gäddfångster.”
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TEMA ÖPPEN SPIS

EGEN HÄRD ÄR GULD
Braslös? Snart är du i alla fall inte längre rådlös. Här är en guide till
några av de vanligaste typerna av eldstäder som finns på marknaden.
Text: GUNILLA WELANDER

MURSPIS

Caminaspisen är en
modern murspis som
levereras i byggsats.
Det enda du behöver
göra är att måla.
Cirkapriset för spisen
på bilden är 24 500
kronor. För återförsäljare se
www.camina.se


TÄLJSTENSKAMIN
Täljstenskaminen
Lotus påminner om
en kakelugns funktion med värmelagring. Vikten är 450
kilo och cirkapriset
är 31 950 kronor. För
återförsäljare titta på
www.eldabutiken.se

KAKELUGN
Allmogeugnen i
gammal stil har en varmluftskassett som släpper
ut värme. Kan placeras
i hörn eller mot rak vägg
och cirkapriset är 47 500
kronor. För återförsäljare titta på
www.eldabutiken.se



GJUTJÄRNSKAMIN
Svart Visingsö är en
smal gjutjärnskamin
med kokplatta.
Den väger 80 kilo
och kostar 3 995
kronor på
www.kaminexperten.se

SÅ ELDAR DU RÄTT

GRILLGURUNS BÄSTA BRASMAT

1 Använd det bränsle som rekommende-

Kocken och kokboksförfattaren Jonas Borssén bjuder på
ett lättlagat recept för öppna spisen eller kaminen.
 Lägg små kycklingbitar, någon typ av lök, rotfrukter,
paprika, svamp, broccoli, soltorkade tomater,
sparris på dubbla lager ugnsfolie.
 Krydda med vitlök och chili.
 Gör ett helt tätt paket.
 Lägg i glöden och täck med glöd.
 Låt ligga i 20–25 minuter.
 Öppna, ät och njut!

ras till eldstaden.
2 Öppna spjället och ha tillräcklig lufttillförsel.
3 Värm upp skorstenskanalen.
4 Följ instruktionen för din eldstad.
5 Visa hänsyn mot grannar och speciellt
mot rökkänsliga personer.
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SKORSTENSFRI KAMIN
Camina Art City är en så
kallad spritkamin som inte
behöver skorstensanslutning. Ingen bygganmälan
behövs. Finns i svart eller
grå lack och kostar cirka
6 990 kronor. För återförsäljare se www.camina.se


BRASKAMIN

Scanspisen i metall
finns både som
golv- och väggmodell. Vikten är 210
respektive 190 kilo.
Cirkapriset är från
50 890 kronor. För
återförsäljare se
www.eldabutiken.se

VÄRD

PETA IN RÄTT
PINNE I BRASAN
Det är minsann inte bara björkved som går att stoppa in i brasan. Det finns flera olika sorters
bränslen att köpa. De brinner
mer eller mindre länge och är
i olika prisklasser.
Vill man göra det lätt för sig
kan man teckna en prenumeration.

BRASKLABB
Brasklabben, som väger drygt
ett kilo, är gjord av sågspån
och paraffin. Den brinner två,
tre timmar och kostar cirka
25 kronor.
VÄRMELOGG
Blanda björkveden med
värmelogg.
Den brinner tre, fyra
gånger längre och ger
nästan fyra
gånger mer
värme. Består
av hårt pressat sågspån.
Ett paket
innehåller
tolv bitar och
kostar 50 kronor
på www.stadsved.se

NÄR DET INTE FUNKAR…
Vem ansvarar för att det
ska gå att elda i öppna
spisen? Är det bostadsrättsinnehavaren eller
föreningen?

Oscar
Liljencrantz,
jurist på
SBC, svarar:
– Föreningen
svarar normalt inte för att det ska gå
att elda. Medlemmen får

själv bekosta renoveringen
eftersom eldstaden inte är
till för uppvärmning. Men
det kan vara föreningens
ansvar om lägenheten
utrustats med eldstad
som ”mysfaktor” och
medlemmen betalat
extra för detta. Frågan är
tyvärr inte rättsligt prövad.

