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Efter succén 2012 har Fastighetsägarna och Estate Mediaåterigen glädjen att bjuda in branschens ledande aktörer till Fastighetsdagarna 2013 på Copperhill Mountain Lodge i Åre.

Fastighetsdagarna i Åre är en tvådagars konferens i fjällmiljö med fokus på de viktigaste utmaningarna och möjligheterna i den kommersiella fastighetsbranschen. Här får du en unik möjlighet att kombinera kunskaps- och nätverksbyggande i fantastisk miljö. 

Anmäl dig redan nu för att garanterat få plats.

Program och anmälan: www.fastighetsdagarna.com
Deltagaravgiften för Fastighetsdagarna är 12 900 kr exklusive moms och då ingår konferens, alla måltider och boende (torsdag till fredag).
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Med Plug & Play Masterpact M erhålls en fabrikstillverkad retrofitlösning  
där en anpassad Masterpact NW installeras i den befintliga Masterpact M 
kassetten. 

Detta är en lösning som gör det möjligt att ersätta äldre modeller av 
Masterpact M med liten arbetsinsats och minsta möjliga påverkan på 
driften. Den befintliga kassetten behålls. Inga ändringar genomförs på 
skenor eller kabelanslutningar. 
 

Med Plug & Play Masterpact M erhålls en lösning som: 
> Är snabb och enkel att genomföra 
> Är testad 
> Är driftsäker genom en modern och pålitlig lösning 
> Minimerar påverkan på produktionen vid utbyte 
> Erbjuder möjlighet till energioptimering genom inbyggda mätmöjligheter 

Originalkassetten behålls. 
Inga övriga ändringar i ställ-
verket är nödvändiga.

Plug & Play Masterpact M   

Retrofitlösning med minsta möjliga påverkan på driften  

Tävla om en iPad!
Hämta broschyren om vår Plug & Play lösning och ta 
chansen att vinna en iPad! Besök www.SEreply.com och 
ange koden 27561p.

30 minuter 

och 2 enkla moment
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Nya Citan lockar med låg bränsleförbrukning och kompakta 
mått. Men det är bakom ratten som den verkligen övertygar. 
Dynamiken och köregenskaperna gör Citan till den perfekta 
stadsbilen. De starka CDI-motorerna har en snabb och följsam 
gasrespons. Ett optimerat chassi lägger grunden till bilens  
exakta väghållning. Och den nya, smarta elstyrningen anpassar 

sig efter hastigheten, vilket gör bilen lättmanövrerad på små ytor, 
samtidigt som den är mjukt stabil i högre hastigheter. Hela 
miljön i bilen är gjord för att du ska trivas. Med smarta funk-
tioner och reglage. Då blir det inte bara roligare att gå till jobbet. 
Dessutom kör du bättre – och mer ekonomiskt. Nu finns Citan 
hos din närmaste återförsäljare. Välkommen in och prova själv.

En mindre transportbil. Lika mycket Mercedes.

1 595:-/månad*

Citan 108 CDI Lång
ECONOMY-paket:
• Finansiering (finansiell leasing)  
•  Service inklusive förlängd 

nybilsgaranti

*  Citan 108 CDI Lång. Kontantpris 139 900 kr. Finansiell Leasing via Mercedes-Benz Finans 36 mån, 
restvärde 42 %, 1:a förhöjd avg. 30 %, fast månadskostnad (oktober 2012), 6 000 mil, inkl Service 
SelectPlus. Leasingavgift exkl. moms. Reservation för sedvanlig kreditprövning.

En mindre transportbil.
En större upplevelse.
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PÅ OMSLAGET: 
Regina Kevius, M, 
stadsbyggnadsråd 
i Stockholm.
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FÖR ÖVRIGT�…
…SÅ RULLAR årets bostadshyresförhandlingar så sakta på. En del uppgörelser 
speglar insikten om att hyresgästernas värderingar är betydelsefulla.

…PLANERAR VI nu för Almedalsveckan nästa år, där vi gärna ser fl er kommersiella 
fastighetsbolag som medarrangörer.

…VÄNTAR VINTERNS vita viljekrävande vitaliserande viftande vid vindrutorna.

Skulle avdragsrätten slopas 
helt bedöms marknadsvärdena 
för fastigheter sjunka med så 
mycket som 10-15 procent.”

