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Strandhagen
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”Vårt hus faller sönder”
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Så deklarerar du rätt

tips

för badrummet

Undvik fallgroparna vid renoveringen

”Vi måste
bygga mer!”

Vi har träffat bostadsministern Stefan Attefall
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Home
cheap
home.
Vi har allt för en modernare bostadsrättsförening; TV med fantastiskt utbud, supersnabbt Bredband via TV- eller datauttaget och Telefoni. Allt till riktigt bra priser
förstås. Vill du ha mer information om våra tjänster (kanske för att visa styrelsen)
kan du ringa till vår Kundservice för fastighetsägare på 0200-22 55 10, eller läsa
mer på tele2.se/home. Där ﬁnns också erbjudanden och information för dig som
redan bor i ett Tele2-hus. Välkommen!

tele2.se
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Drömmen om att äga sin lägenhet
Hur vill vi bo? Det var fråga som vi

på SBC ställde till 1 000 personer i en
undersökning. Svaren som vi fick på
våra frågor visar att människors önskemål inte stämmer överens om hur vi
faktiskt bor.
I dag bor 44 procent i hyresrätt, 38
procent i villa och 18 procent i bostadsrätt. Men om vi får drömma och önska så är det ägandet av vår bostad som
står högst på listan. Allra flest vill bo
i villa, därefter bostadsrätt och sedan
hyresrätt. Önskemålen ser också olika ut beroende på i vilken ålder vi
är i. Många unga vill hyra sin första
bostad, sedan drömmer vi om villan
och bostadsrätten för att vid pensionsåldern sälja villan, bo kvar i bostadsrätten eller flytta till en hyresrätt.
I Sverige har bostäderna ofta varit

ett viktigt område för politiken med
många regleringar. Det är få politiker som i dagsläget skulle komma på
tanken att reglera matpriserna men
man har ofta reglerat bostadsmarknaden och detta gäller alla boendeformer. Fram till 1970-talet gick det
till exempel inte att sälja sin bostadsrätt till högstbjudande pris, utan detta
var starkt reglerat i lagen. På 1980- och
1990-talet försökte politikerna med olika idéer hindra en fri omsättning av
bostadsrätter – ett försök som tack och
lov misslyckades.
Det är inte politiken som ska reglera
och anvisa vilken bostad vi ska ha. Är

det någonting som ska gynnas så är det
våra val och önskemål och därför behöver det bli lättare att äga sin bostad,
till exempel så att fler får ombilda och
genom att på olika sätt gynna bosparande. Jag tycker det är naturligt att
man som grannar kan gå samman och
ombilda till bostadsrätt. För vad är
det som säger att fördelningen mellan
boendeformer alltid ska bestå, att allting ska vara precis som det var
förut? Det är inte heller politikens eller någon annans
uppgift att bestämma,
inte SBCs eller någon
annan bostadsorganisation heller.

På 1980- och 1990-talet
försökte politikerna med
olika idéer hindra en fri
omsättning av bostadsrätter – ett försök som tack
och lov misslyckades

Ett återkommande

inslag i Din Bostadsrätt
är att se hur människor
i andra länder bor. I det
här numret tittar vi på ett
land som haft andra förutsättningar än den trygghet
som vi upplever i Sverige,
nämligen Bosnien och
Hercegovina. Ett land som
rest sig ur ruinerna och där
det nu blivit möjligt att äga
sitt boende.
Nu vill jag passa på att
önska alla läsare en riktigt
god helg!
Göran Olsson, vd,
bostadsrättsorganisationen SBC

Därför får du TIDNINGEN
Din Bostadsrätt i brevlådan!
Välkommen till Din Bostadsrätt –
tidningen för dig som bor i en SBCförening eller bosparar i SBC.
Din Bostadsrätt bevakar och rapporterar
om bostadsrättsnyheter med fokus på
bostadsrättsfrågor – frågor som rör ditt
boende. Här kan du också läsa om tjänster
och erbjudanden från SBC. Tidningen
utkommer med fyra nummer per år.
Upplagan är cirka 235 000 exemplar.

Ansvarig utgivare Göran Olsson Redaktionsråd Mats Lindbäck,
Peder Halling, Kenny Fredman och Elisabeth Kalderén
Redaktör Rikard Samuelsson Grafisk form Kristian Strand och Tom
Sörhuus Produktion OTW Communication Omslagsbild Kalle Assbring
Annonsförsäljning och information Funktioner på Gotland,
Mats Lindén Tel 0708-99 17 60 mats@funktioner.se Repro Done
Tryck Roto Smeets Adress SBC, Luntmakargatan 46, 111 37 Stockholm
Telefon 08-58 00 10 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 intresseorganisationen för bostadsrättsföreningar
och bosparare. Vi utvecklar boendet genom att erbjuda kunskap, rådgivning
och opinionsbildning. SBC har drygt 6 000 medlemsföreningar och cirka
20 000 bosparare.

Din bostadsrätt • 3

sbc aktuellt

Djur hemma
Vad är tillåtet?

Grannen har en minigris på balkongen. En annan har en
kobra i ett terrarium. Din Bostadsrätt har kollat vilka husdjur
du får äga och vilka som är lämpliga i hemmet.
– jordbruksverket är en av de myn-

digheter som avgör vilka djur man får
ha som sällskapsdjur. Rovdjur, apor
och rovfåglar är förbjudna. Annars är
det i stort sett fritt fram att skaffa vilket husdjur som helst, under förutsättning att djuret inte stör grannarna,
säger Elisbeth Kalderén, rådgivare
på SBC. Men vill du ha ett mer exotiskt djur ska du ta kontakt med
Jordbruksverket för tillstånd. Du är skyldig
att hålla ditt husdjur
så att det inte utsätter omgivningen
för störningar som i sådan grad kan
vara skadliga för hälsan eller försämrar bostadsmiljön att det inte ”skäligen bör tålas”, som bostadsrättslagen
uttrycker det.
En kattägare ska exempelvis

se till att katten inte bajsar i
sandlådan på gården. Om
man har en boaorm i
sin lägenhet krävs
det noggrant
reglerade
burar,
och i
de flesta fall
tillstånd
från kommu-

nen. Men det finns djur som är direkt
olämpliga att ha som husdjur.
– Jag möter ständigt folk som är
överraskade över att den där söta
40 centimeter långa pyton-ormen
blir fem meter och lever i 50 år.
Sköldpaddor är också jättesöta när de
är lika stora som en femkrona, men
vuxna mäter de 25 centimeter och
kan bita av ett finger utan problem.
Då är de inte lika söta längre, säger Jonas Wahlström på
Skansenakvariet.
Han menar att det finns
bättre alternativ för den
som vill skaffa ett annorlunda husdjur.
– Majsorm eller mjölksnok, till exempel, är ofarliga ormar som inte blir så
stora när de blir vuxna. Likaså
är tamråttor ett bra och ganska
enkelt husdjur att hålla.
Jonas Wahlström påpekar att man
ska tänka sig noga för innan man
köper ett husdjur:
– Köp en bok om
djuret först, sedan
kan man börja
fundera på att
skaffa det.
Håkan Årblom

Vi väljer
bostadsrätt
i stället för
hyresrätt
Demoskop har på uppdrag av
SBC genomfört en undersökning
om hur svenskar vill bo. Den visar
att 63 procent av befolkningen
föredrar villa/äganderätt. Var femte
(18,5 procent) vill helst bo i bostadsrätt, medan 15 procent föredrar
hyresrätt. Det är alltså fler som vill
äga sitt boende än att hyra. Kenny
Fredman, informatör på SBC, tycker
att politikerna borde lyssna mer på
vilken boendeform vi helst väljer.
– I dag pratar man om att hyresrätten är missgynnad och att det
måste byggas fler hyresrätter, men
den här undersökningen visar att
det kanske inte är den boendeform
vi behöver i första hand. Snarare
borde man från politiskt håll börja
se lite annorlunda på att äga sin
bostad, till exempel genom skattebefriat eller avdragsgillt bosparande. Då motiveras man att börja
spara till sin bostad och fler får
möjligheten att äga.