VEDPRENUMERATION
Flera vedföretag säljer vedprenumerationer, ett bekvämt
sätt att få hem veden en eller
ett par gånger i månaden. Tre
säckar björkved och ett paket
värmeloggar två gånger per
månad kostar 1 740 kronor per
kvartal i Stockholms innerstad
hos www.stadsved.se
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tema öppen spis

EFTER BRANDEN
är jag alltid rädd
Det var strax före jul och Kerstin Parisi skulle hälsa på vänner en kväll.
Hon lämnade sin lägenhet och gick ut i decembermörkret.
Utan att ha släckt adventsljusen i köket.
– Det var bara ren tur att inte hela lägenheten började brinna, säger hon.

Kerstin Parisi minns fortfa-

rande den där decemberkvällen
kristallklart.
– Jag gick hemifrån vid sextiden
och kom hem vid elvatiden. Redan
när jag öppnade dörren till trapphallen kände jag att det luktade rök
och brand, säger hon.
Det var först då hon började få en
kuslig känsla av att hon kunde ha
glömt ljusen i köket.
– När jag kom in
i lägenheten luktade
det starkt av röken,
och i köket hade ljusen
brunnit ner helt. Det
hade tagit eld i mossan
i ljusstaken och halva
köksbordet hade liksom
förkolnats. Det pyrde
i det.

i köket behövde städas, torkas och
diskas. Det fanns inte en springa
där soten inte trängt in.

Är fortfarande orolig

E Ställ aldrig värmeljus direkt
på en bordsskiva eller på
tv:n.
E Ställ inte värmeljusen för
tätt; det ska vara en hand
emellan.
E Ha alltid uppsikt över levande ljus. Släck dem om du lämnar rummet.
E Se till att inte ha brandfarligt
material i närheten av ljusen,
som mossa eller gardiner.
E Stäng av den elektriska
adventsljusstaken med strömbrytare eller genom att dra
ur kontakten, inte genom att
skruva ur ett av ljusen.
E L ämna aldrig mat under uppvärmning på spisen och gå
ut. Matfett som hettas upp
för mycket börjar lätt brinna.
Källa: Försäkringsbolaget If

så startar branden
Levande ljus��������������������63
Fyrverkeri������������������������21
Spis�������������������������������������8
El����������������������������������������5
Övrigt���������������������������������3

procent
procent
procent
procent
procent

Källa: Räddningstjänsten

Foto: photos.com
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Foto: peter knutson

Det var sista gången Kerstin Parisi
stoppade mossa i en adventsljusstake. Och det var sista gången hon
hade en avslappnad inställning till
levande ljus.
– O ja, jag är fortfarande orolig
att jag ska glömma att
släcka ett levande ljus.
För något år sedan skulle
jag och min man ner till
Skåne för att fira jul. Vid
Nyköping blev jag osäker
på om jag verkligen hade
släckt ljusen, så vi vände
tillbaka till Stockholm
bara för att kolla.
Kerstin Parisi
Statistiken visar att antaHade änglavakt
let bränder ökar kraftigt
Men märkligt nog hade inget annat
kring jul. Det beror framför allt på
tagit eld, inte ens gardinerna som
de levande ljusen, som är orsaken
hängde alldeles intill bordet.
till mer än sex av tio julbränder.
– Ibland ska man ha änglavakt.
– Mitt råd till alla är att byta
Det var en väldigt märklig syn, att
batterierna i brandvarnaren och
se och förstå hur det där bordet
skaffa sig en brandfilt. En brandmåste ha stått och pyrt i flera
filt är en väldigt effektiv metod
timmar och ändå var allt annat
att släcka många olika slags bräni köket oförstört, säger hon.
der, säger Göran Schnell, vd för
– När jag öppnade köksskåpen
Brandskyddsföreningen.
var allt fullt av sot. Precis allt
Thomas Arnroth

Undvik eldsvådan!

LJUs Utan eLd
Den svarta sjuarmade adventsljusstaken
Glänsa kostar 55 kronor. säljs på Ikea.

testa tratten
Ljussläckaren Tratt
från Ikea släcker
ljus säkrare i exempelvis ljuskronor
och lyktor.
Priset
är 19
kronor.

Levande ljus är vackert – men brandfarligt.
så här blir det säkrare att tända på.
Text: GunILLa WeLanDer

snYGGaste VarninGen
skaffa marknadens stiligaste brandvarnare till rabatterat pris via sBc. som
extra bonus
slipper du
borra. Det
är bara att
snäppa fast
den på lampan. Pris mellan 250 och
310 kronor
beroende på
hur många
du köper.
Beställ
snapalarm av
elise.segefalk@sbc.se eller 08-501 150 18.

sÄkRARE lJUsMYs
sLäCKt Va’re Här
Flamestop är en ljussläckare gjord av en
plastblandning som kväver ljuset
när lågan kommer för långt ner. Kostar
cirka 48 kronor för en förpackning med
tolv stycken, www.flamestop.se

Kåbe Konvektor- och Golvgaller

!
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stadiGa staKar
Ljusstakar ska vara stadiga och i icke
brandfarligt material. Isig i stål från Ikea
kostar 29 kronor och passar för blockljus.
Tennstaken Flow från svenskt Tenn kostar
2 300 kronor.

Bra har blivit ännu bättre!

!
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y
N

13,4% bättre!
Nu lanserar vi Kåbe Original
Tandad - i grunden samma konstruktion
som Kåbe Original, men gummilamellerna är
tandade för ännu bättre avskrapningsförmåga, halkskydd och
dränering. SP Sveriges Provnings- och forskningsinstitut har testat avskrapningsförmågan och den blev hela13,4% bättre än otandad entrématta.
Läs hela rapporten på www.kabe-mattan.se

Mer om nyheterna på:

www.kabe-mattan.se
Kåbe-Mattan AB • Gropen • 716 93 Fjugesta • Tel. 0585-255 50 • Fax. 0585-255 59 • mail@kabe-mattan.se • www.kabe-mattan.se
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Betty Knudsen har en andelslägenhet på
populära och historiska Holmen i Köpenhamn. Utsikten, läget och gemenskapen gör

att hon trivs. Och investeringen var värd vartenda öre.
Text: ULRIKA HOTOPP Foto: MARTIN OLSON

Dejligt!
dansK bolYCKa i hjärtat aV Köpenhamn
MELLaN CHrIstIaNIas hippiekvarter

och den danska kongelige huvudstadens nya ultramoderna operahus
ligger andelsföreningen Halvtolv. Den
består av en grupp trevåningshus som
totalt rymmer 156 lägenheter på 80
till 100 kvadratmeter. Halvtolv ligger
på Holmen som fram till millennieskiftet var ett slutet militärt område
i hjärtat av Köpenhamn. Namnet
lär komma från att soldaterna var
tvungna att ge sig av vid just klockan
halvtolv för att hinna till kantinen en
bit längre bort.
Nästan alla gamla kaserner, krigsvarvet och torpedhallen har nu byggts
om till moderna bostäder. Även i
föreningen Halvtolv ingår några

karaoke. Att hygge sig, som dansken
säger, är en viktig del i vardagen.
– Här träffas de som vill varje tisdag
klockan tio för en kopp kaffe – och
kanske en liten snaps, berättar Betty
Knudsen och tar oss till en solig plats
intill kanalen som omger Halvtolv.
aNdELsboLIG, andelsboende, är inte

riktigt samma sak som det svenska
bostadsrättsboendet. Denna form av
insatslägenhet har i Danmark aldrig
setts som någon god investering,
jämfört med en ejerlejlighet, en ägarlägenhet.
För andelslägenheter kan man på
sin höjd få tillbaka de pengar man
betalade vid inflyttning. Därför är