Håkan Årblom

Bra hemförsäkring för SBC-medlemmar
En hemförsäkring ska ge en omfat-

tande trygghet, inte vara dyr och vara
anpassad för dig som bor i bostadsrätt. Därför har SBC tillsammans med
Allians försäkringsmäklare tagit fram
en hemförsäkring avsedd för SBCs
medlemmar. Hemförsäkringens fördelar är många, bland annat ett konkurrenskraftigt pris: SBC har tack vare
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sin storlek kunnat förhandla fram ett
bra pris.
Försäkringen inkluderar
Allrisk, en ”drulleförsäkring” för
bostadsrätten, vilken ger dig ett utökat skydd som gäller den fasta egendomen som du själv har bekostat och
som inte ersätts av annan försäkring.

Dessutom innehåller hemförsäkringen en reseförsäkring med avbeställningsskydd, vilket ersätter
avbokningskostnader till följd av egen,
medresenärs eller anhörigs sjukdom.
Läs mer om försäkringen på
www.allians.com/sbchem eller
ring 0200-265 265.
		

Håkan Årblom

Håll branden borta i jul
Högtiderna står för dörren. Därmed börjar också årets
brandfarligaste månad. Men med några enkla tips går det
att skydda sig mot bränder.
Under december förra året dog

17 personer i bränder runtom i Sverige.
I endast två fall fanns det fungerande
brandvarnare i hemmet, enligt Svenska
Brandskyddsföreningen.
Att det är fler bränder under julmånaden beror ju naturligtvis på att
vi tänder fler levande ljus och lämnar dem obevakade. Det menar Barry
Levis, som är överbrandmästare på
Storstockholms brandförsvar:
– Den vanligaste orsaken till bränder är att man lämnar rummet utan
att någon håller uppsikt över ljusen
eller glömmer att släcka dem när man
lägger sig på kvällen, säger han.
Bränderna beror ofta på att ett

fönster står öppet och att vinddraget

gör att ljuslågan fattar eld i en gardin eller i något annat lättantändligt
material, förklarar Barry Levis. Han
rekommenderar därför att inte ha
sådant material i närheten av ljusen,
som mossa eller gardiner.
– Det finns numera ljusdekoration
tillverkad i ett icke brännbart material.
Dessutom finns det självsläckande ljus,
det vill säga att sista biten är impregnerad och gör att ljuset släcks automatiskt. Det är en billig livförsäkring.
Om olyckan ändå är framme, vad
ska man göra?
– Använd en brandsläckare. Om du
inte har en sådan, häll vatten över
elden eller kväv den med en filt, men
det är förstås en omdömesfråga. Har

branden ett snabbt förlopp ska du
snabbt stänga dörren till rummet och
lämna lägenheten, inte dröja dig kvar
och försöka samla ihop tillhörigheter
eller börja med att ringa brandkåren.
Först när du är ute ska du kontakta
brandkåren.
Håkan Årblom

TIPS FÖR ATT UNDVIKA
BRÄNDER I HEMMET
✔ Ha alltid uppsikt över levande
ljus. Släck dem om du lämnar
rummet.
✔ Ställ aldrig värmeljus direkt på en
bordsskiva eller på tv:n. Ställ inte heller värmeljusen för tätt.
✔ Stäng av adventsljusstaken med
strömbrytare eller genom att dra ur
kontakten, inte genom att skruva ur
ett av ljusen.
✔ Brandvarnare är en självklarhet.

Tänker du på brandsäkerheten hemma i din lägenhet?
Joakim Forsberg, 34,
art director, Uppsala:
– Jag tänker inte så
mycket på brandsäkerheten. Den enda
gången som jag blir
påmind om den är när
jag tittar på min brandvarnare och tänker att jag måste byta batterier i den.

Tanya Lantz, 27 år,
hunddagisägare, Solna:
– Jag tänker ganska
mycket på den och
kollar då och då att
brandvarnaren fungerar. Jag är också noga
med att släcka levande ljus och dra ur
mobilladdaren om jag går hemifrån.

Sofia Karlsson, 32 år,
grafisk formgivare, Täby:
– Jag bryr mig mycket
om den. Jag byter
batteriet i brandvarnaren om den börjar pipa.
Jag tänder inte heller
massor av ljus, för jag är rädd att jag ska
glömma att släcka dem.
Din bostadsrätt • 5
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ha koll på
renoveringen
Här är de kritiska punkterna
Visst är det en skön känsla att reno-

vera lägenheten själv, men när det
kommer till badrummet är det läge
att låta hemmafixaren i dig vila.
Blir något fel kan konsekvenserna
bli ödesdigra och – för att prata klarspråk – svindyra.

Samtidigt kan det vara bra att ha
koll på att hantverkaren vet vad han
sysslar med. Vi har tagit reda på var
det oftast blir fel, och vad välutbildade hantverkare bör veta.
Text: Thomas Arnroth
Illustration: Kjell Thorsson

Borra inte i onödan. Principen för ett säkert badrum är att den
vattenskyddande ytan ska brytas så lite som möjligt. Därför är det
bättre att inte borra upp något alls, inte ens krokar för handdukar.
Det finns kvalitetssäkrade limprodukter på marknaden som håller
lika bra som skruvar.

Be om bevis
I en bostadsrättsförening har lägenhetsinnehavaren
i regel ansvar för allt som händer den egna lägenheten.
En vattenskada i badrummet kan bli nog så dyr men problemet med en vattenskada är ju att den kan spridas även till
andra lägenheter i huset.
– Det är i så fall också lägenhetsinnehavarens ansvar. Du kan
inte tänka att föreningen ska fixa det eller ha försäkringar för
det, säger SBCs jurist Peder Halling. Därför är det extra viktigt
att använda hantverkare som kan sin sak.
– Det krävs specialistkunskaper för att bygga eller renovera
badrum. Vårt råd är att man ska kontrollera att hantverkaren har behörighetsbevis, säger Henrik Sjelin på
Svensk Våtrumskontroll, som auktoriserar företag som
utför våtrumsarbeten.
– Om inte företaget eller hantverkaren har några bevis
på sin utbildning är det helt enkelt bättre att anlita
någon annan.
Man kan också begära att hantverkaren visar upp
ett så kallat ansvarsbevis. Det är ett bevis för att
företaget man anlitar har en giltig försäkring som
täcker skadekostnaderna om något blir fel och
vattenskador uppstår. Ansvarsbevisen utfördas av
hantverkarens försäkringsbolag.
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Klinkergolv. Det är svårare att
upptäcka fel på klinkergolv än plastgolv. Om klinkerplattorna börjar röra
sig, eller rentav lossna, har du antagligen redan en vattenskada.