Poängen med bostadsrätt är att man
kan sälja lägenheten till marknadspris.
historiska byggnader. Ett par gamla
hallar för krigsfartyg har bevarats och
fungerar som samlings- och festlokal,
respektive förvaring av de boendes
båtar.
– Andelsboligen är så mycket mer
än bara lägenheten. Den präglas av en
viss andelstanke, säger Betty Knudsen
som flyttade in i sin lägenhet för drygt
sex år sedan.
Förutom att föreningen genom en
vald styrelse sköter det administrativa, ordnas också en rad aktiviteter.
Det är gemensamma middagar,
bridgekvällar, kanotturer och
20 • Din bostadsrätt

de också betydligt billigare än dem
man äger fullt ut. Samtidigt håller
sig värdet stabilt när priserna på
egendomslägenheter och villor sjunker, vilket de gör just nu, särskilt
i Köpenhamn.
– Jag funderade inte så mycket på
det där när jag sålde min egendomslägenhet, utan tyckte mest att detta
var ett perfekt boende på ålderdomen,
förklarar Betty Knudsen.
Hon tillhör den majoritet av de
boende som är pensionärer på deleller heltid. Det är också denna grupp
som oftast köper en andelslägenhet.

namn: Betty Knudsen.
Ålder: 64.
arbete: Ekonom på bank.
det bästa med halVtolV:
Vi tar hänsyn till varandra.

Investeringen är inte lika viktig om
det är ett sista boende. Men här finns
även barnfamiljerna som njuter av att
ha nära till grönområden och vatten,
men ändå cyklar till centrum på tio
minuter.
bEttY KNUdsENs LäGENHEt är ljus

och har öppen planlösning. På ena
sidan har hon en prunkande grön
balkong, trots att reportaget görs i
november. På andra sidan ser hon vattnet och taket på den nya operan.
– Nästan alla här tycker att deras
lägenhet är den bästa, säger hon.
Omsättningen i föreningen är inte
stor. Det är inte heller vem som helst
som får köpa vilken lägenhet som
helst. Vid försäljning har de andra i
föreningen förtur. Om ingen internt

Toppläge i Köpenhamn. Mitt i stan
men ändå avskilt ligger andelsföreningen
Halvtolv. Betty Knudsen stormtrivs både
med lägenheten och grannarna.

vill ha lägenheten får säljaren annonsera externt. Köparen måste godkännas av styrelsen. Uthyrning i andra
hand är inte alls tillåtet.
– Vår ordförande tvingas nu sälja
för att han har fått en utlandstjänst,
berättar Betty Knudsen.
Andelslagen, och inte marknaden,
reglerar priset för en andel när föreningen bildas. Men en ny regel gör
det numera möjligt för föreningar att
få ytterligare värderingar efter en tid.
Då vägs också bostadsmarknadens
utveckling in. I föreningen Halvtolv är
en andel som kostade 300 000 danska
kronor år 2001 nu värd 1,8 miljoner
kronor. Denna utveckling över stora
delar av Danmark har också gjort
andelsboendeformen mer populär
på senare år.

andelsbolig…
E Fast pris.
E Lägre pris.
E Större gemenskap.
E Lättare försäljning.
E Ingen mäklare inblandad.
E Kollektivt finansiellt ansvar.

… eller ejerlejlighet?
E Pris bestäms av marknaden.
E Bra prisutveckling historiskt.
E Som att äga ett hus.
E L ättare att renovera efter
egen smak.
E Får hyras ut utan restriktioner,
åtminstone i två år.
E Stämpelskatt och advokatavgift vid köp.
E Årlig kapitalbeskattning.
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Alla vill vi vara med. Drygt 5 000 bostadsrättsföreningar runtom i Sverige
är med i bostadsrättsorganisationen SBC. Här berättar några av dem varför.

Varför är ni med i SBC?
EH
 åkan Tjernström, styrelseledamot i Roten i Sundsvall:
– Vi i styrelsen
tyckte att det var
en trygghet att
gå med i SBC. Det
var mycket som vi
inte behärskade,
som frågor som
rör juridiken.
Bland annat har
vi fått hjälp att
skriva våra stadgar. Under året har
vi gått på en kurs som SBC ordnat
och den tyckte vi var bra. En annan
fördel är tidningen, framför allt
eftersom alla medlemmar får var sitt
exemplar.
– Vi har även pratat om att börja
använda SBCs webbtjänster mer
och öppna en egen medlemssida för
Roten. Från och med nästa år ska
vi låta SBC ta över den ekonomiska
förvaltningen. Det förtroendet
känner vi att vi har nu.

fråga experterna

EC
 hrister Qvick, vice värd
i Selångerhus nr 4 i Sundsvall:
– SBC sköter
vår ekonomiska
förvaltning och
avgiftsavisering.
Dessutom använder vi oss av den
juridiska rådgivningen som är en
viktig tjänst för
en så pass stor
förening som vår. Just nu håller vi
till exempel på att säga upp externa
hyresgäster som hyr garageplatser,
eftersom vi har så lång intern kö. Då
behöver vi juridisk hjälp.
– Vi gick med i SBC redan i början
av 1980-talet men det var inte förrän
1997 som vi sade upp vår dåvarande
leverantör. Med SBC som leverantör
har vi mer insyn. Vi är direktuppkopplade och kan om vi vill, titta
i huvudboken och se om vi följer
budget. Vi kan också följa saldolistan
och kan på ett snabbt sätt kontakta
dem som ligger efter med avgiften.

Här kan du ställa frågor till SBCs experter. Skicka e-post till red@sbc.se eller skriv ett brev till:
SBC, Din Bostadsrätt, Box 1353, 111 83 Stockholm. Märk kuvertet ”Fråga experterna”.

Måste vi ha revisor?

Struntar i avgiften

Fråga: Vi är en förening med fyra
lägenheter som kommer att lägga ut den
ekonomiska förvaltningen externt på en
välkänd firma. Måste vi ha en auktoriserad revisor?

Fråga: En av våra medlemmar betalar
inte månadsavgifterna som han ska göra.
Det har varit många problem med flera
påminnelsebrev, hot om inkasso med
mera. Han struntar i att betala avgiften
till och från. Vad ska vi göra? Vi börjar
tröttna rejält.

Svar: Nej, bara om det står i era stadgar
att ni måste ha en godkänd eller auktoriserad revisor så måste ni det. Annars kan
ni anlita i princip vem som helst. Det finns
inget lagkrav på att revisorer för bostadsrättsföreningar måste vara godkända
eller auktoriserade.
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EO
 lle Wikström, ordförande
i Katthuvudet 26 i Stockholm:
– När vi bildade
föreningen för 20
år sedan kände
vi ett behov av
stöd i viktiga
frågor. Vi tänkte
framför allt på
den ekonomiska
förvaltningen
och fick tips
om SBC. Det fungerar bra. Vi får vår
årsredovisning, ekonomiska uppföljningsrapporter och budgetunderlag.
Kontakterna med förvaltaren Peter
Elgström är goda.
– Vi ringer SBC och får klara råd i
olika frågor. Vid några tillfällen har
vi anlitat SBC som besiktningsman.
På föreningens hemsida finns en länk
till medlemssidan på SBCs hemsida.
Där kan medlemmar gå in och själva
hämta information. SBC sköter vår
lägenhetsförteckning så att den hela
tiden är uppdaterat.

Svar: Om medlemmen är sen med avgiften mer än en vecka är nyttjanderätten
till bostadsrätten förverkad och föreningen berättigad till att säga upp medlemmen för avflyttning. Men om medlemmen

betalar skulden inom tre veckor från det
att denne har tagit emot en betalningsanmaning och uppsägning så återvinner
medlemmen nyttjanderätten. Jag råder er
att ta hjälp av SBCs juristavdelning för att
detta ska ske på ett formellt korrekt sätt.