Fönster vid duschen. Se till att
fönster och området kring fönstret
kan täckas för av ett draperi eller
liknande när du duschar. Området
kring fönstret kan inte vattentätas
som golv och väggar.

Området kring duschen är kritiskt
eftersom belastningen är störst
där. Därför ska det inte vara några
rörgenomförningar i golvet vid
duschen. De ska i stället ledas bort
åt sidan och in i väggen på en plats
som inte är så exponerad för vatten.

Rörgenomföring vid blandaren.
Det ska helst inte vara några rörgenomföringar i väggen vid blandaren i duschplatsen. Om det ändå
görs gäller det att vara noggrann
med tätningen. Den måste både
vara helt tät, och gjord så att den
klarar de rörelser som blir när man
stänger av eller sätter på vattnet.

Golvbrunn. En av de vanligaste
skadeorsakerna är att golvbrunnen
monteras fel. Den ska monteras i
samma nivå som undergolvet, så att
tätskiktet är i samma nivå mellan
undergolv och golvbrunn.
Golvbrunnen ska sitta fixerad,
alltså sitta fast ordentligt i underlaget. Om brunnen sitter fast i
träbjälklag ska man använda en
monteringsplatta som gör att
brunnen blir mer stabil. I betongbjälklag ska brunnen vara fastgjuten. Ett knep är att försiktigt
försöka röra på golvbrunnen. Sitter
den lös finns det risk för framtida
vattenskada.

Kontrollera att golvfallet görs rätt vid
duschens golvbrunn. Vattnet ska rinna mot
brunnen, ingen annanstans. Ett enkelt sätt
är kolla är att duscha lite på golvet och se
vart vattnet rinner. Eller släpp en pingisboll
eller metallkula och se om den rullar mot
golvbrunnen.

Två tredjedelar av alla vattenskador
uppträder vid golvet, naturligt
nog. Om du lägger in plastmatta,
var uppmärksam på skarvarna.
Dessa ska vara helt täta. Ser eller
känner du hål är det risk att vatten
rinner igenom. Var uppmärksam
på om blåsor bildas på golvet nära
golvbrunn, det kan vara en indikation på läckage.
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Rätt känsla
KVALItEtSROCK
Kalas utan kras
Badoljan är ihälld, belysningen är
dämpad, ljusen tända och vinet
upphällt. Det är dags för lite egen
tid i ditt alldeles egna hemma-spa.
För att göra det extra behagligt,
fäst fast vinglashållaren från Bosign
i polerat stål med sugpropp på badkarskanten och slipp oroa dig för att
glaset ska glida av badkarskanten.
Luta dig bara tillbaka och njut!
Vinlglashållaren kostar 85 kronor
på www.bosign.se.

antikkänsla
Vem har sagt att badrumslampor måste
vara anonyma och tråkiga? Förgyll badrummet med den här opalvita globen
i mässing, med väggplatta i vacker
mörkbets.
Lampan kostar 1 375 kronor och
tillverkas av Miller med artikelnummer 300C-1. Hitta din
närmaste återförsäljare på
www.millerbadrum.millergroup.se
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Ofta är det små detaljer som får livet att kännas
lyxigt. En riktigt skön fluffig badrock att svepa in sig
i efter duschen är en välinvesterad guldkant på tillvaron. Pelle Vävare har funnits på marknaden sedan
1893 och kan sin badtextil. Kollektionerna består
enbart av handdukar, badlakan och badrockar i 100
procent bomull. Här finns klassiker i färger som
chokladbrunt, rosa och turkos.
På www.pelleonline.se kan du köpa Pelle
Vävares hela sortiment. Badrockar startar från
1 295 kronor.

Vikten av goda bakelser
Ogillar du att väga dig? Kanske blir det lite
lättare med den här vågen. Derrière la Porte
är ett franskt företag som gör fantasifulla varianter av trista vardagsföremål, och har lyckats
göra en härlig badrumsvåg som påminner om
att livet handlar om mer än de
där siffrorna på digitaldisplayen. Vågen är digital
och sätts på automatiskt när
du nuddar
ytan med
foten.
Vågen mäter
30 x 31 x 3 centimeter och kostar
425 kronor på www.bluebox.se

www.agitator.se

Nu ger vi 10 års
garanti på lagerkonstruktionen!
Tack vare att vår lagerkonstruktion är
så gedigen kan Electrolux Laundry
Systems ge 10 års garanti på hela
lagerpaketet.
Electrolux Laundry Systems 10 års
garanti omfattar:
Lagerhus och Lagring.
Garantin gäller för tvättmaskinen
W465H vid kollektivt bruk i flerfamiljshus.

www.electrolux.se/laundrysystems

l

Telefon: 0372 - 665 00
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Krisen
i Kungsängen

Adressen stämmer, alltså måste det vara rätt hus. Ungefär så
går tankarna när Din Bostadsrätt anländer till bostadsrätts
föreningen Strandhagen i Kungsängen.
Huset är alldeles nybyggt, har ett toppenläge med Mälaren
alldeles inpå knuten. Men huset faller redan sönder.
– Man blir så trött, det är som om problemen aldrig tar slut,
säger Monica Landberg, ordförande i bostadsrättsföreningens
styrelse. 
Text: Thomas Arnroth Foto: Kalle Assbring
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Man behöver inte vara besiktningsman eller byggproffs för att se att allt
inte står rätt till. Järnpelare och järnbalkar som bär upp loftgångarna
rostar. Det gula teglet faller av och ligger krossat mot marken, eller rentav uppstaplat i högar. Målarfärgen på
loftgångarna är helt avflagad, det ser
ut som färg som har suttit på sedan
1980-talet och sedan dess underhållits
dåligt. Färgen målades på i maj förra
året. Det var då det var inflyttning i de

lkar som
o ch järnba sta r...
Järnpelare
ro
a
rn
ga
tg ån
bär upp lo f
Dra r ma n med ett fin
ger mot yta n
blir det alldeles vitt, kon
sta terar
Emelie Runsvik, 23.

Från vänster: Adam Landberg, Monica
Landberg, Emelie Runsvik, Christine
Asbjörnsen och Carina Sjöström och
beskåder förfallet i det nybyggda
området Strandhagen i Kungsängen.

... o ch
te
väg g a rn a g el faller a v fr
ån
.

Kolla på grannen, hennes
tegelpannor lossnar runt dörren
36 lägenheterna i bostadsrättsföreningen Strandhagen i Kungsängen norr
om Stockholm. Alla lägenheter utom en
är ettor, de allra flesta riktigt små, bara
cirka 20 kvadratmeter. Det bor mest ungdomar här, för de flesta det allra första egna boendet. Så är det för Emelie

Runsvik, 23.
– Jag trivs ganska
bra, det är fint här och
lägenheten är bra, säger
hon.

Fast sedan kommer hon snabbt på
att det är mycket som inte är så bra
också. Som att det är missfärgningar
i badrummet. Att det antagligen är fel
fogmassa mellan kakelplattorna eftersom den redan är grönaktig. Som att

den vita dörren
till lägenheten färgar av sig; drar
man med ett finger mot ytan blir det
alldeles vitt. Långt ner på dörren har
färgen bildat små bubblor och håller på
att lossna.
– Men kolla på grannen, hennes tegelpannor lossnar runt dörren. Jag satt
här i går och såg hur en föll i marken. Hon har det värre, säger hon.
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Just det ja, sedan var det ju en detalj

till: fönstren i Emelies lägenhet går
inte att öppna. Inte så att de sitter
för hårt eller att det är fel på handtag eller låsanordningar. Det finns inga.
Fönstren går helt enkelt inte att öppna.
– Man får ha dörren öppen. Det är
inte så farligt ändå, det är värst när
man har kompisar hemma, då kan det
bli varmt. Fast ibland ställer golvvärmen till det. Den åker av och på som
den vill, den går inte att styra från
termostaten på väggen.
Monica Landberg är ordförande i
styrelsen. Hon bor inte i fastigheten,
men äger hälften av sonens etta.
– Inget är ju riktigt klart här, säger
hon, och pekar mot en ful skarv under
loftgången en våning upp där teglet inte går hela vägen upp,
utan lämnar ett
ojämnt utrymme av
trä den sista biten upp
till nästa våning.
– Vi misstänker att
byggaren helt enkelt
har använt fel byggmaterial. Mycket är importerat från Indien och
aldrig tänkt för svenska förhållanden. Annat
är bara felbyggt, konstaterar hon.
Lägenheterna har sålts

Emelie Runsvik är en av de
boende i föreningen.

balkon g

ern a

å
för mellan 350 000 och
n der.
olven p
B eton g g n g en vittra r sö
500 000 kronor. Det köps och
ä
i Kun g s
säljs fortfarande lägenheter i
huset, enligt Monica ungefär i
samma prisnivå som när huset
haft här också, men han har ju inte
byggdes.
lyckats i sitt arbete. Jag har dessutom bara
– Vi var naiva när vi köpte, vi trodde
lyckats nå honom en gång på telefon.
självklart att byggherren skulle åtgärByggherren i det här fallet är inget
da de småfel som vi såg i lägenvälkänt byggbolag, utan en lokal priheten. Dessutom trodde vi att det
vatperson. Det ställer till det när det
fanns något slags skydd när man
är så pass många problem med fastigköpte en nybyggd bostadsrätt. Men
heten. Det är nämligen bara till den
vi hade fel, nu i efterhand har vi ju
här personen som Monica och styrellärt oss att vi skulle ha haft en besiktsen kan vända sig, och han verkar
ningsman med precis som när man
precis som den kvalitetsansvarige ha
köper ett hus, säger hon.
slutat att svara i telefonen.
– Jag trodde att kommunen var
– Ett av problemen är att huset
med och hade något slags kontroll
aldrig har blivit slutbesiktigat, förklavid nybyggen av flerbostadshus, men
rar Monica. Vi kan inte heller göra
det har den tydligen inte haft sedan
det eftersom vi inte har tillgång till
1980-talet. I stället ska kontrollen skönågra originaldokument, det måste
tas av en kvalitetsansvarig. Det har de
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Ett av problemen är
att huset aldrig har
blivit slutbesiktigat
man så klart ha för att kunna se om
allt har gjorts som det var tänkt. Men
byggherren säger att alla dokument
har förstörts i en brand hemma hos
honom. Det är ett moment 22.
Detta leder till märkligheter, som att
trasiga tvättmaskiner i tvättstugan inte
kan lagas med garantin, eftersom garantin enligt uppgift har brunnit upp.
– Man blir så trött, det tar liksom
aldrig slut, suckar Monica.

brf Strandhagen sbc

SBC kommenterar:

”Problemen är extrema”
Bostadsmarknaden behöver
fler aktörer än de stora etablerade byggbolagen. Men för
konsumenten ökar riskerna ju
mindre byggföretaget är.
Det menar Göran Olsson, vd på
bostadsrättsorganisationen SBC.
– Problemen i Strandhagen är

bland de mest extrema som jag har
stött på, men det överraskar inte att
det är en liten byggare bakom projektet. Det finns problem vid alla nybyggen, men vid de tillfällen när det går
riktigt fel handlar det nästan alltid
om små företag, säger Göran Olsson.
– De stora, väletablerade byggföretagen är kanske inte snällare än de små,
men de vill vårda sitt varumärke eftersom de har något slags långsiktighet
i sin verksamhet. Vid en tvist så är det
i slutändan bara pengar och omsorg
om det egna varumärket som biter på
en byggare.
Göran Olssons tips till köparen är
alltså ungefär detsamma som Konsumentverkets: försök att kontrollera
företaget som bygger bostadsrättsfastigheten. Finns det några försäk-

Göran Olsson, vd på bostadsrättsorganisationen SBC, anser att referenser
från byggföretaget är A och O.

ringsskydd som gör att bygget kan
fullföljas?
– Be om referenser, det är A och O.
Kolla upp att företaget har byggt något
tidigare och ta kontakt med den föreningen.
– Försök även att kolla upp byggföretagets ekonomi. Vad har det för

omsättning, hur länge har det funnits,
finns det en årsredovisning? Det är
viktigt att aktören har en viss storlek,
för om det blir en tvist om något efter
inflyttning måste ju byggaren ha råd
att åtgärda felen. Annars ligger man
riktigt illa till. Som i Strandhagen.
THOMAS ARNROTH

”Kolla upp företaget som bygger”
Problemen i bostadsrättsföreningen Strandhagen är extrema, men
situationen är inte helt ovanlig enligt
Konsumentverket.
– Att köpa en nybyggd bostadsrätt
är komplicerat eftersom man inte har
någon direkt motpart, säger avdelningsdirektör Mari Gremlin.
– Köparens motpart är ju styrelsen,
som i sin tur ska agera mot byggaren.
Det blir extra besvärligt i ett nybygge
där styrelsen ofta representerar byggaren snarare än de boende i föreningen.
Det första och viktigaste man ska
göra när man vill köpa en nybyggd

bostadsrättslägenhet är, enligt Mari
Gremlin, att kolla upp företaget som
bygger.
– Är det ett mindre företag ska man
be om referenser till tidigare projekt.
Helst ska man ta kontakt med den föreningen och fråga hur allt har fung-

erat. Har byggaren inga referenser att
ge måste man vara medveten om att
köpet man gör är en chansning.
Man ska också vara uppmärksam på
vilka avtal man skriver under.
Det finns en del avtal som man kan
uppmanas att skriva under tidigt i
processen där man binder sig att köpa

bostaden oavsett om den blir dyrare
eller försenad och som gör att man
måste betala dyrt om man hoppar av.
Vi försöker få branschen att frivilligt
ta bort de här avtalen, men det är inte
ovanligt att de ändå används främst av
just mindre byggföretag.
 Mari Gremlin tycker att man ska be
att få se besiktningsprotokoll och om
möjligt vara med vid en slutbesiktning.
– Men problemet är att man inte
har någon rätt till det, det är styrelsen som har den rätten. Och vid ett
nybygge är ju risken att styrelsen sitter
i knät på byggaren.
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sbc bostadsministern