Elisabeth Kalderén
medlemsrådgivare

Stormtrivs. Elaine Sandell-Belin och Håkan Belin lämnade villan för att bo centralt i
SBCs nybyggda hus på Gärdet i Stockholm. 
Foto: mAgNUS GLANS

Nöjda nybyggare
Elaine Sandell-Belin och Håkan
Belin sålde villan utanför stan.
Och flyttade in i en nybyggd fyra
på Starrbäcksängen i Stockholm.
– Det var framför allt läget som
lockade, säger han.
Efter många år i stort hus ville paret bo
innanför tullarna. Lägenheten på det
gamla regementsområdet Svea Artilleri
kunde de köpa tack vare att de bosparat
länge i SBC.
– Härifrån tar vi oss lätt runt i
hela innerstaden, säger Håkan Belin,
konsult med kontor söder om staden.
Bostadsrätten är ett trygghetsboende, det vill säga en bostad tänkt för
äldre. Den har rymligare badrum och
bredare dörrar än standard och en
ljudisolerad dörr till ena sovrummet.
Det finns också möjlighet att välja till
olika typer av tjänster som till exempel
trygghetslarm. Men det har paret ännu
inte gjort.

– Vi behöver ju inte bo i en trygghetslägenhet än, men vi är snart där, säger
han.
I Svea Artilleri finns många faciliteter, till exempel gym och relaxavdelning, vinkällare och en gästlägenhet.
Eftersom både Håkan Belin och Elaine
Sandell-Belin arbetar mycket får vinprovningskvällarna vänta.
– Det enda vi saknar är dottern,
svärsonen och barnbarnen i Småland
och så förstås kakelugnen i vårt hus
i Småland, säger han.
Lägenheten är stor och luftig och
röda detaljer återkommer i inredningen. Stora rummet används som
mat- och vardagsrum medan tv:n fått
flytta in i ett eget rum. Ett av sovrummen är extrarum åt barnbarnen.
– Bara i vardagsrummet finns tio
stora fönster och det ger ett storslaget
intryck när du kommer in i lägenheten,
konstaterar Håkan Belin nöjd.
GUNILLA WELANDER

bospara du med!
E 2007 var det 20 år sedan SBCs
bosparande startades.
E Bospara gör du antingen
genom att spara i någon av
Handelsbankens två olika SBCfonder eller i SBCs Bosparkonto
i Handelsbanken. Du som
öppnar en bosparfond eller
ett bosparkonto och sätter in
minst 100 kronor blir medlem
i SBC.
E Du kan spara hur mycket du
vill. Etthundra kronor ger en
sparpoäng och 12 000 kronor
per kalenderår är maximalt
sparande du kan få sparpoäng
för.
E Sparar du mer pengar än maxbeloppet går överstoden automatiskt över till året efter. Med
bosparande bygger du upp en
grundplåt till insatsen samtidigt som det genererar poäng
och turordning.
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Posttidning B
BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING

Tag rätt beslut
idag så slipper
du ta ett nytt
i morgon.
När tv-, bredbands- och teletekniken utvecklas snabbare
än någonsin kan morgondagens teknik raskt vara
gårdagens. Krävande bredbandstjänster som IP-tv,
IP-telefoni, HDTV och Video On Demand har gått från
att vara visioner i fackpress till att bli ord i var mans
mun, på nolltid. Det gäller att välja en lösning med
möjlighet att växa.
Med en kapacitet på 5 000 Mbit/s i Com Hems nät
är vi bland de största fiberoperatörerna i Sverige. Den
höga kapaciteten är fullt tillräcklig för att leverera allt
vad dagens och morgondagens boende kan tänkas
efterfråga. Com Hem tar dessutom helhetsansvar:
Planering, rådgivning, uppföljning,
service och framtida utveckling är
lika viktigt som själva anslutningen.
Ju tidigare du släpper in oss i
processen, desto mer nytta kan vi
göra. Så med en leverantör med både
muskler och ordningssinne, finns
ingen tvekan. Tag rätt beslut idag,
så slipper du ta ett nytt imorgon.

TEMPEL

Vill du veta mer om Com Hems nät, kontakta
Fastighetsägarservice på tel 020-91 00 89.