STORA
Den nye bostadsministern Stefan
Attefall (KD) vill ha mer. Av allt.
– Vi behöver fler bostadsrätter,
fler villor, fler hyresrätter och fler
ägarlägenheter, säger han.
 Text: Jens Kärrman Foto: Johan Bergmark

STEFAN ATTEFALL
Ålder: 50 år.
Aktuell: Ny bostads- och
civilminister.
Bor: I villa i Jönköping
sedan 2003. Bodde tidigare
i hus i Stureby i södra
Stockholm, dessförinnan i
en bostadsrätt i Liljeholmen
i Stockholm.
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utmaningar
När Din Bostadsrätt träffar Stefan

Attefall står fortfarande ett tiotal
flyttkartonger staplade efter väggen
i arbetsrummet. Den 50-årige kristdemokraten är nykomling i regeringen och mycket är nytt.
Utöver bostadsfrågorna ansvarar
han för länsstyrelsernas arbete, frågor
som rör statlig förvaltning, offentlig
upphandling och stödet till trossamfunden.
– Jag är det statsråd som har flest
myndigheter under mig. Det är mycket att lära sig, säger han leende.
När det gäller bostadspolitiken har
han redan identifierat vilken hans
största utmaning blir.
– Vi måste få upp det långsiktiga bostadsbyggandet. Varför har vi
i Sverige byggt så mycket mindre
än omvärlden under 20 års tid? Det
är den stora frågan, säger Stefan
Attefall.
Orsakerna är flera, enligt
den nye bostadsministern.
Han pekar på skattesystemet, dyra byggpriser,
långdragna planprocesser och krångliga regler.
– Vad som
är stort
och

smått av detta måste analyseras. Det
jobbet pågår.
Stefan Attefall vill att det ska byggas
mer av alla boendeformer. Visionen är
bostadsområden där det finns bostadsrätter, hyresrätter, ägarlägenheter och
villor. Men hyresrätterna kommer att
prioriteras.
– Vi har sagt att vi ska titta på hur vi
ska stärka hyresrättens ställning.

– Det tar ett tag innan det sätter sig
i systemet. Ägarlägenheter kommer
att komma starkt.
På kort sikt vill Stefan Attefall

komma åt bostadsbristen genom att
göra det mer fördelaktigt att hyra
ut i andra hand. Framför allt är tanken att människor med stora villor
eller lägenheter, och kanske utflugna

Att kräva försiktighet när bostadsmarknaden
ser ut som den gör tycker jag är riktigt


Den har, bland annat tack vare en
del skatteomläggningar som skedde
under 1990-talet, kommit i en sämre dager. Det tar sig uttryck i att nyproduktionen av hyreslägenheter har
varit sämre än på andra områden.
Miljonprogramsområdena skulle
vinna mycket på att ha fler upplåtelseformer, menar Stefan Attefall.
– Där ser jag gärna fler bostadsrättsföreningar. Men många har upplevt
att det är svårt att få majoritet eftersom många inte har råd eller inte
vågar. Där skulle ägarlägenheter
kunna vara ett sätt att ombilda en
del av ett hus.
Hittills har det bara byggts 250
ägarlägenheter i Sverige. Men Stefan
Attefall vill inte kalla det för ett
misslyckande.

Stefan Attefall om de nya lånereglerna

barn, ska hyra ut delar av bostaden till
exempelvis studenter.
– Det är inte lösningen på problemet, utan en viktig dellösning.
Dagens hyresreglering kan innebära att
människor i storstäderna med bostadsrätt går i förlust på uthyrningen. Vad
ska ni göra åt det?

– Vi har reformerat hyressättningssystemen. Hyresnivån ska ta hänsyn
till läge och standard. Det finns en
större flexibilitet i det system som börjar gälla den första januari. Det tror
jag är bra för marknaden i stort. Där
finns en spärr för oskäliga hyror, det
är rimligt att ha det även vid andrahandsuthyrning. Man ska
inte kunna ta ut vilka hyror
som helst.
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Mitt parti har inte
älskat den här
uppskovsavgiften.
Men den delen ingår
i en uppgörelse som
totalt sett innebär
att vi fått bort den
oförutsägbara
fastighetsskatten
På senare år har flera regelförändringar gjort det tuffare för bostadsrättsföreningar eller de som planerar
att köpa sin bostad. Mest uppmärksammat är beslutet att kräva två
tredjedelars majoritet vid ombildningar. Sedan i höstas är det inte heller
möjligt att låna mer än 85 procent av
köpeskillingen vid ett bostadsköp.
Stefan Attefall har förståelse för
förändringarna.
– Det är klokt med nuvarande regler med två tredjedelars majoritet. Av
två skäl. För att få en bra övergång
behövs en bred enighet. Det finns också en risk för att man inte orkar med
den ekonomiska bördan om det är för
knappa majoriteter som ska bära huset.
Om lånereglerna säger han:
– Att kräva försiktighet när bostadsmarknaden ser ut som den gör tycker
jag är riktigt, sedan kan man diskutera
om det ska vara just det här kravet eller
om det ska vara ett amorteringskrav.

Förändringarna av fastighetsskatten
har upprört många bostadsrättsinnehavare. I synnerhet uppskovsavgiften.
Hur ser du på detta?

– Mitt parti har inte älskat den här
uppskovsavgiften. Men den delen ingår
i en uppgörelse som totalt sett innebär
att vi fått bort den oförutsägbara fastighetsskatten. Inte minst bostadsrättsföreningarna har fått en kraftig sänkning genom att schablonavgiften
avskaffades, men också lägre fastighetsavgift och lägre fastighetsskatt.
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Bostadsministern Stefan Attefall på sin
för tillfället ganska röriga arbetsplats.

Så säger SBC
SBCs vd Göran Olsson tycker att Stefan Attefall är för
fixerad vid hyresrätter.
– I stället borde man fokusera på det folk vill ha. Alla undersökningar visar att folk vill äga sin bostad, säger Göran Olsson.
Att Stefan Attefall vill prioritera hyresrätterna förvånar inte
Göran Olsson.
– Samma ord kommer ur munnen
på samtliga bostadsministrar. De är
fast i samma tänk. Det sitter djupt,
säger han.
 Men Göran Olsson tycker att
regeringen borde tänka om.
– Mot bakgrund av att flera undersökningar visar att folk vill äga sin
bostad framstår det som obegripligt
att han fortsätter att hävda detta.
Alla pratar om billiga hyresrätter,
men det kommer inte gå att bygga

några billiga hyresrätter i dag.
Göran Olsson beklagar också att
regeringen inte har några planer
på att avskaffa tvåtredjedelsregeln
vid ombildningar. Däremot välkomnar SBC att bostadsministern ser
bostadsrättsföreningar som en viktig
aktör när miljonprogramsområdena
ska få sig en ansiktslyftning.
 Att det ska bli lättare att hyra ut i
andra hand sätts också upp på pluskontot.
– Det tycker vi är bra, även om jag
inte tror att dagens skattelättnader
kommer att räcka.

Vill du förlänga livstiden på
din Siemens produkt?

20%

på alla rengörings- och
underhållsprodukter
i vår eShop

Klicka in på www.siemens-eshop.se, använd rabattkoden
ANESBOSE03. Erbjudandet gäller tom 31/1 2011.
Vem kan din produkt bättre än den som har tillverkat den?
Framtiden flyttar in.

Kanonpriser på tvättutrustning
SBC har valt PODAB som sin enda samarbetspartner
för professionell tvättutrustning. Därför får alla SBCs
medlemmar riktigt bra priser. PODAB har det bredaste
sortimentet på marknaden samt kompetensen att ta fram
den bästa lösningen för just ditt behov. Det lovar vi!
För mer information besök vår kampanjsida,
www.podab.se/SBC10. Kom ihåg att du måste vara
SBC-medlem för att ta del av våra fina erbjudanden.
För mer information kontakta PODAB på 031-752 01 00

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

RABATT

Vår fastighetsavdelning
vet vad de pratar om.
Och hur du sparar pengar.

• Värmepumpar för små som stora fastigheter

Nyhet!

• Sänkta värmekostnader med upp till 70 procent
• Utförlig systemhandbok för alla som arbetar med
våra värmepumpar

Med lågenergicirkulationspumpar.

IVT Greenline HE E21/E28

Du är den som tjänar mest på att vi har koll på allt som rör din fastighets
uppvärmning. Hos oss får du över 30 års samlad erfarenhet av miljövänliga
systemlösningar för stora och små fastigheter. Därför kan vi garantera driftsäkra
anläggningar som ger dig högsta möjliga besparing. Välkommen in att se dig
omkring på www.ivt.se/fastighet.

sbc privatekonomi

HYRA Ut I
ANDRA HAND
SÅ DEKLARERAR DU RÄTT
När du hyr ut i andra hand finns det ett och annat att tänka på,
bland annat hur inkomsten från uthyrningen ska deklareras.
Se till att planera före så slipper du besvärliga efterräkningar.
För att få hyra ut i andra hand

måste du begära tillstånd av din
bostadsrättsförening. Det beror på att
föreningen är den lagfarne ägaren av
fastigheten och därmed ytterst ansvarig. En del föreningar ser negativt på
andrahandsuthyrning eftersom det
minskar antalet aktiva i bostadsrättsföreningen. Om föreningen nekar kan
beslutet prövas av hyresnämnden. De
bedömer om det finns beaktansvärda
skäl för att hyra ut i andra hand. Det
kan till exempel vara arbete, studier
eller vård av anhörig på annan ort,
värnpliktstjänstgöring eller annan
samhällstjänst, sjukdom eller provsamboende.
När en lägenhet hyrs ut i andra

hand bor en annan person än du själv
självständigt i din lägenhet. Om du
vill hyra ut en del av din lägenhet, till
exempel ett rum, behövs inget tillstånd från bostadsrättsföreningen. Men
det är alltid bostadsrättsinnehavaren
som ansvarar för att lägenheten hålls
i gott skick och att grannar inte störs.
Inkomsterna från en andrahandsuthyrning ska deklareras på den vanliga
deklarationsblanketten, som inkomst

av kapital. Man får ha en hyresintäkt
på 12 000 kronor utan att deklarera
och då får också månadsavgiften dras
från det beloppet.
– Säg att du per år fått 30 000 kronor i hyra under ett år och har en
månadsavgift på
1 000 kronor per
månad. Då kan maxbeloppet 12 000 dras
av först, och därefter
kostnaden för avgiften 12 000 kronor. Det
blir då 6 000 kronor kvar att deklarera som inkomst av kapital, säger Karin
Sköld Berzelius, rättslig expert på
Skatteverket.
Skatteverket har en hjälpblankett
(SKV 2199) som kan användas som
underlag då beloppet ska räknas ut.
Regeringen vill höja det maximala
hyresbeloppet till 18 000 kronor. Om
beslutet går igenom kommer det att
gälla från den 1 januari 2011.
Om en hyresgäst upplever att
bostadsrättsinnehavaren har tagit ut
en oskälig hyra så kan denna överklaga till hyresnämnden senast tre månader efter att lägenheten har lämnats.
– Hyresnämnden prövar ärendet

enligt bruksvärdesreglerna och hyresgästen kan få återbetalning retroaktivt, säger Håkan Julius hyresråd
och myndighetschef på hyres- och
arrendenämnden i Stockholm.
En oskälig hyra innebär att den är
påtagligt högre än de hyror som finns
i en jämförbar lägenhet hos de kommunalt ägda hyresfastigheterna. En
bostadsrättsinnehavare med höga lån
och kostnader kan
därför inte räkna med att ta ut
en hyra för de faktiska kostnaderna
som personen har,
utan måste anpassa hyran till vad som gäller för andra
hyresrätter. Däremot går det att göra
ett mindre påslag om lägenheten är
möblerad men det rör sig i praktiken
om maximalt 10–15 procent.

Hyresgästen kan
få återbetalning
retroaktivt

Hyresavtalet bör innehålla en
bilaga om avstående av besittningsskydd i de fall att man hyr ut lägenheten på två år eller längre.
Du hittar ansökningsblanketter för
andrahandsuthyrning under rubriken
”Blanketter” på www.sbc.se/medlemssidor. Där finns även hyresavtal
att ladda ner. Kontakta styrelsen om
du saknar inloggningsuppgifter.
Malin Hallare
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58 kvadrat

i Sarajevo

VI
SÅ BORPA:
I EUROevo
saraj

Sarajevo har under det senaste dryga decenniet
rest sig ur ruinerna. Det är som om hela staden
har borstat dammet av axlarna och nu försöker
gå vidare efter år av förödande krig.
Under samma period har bostadsmarknaden genomgått en dramatisk förändring.
Från att privat ägande av bostäder inte tilläts
under Jugoslavientiden, till en avreglerad
marknad med stora prissvängningar, som
gjorda för spekulanter.  		
Text: Andreas Karlsson

		

Foto: ADAM HAGLUND

I fasaden utanför fönstret sitter en

bit granatsplitter kvar, inkilat i murbruket mellan två tegelstenar. Riad
Hadžić står på den inbyggda balkongen
och pekar mot bergen vid horisonten.
– Därifrån besköt de staden. Huset
klarade sig, men fick förstås en del skador. Balkongerna var det inte mycket
med när vi kom hit, säger han.
Med ”de” syftar han på den serbiska
armén. Under nästan fyra år i början
av 1990-talet var Sarajevo en belägrad
stad. Granater vällde in över staden och
skapade stor förödelse, och krypskyttar sköt helt godtyckligt prick på människor som råkade befinna sig på fel
plats vid fel tillfälle. Uppemot 20 000
beräknas ha dödats under belägringen
och många tusentals fler har fått skador för livet.
Själv flydde Riad med sina föräldrar till Norge när kriget bröt ut. När
han återvände så var det först till
Mostar, där han träffade sin blivande fru Lejla. Därefter bodde de båda
en period i hans hemstad Banja Luka,
innan de bestämde sig för att flytta
till Sarajevo.
Han svarar lite svävande på hur de
fick tag på lägenheten som de bor i.
Förklarar att de bytte den mot den
lägenhet som hans mamma ägde i
Banja Luka.
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Egentligen litar jag inte på någon, vare sig på
mäklare eller banker, men vad ska man göra
– Alla gjorde så, ursäktar han sig
med ett leende. Vi kom överens med
ägaren till den här lägenheten att de
var likvärdiga och så bytte vi rakt av.
Det var strax efter kriget och ingen
hade koll på något. I dag är det lite mer
ordning på bostadsmarknaden.
Vi har sett till att få ordning på alla
papper och officiellt är det min mamma som äger den här lägenheten.
Mamman stannade i Norge efter
kriget, men är på tillfälligt besök när
vi hälsar på hos familjen Hadžić. Hon
nickar instämmande och säger att
själv har hon inga som helst planer på
att flytta tillbaka till Bosnien.

Hon har jobb i Norge, nya vänner och
trivs utmärkt där.
Huset som Riad och Lejla bor i byggdes 1969. Det är slitet, men lägenheten
är renoverad och håller god standard
med bosniska mått mätt. Den är på 58
kvadratmeter, med två rum och kök.
Den inbyggda balkongen har dessutom givit ytterligare lite svängrum och
där står vitvaror och förvaringsskåp.
– Hallen är för stor, funderar Riad.
På 58 kvadratmeter borde man utan
problem ha kunnat få in ett rum till
om man hade planerat annorlunda.
Fler rum hade varit bättre, det spelar
ingen roll att de blivit små.

familjen HadžIC
Riad HadžiC är 33 år, och kommer
från Banja Luka. Lejla Hadžic är 28 år
och kommer från Mostar. De träffades i
Mostar efter kriget och har bott tillsammans sedan 2001. För två år sedan gifte
de sig och de har sonen Dani tillsammans.
 Lejlas största passion är matlagning.
Hon tillbringar mycket tid i köket och
föredrar att laga internationella rätter,
snarare än traditionella bosniska rätter
som hon tycker är ”lite för tunga och
köttbaserade”.
 Riad ägnar mycket av sin lediga tid
framför datorn. Inte minst sköter han
om två små familjeföretag som driver
internethandel med ett blandat utbud av
bosniska souvenirer, t-shirts, med mera.
Sonen Dani Hadžic har, när vi besöker
familjen, vägarbetsmaskiner som sitt
stora intresse. Familjens enda husdjur är
en guldfisk som saknar namn. Egentligen
tycker de alla att den är ganska ful och
meningslös, men de har ändå svårt att
göra sig av med den.

De bor i ett av fyra höghus i stadsdelen Ćengić Vila, en grå och ålderstigen
del av Sarajevo, alldeles jämte den stora genomfartsleden Maršala Tita
– ”Marskalk Tito”. Ursprungligen var
det ett stort byggföretag som lät bygga
husen för att inhysa sina anställda, men
det systemet är nu ett minne blott och
bostadsmarknaden har privatiserats
och avreglerats.
Riad och Lejla berättar att de är

lyckligt lottade som har jobb båda två.
Kanske inte några välbetalda jobb,
konstaterar de, men ändå något. I ett
land med 40 procents arbetslöshet vill
de helst inte klaga. Riad förestår ett
kafé och Lejla undervisar i engelska
på en privatskola. Hon berättar att
helst skulle hon vilja vara på en statlig
skola i stället.
– I Bosnien betalar jobb inom den
offentliga sektorn bättre än jobb i den
privata sektorn. Det finns också möjlighet till lite bättre förmåner om
man jobbar för staten, säger hon.
Hon sitter i soffan och klappar

sonen Danis på huvudet. Tillökningen
i familjen har gjort att de sedan en tid
tillbaka har letat efter en lite större
lägenhet. Och nu tror de att de har hittat den. De har anlitat en agent som

Familjen Hadžic
bor i en tvåa på
58 kvadratmeter
i Sarajevo.

Det finns väldigt
många lägenheter
på marknaden
har hjälpt dem att hitta en nybyggd
trea på 70 kvadratmeter i ett lugnt
område ytterligare en bit från centrum.
– Den nya lägenheten kommer inte
att vara klar förrän i juli nästa år, så
vi har fram till dess på oss att försöka hitta en köpare till den här lägenheten, säger hon.
Riad inflikar:
– Det bör gå, men det är tufft, för
det finns väldigt många lägenheter på
marknaden och det här är en väldigt
typisk bosnisk lägenhet utan det där
extra som köpare med pengar letar efter.
Riad och Lejla säger att de hoppas
få 110 000 KM (konvertibla mark) för
lägenheten, motsvarande ungefär
520 000 svenska kronor. Den nya
lägenheten kommer att kosta dem
140 000 KM, eller 660 000 svenska
kronor. Mellanskillnaden kommer de
att ta banklån på.
– Egentligen litar jag inte på någon,
vare sig på mäklare eller banker, men
vad ska man göra. Det är svårt att lösa
det här utan dem, säger Riad.

Att KÖPA OCH ÄGA
LÄgENHET I Sarajevo,

Bosnien och Hercegovina
✔ Den privata bostadsmarknaden
är ung i Bosnien och Hercegovina.
Före kriget på 1990-talet och
Jugoslaviens sönderfall var det inte
tillåtet för privatpersoner att äga
bostäder över huvud taget. Staten
och stora företag byggde bostäder
och upplät dem åt sina anställda,
men överlät aldrig något ägande.
Detta öppnade även för en svårkontrollerad svart marknad.
✔ Efter kriget öppnades ägandemöjligheterna och spekulationen
i bland annat bostäder tog fart.
Priserna var inledningsvis låga,
men steg snabbt. På bara ett par år
steg bostadspriserna med mellan
100 och 150 procent. Därefter har
de sjunkit igen, med omkring 50
procent.
✔ Priset på lägenheter varierar
mycket. I attraktiva områden i centrala Sarajevo betalar man i dag
3 000–4 000 KM (konvertibla mark)
per kvadratmeter, motsvarande
ungefär 14 000–18 000 kronor.
Bara någon mil från centrum kan
priserna vara hälften så höga och
på landsbygden ytterligare mycket
billigare.
✔ En bosnisk medellön ligger på
ungefär 800 KM, motsvarande
knappt 4 000 kronor i månaden. De
genomsnittliga månadskostnaderna
för boende i en standardlägenhet
är omkring 300 KM, alltså strax
under 1 500 kronor.
✔ Lägenheter annonseras i tidningar och på internet, men det
vanligaste är att såväl köpare som
säljare vänder sig till en agent eller
mäklare som hjälper till att hitta
eller sälja objekt. Mäklararvodet
ligger vanligen på omkring 3 procent av försäljningspriset.
✔ Det är oftast inga problem att få
banklån, givet att en eller helst två
personer i hushållet har fast jobb
och stabil inkomst. Räntorna ligger
på omkring 8–10 procent.
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sbc så här bor vi!

Erik och Marguerites
BOSTAD:
Namn: Erik och Marguerite Mählkvist,
71 och 66 år.
Bostad: Lägenhet vid Brommaplan
i västra Stockholm.
Byggår: 2006 – 2008.
Bostadsrättsförening: Brommahöjden.
Yta: 73 kvadratmeter.
Avgift: 4 336 kronor.
Bäst med bostaden: Ljuset och
öppna ytor.
Saknar: Förråd i lägenheten.
Inredningstips: Utgå från vad ni
själva gillar.

Villan i Bromma är utbytt mot
en nyproducerad bostadsrätt
i samma område. Paret Erik och
Marguerite Mählkvist ångrar
sig inte.
– Det bästa är ljuset och de
öppna ytorna. Vi saknar inte
huset ett dugg, konstaterar de.
Erik, 71, och Marguerite, 66, har bott

i sitt 1930-talshus i Brommastadsdelen
Olovslund i mer än 40 år. Men för
ett par år sedan började tanken på
att sälja huset och i stället köpa en
lägenhet att gro. Av en slump såg de
att NCC skulle bygga ett höghus vid
Brommaplan.
– Vi ställde oss i kö. Det kändes rätt
och vi ville sälja huset innan vi blev
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för gamla, säger Erik Mählkvist.
För två år sedan flyttade de in i tvårummaren på sjätte våningen på
Kapplandsvägen 6. Ett hus som syns
från Brommaplan: det är 16 våningar
högt, har en färgglad fasad där mycket
består av glas.
– Vi trivs väldigt bra. Vi har valt färger, kök och utformning av badrummet. Vi valde bort ett rum för att få
vardagsrummet större. Och jag älskar
det, säger Marguerite.
Det bästa med lägenheten är ljusinsläppet. Lägenheten har åtta fönster
i två väderstreck samt en balkong med
ett rejält ljusinsläpp. Arkitekten som
har ritat huset har gjort balkongerna
inglasade från golv till tak.
– Det är underbart att sitta här och

fika, läsa eller äta middag, säger Erik.
– Jag tycker om badrummet, det är
fräscht och duschen är praktisk och
tar liten plats. Dessutom är det skönt
att ha tvättmaskin, mangel och torktumlare i badrummet. Jag tycker om
köket också, vi har valt ek och kaklet
är i färgen blåbär. Det blev väldigt fint,
tycker vi båda, fyller Marguerite i.
Att flytta från huset var inte ångestfyllt eller jobbigt. Det som var tufft
var mängden saker som de hade samlat på sig. Paret ägnade månader åt att
slänga och sortera saker.
– Nu har vi den här ytan och det är
lagom. Om vi vill ha huskänsla brukar
vi åka ut med husvagnen. Det är en
härlig avkoppling och vi slipper snöskottning och gräsklippning.
malin byström
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Glassigt i glas

SBCs EXPERTER SVARAR

Vad gäller vid flytt?
Jag ska flytta och undrar om man
som bostadsrättshavare kan ta med
sig utrustning som jag själv köpt, till
exempel braskamin, tvätt- eller diskmaskin?
Svar: Ja, men i så fall måste förening-

Det luktar mögel!
Vi köpte vår lägenhet för några månader sedan och har upptäckt att det
luktar mögel i badrummet. Vart kan man vända sig för att få det undersökt, och hur gör vi om det verkligen är mögel? Räknas det i så fall inte
som ett dolt fel som den förre ägaren ska betala?
Svar: Vi föreslår att ni tar kontakt
med ert hemförsäkringsbolag som
kan tipsa om en firma för att undersöka eventuell förekomst av mögel.
Bostadsrättsföreningen gör ingenting så länge det inte finns miss-

tanke om att det även har spridits
till själva fastigheten, till exempel i
bjälklaget. Om mögelförekomst kan
betraktas som ett dolt fel beror bland
annat på om säljaren har känt till
felet eller inte.

ens ursprungliga utrustning återställas (om den finns kvar). Normalt ingår
ändå inredning och utrustning i försäljningen av bostadsrättslägenheten
och påverkar priset vid försäljningen.

Får föreningen ta ut
dröjsmålsränta?
Kan föreningen verkligen ta ut
dröjsmålsränta på för sent betalade
månadsavgifter? Har aldrig hört talas
om eller drabbats av det tidigare!
Svar: Ja, det stämmer. Även om inte

stadgarna säger något om detta har
föreningen ändå rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Kan styrelsen neka oss pantsättning?
Styrelsen i vår förening har nekat
oss att pantsätta vår lägenhet därför
att de inte tycker att den är värd så
mycket, och att vi har lån på den
sedan tidigare. Men det har väl inte
styrelsen att göra med? Vår bank
säger att det är den som tar risken.
Visst kan vi väl belåna vår lägenhet
hur många gånger som helst?

Svar: Styrelsen kan inte fatta beslut

om pantsättning. Och ja, det är kreditgivarna, inte föreningen, som
avgör lägenhetens kreditvärde.
Föreningen kan alltså aldrig förhindra en pantsättning och har inte
heller med den att göra annat än att
styrelsen ska notera pantsättningen
i lägenhetsförteckningen.

SBCs experter svarar på styrelsens frågor om allt som har med bostadsrätt
att göra. Mejla dina frågor till info@sbc.se
Några i styrelserådgivningens expertpanel, främre raden från vänster: Elisabeth
Kalderén, Peder Halling, Kerstin Frykberg Andersson. Mellanraden: Marianne
Mählkvist, Mats Lindbäck, Elise Segefalk, Stig Alexanderson. Bakre raden: Göran
Olsson, Kenny Fredman, Oscar Liljencrantz, Christer Högbeck, Thomas Lagerqvist.

Din bostadsrätt • 23

P

posttidning b

Stryker du skjortan
med brödkavel?

Det finns tillfällen då man verkligen behöver ta sig
i kragen. Vi på SBC kan rekommendera en skräddarsydd lösning som underlättar ditt arbete så att du
undviker ekonomiska överraskningar. Med en nästan
100-årig erfarenhet av att bara arbeta med bostadsrätter kan vi erbjuda dig och din bostadsrättsförening

de tjänster ni kan tänkas behöva. Vi hjälper dig
med allt från ekonomisk och teknisk förvaltning till
juridisk expertis så att din förening får ett så bekymmersfritt styrelsearbete och boende som möjligt.
Kort sagt, vi har de rätta verktygen för dig.

KONTAKTA VÅR KUNDTJÄNST PÅ 0771-722 722 ELLER MAILA TILL KUNDTJANST@SBC.SE SÅ BERÄTTAR DE VAD VI KAN GÖRA
FÖR ER FÖRENING. VI FINNS I STOCKHOLM, GÖTEBORG, MALMÖ, UPPSALA, VÄSTERÅS OCH SUNDSVALL. WWW.SBC.SE