”

Inga räntesnurror – men stjä��lp inte en 
hel bransch genom att slopa �  �ränteavdragen

ör ett år sedan briserade den så 
kallade Caremaskandalen, när brister 
i verksamheten på något av Caremas 
äldreboenden uppmärksammades. Men 
det var inte bara bristerna i vårdkvalitet 

som kritiserades utan i lika hög grad den avance-
rade skatteplaneringen. Carema och fl era andra 
bolag hade med hjälp av så kallade räntesnurror för 
interna bolagslån försökt minimera den beskatt-
ningsbara vinsten. 

DET ÄR ETT avancerat skatteplaneringsupplägg 
som förtjänar kritik. Samtidigt har debatten om 
räntesnurror lett till en diskussion om i vilken 
omfattning det ska vara möjligt för bolag att göra 
avdrag för utgiftsräntor, såväl interna som externa. 
Förespråkarna menar att slopad avdragsrätt mins-
kar möjligheten till skatteplanering och förenklar 
reglerna för beskattning. Bolagen kan därutöver 
kompenseras för slopad avdragsrätt genom att 
bolagsskatten sänks kraftigt. Det är en utveckling 

som oroar mig, eftersom man varken förstått eller 
tagit hänsyn till de särskilda förutsättningar som 
gäller för fastighetsbranschen. 

Fastighetsbranschen är en oerhört kapitalinten-
siv bransch och skiljer sig därmed från stora delar 
av övriga näringslivet. Tillgången till kapital och 
möjlig heten till ränteavdrag har en helt annan bety-
delse än för exempelvis tjänste producerande företag.  
Skulle avdragsrätten slopas helt bedöms marknads-
värdena för fastigheter sjunka med så mycket som 
10–15 procent, till följd av ökade avkastningskrav. 
Det är en värdeminskning som skulle få enormt stor 
påverkan på bland annat banksektorn, där 60 pro-
cent av lånepanterna utgörs av fastigheter, och där-
med på hela svenska ekonomin. 

ETT HELT SLOPAT ränteavdrag riskerar därför att 
inte bara slå undan benen för fastighets branschen 
utan också att förstärka och förlänga den redan 
kraftigt nedåtgående konjunkturen. Det är en 
utveckling som varken enskilda fastighetsägare 

 Ledare Reinhold Lennebo
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Fastighetsägarna i fokus

Inga räntesnurror – men stjä��lp inte en 
hel bransch genom att slopa �  �ränteavdragen

eller samhället tjänar på. Det skulle också vara en 
så genomgripande förändring av fastighetsbran-
schens funktion att det sannolikt inte är möjligt 
att kompensera för den genom att kraftigt sänka 
bolagsskatten.

Det är därför begripligt att företagsskatte-
kommittén, som ska utreda begränsningar av ränte-
avdragen, fått förlängt uppdrag med ytterligare sex 
månader. Kommittén bör utnyttja den tiden för att 
undersöka hur ett förslag om slopade eller minskade 
möjligheter till ränteavdrag skulle påverka fastig-
hetsbranschen och samhällsekonomin, men också 
fokusera på att ta fram ett system som inte stjälper 
en hel bransch. 

FASTIGHETSÄGARNA och våra medlemsföretag är 
samhällsbyggare. Vi bidrar till ett väl fungerande 
samhälle genom att bygga, utveckla och tillhanda-
hålla bra bostäder och lokaler. Genom vår verksam-
het växer och utvecklas orter och regioner. 

Det är inte förenligt med min syn på samhälls-
ansvar att använda avancerade räntesnurror med 
det enda syftet att betala så lite skatt som möjligt. 
Men samtidigt kan jag inte passivt se på när vill-
koren för branschens verksamhet äventyras så.

För att fastighetsbranschen ska kunna fortsätta 
att bidra till samhällsbyggandet måste fastighets-
bolag få fortsatt möjlighet att göra ränteavdrag, 
men på sikt måste även hela beskattningen av 
fastigheter ses över. Vi bidrar gärna till det arbetet 
genom att redan nu komma med några goda förslag 
till fi nansdepartementet. 

Behåll möjligheten till ränteavdrag för fastig-
hetsbranschen, slopa fastighetsskatten på närings-
fastigheter och inför en låg moms på bostads-
hyrorna.

Kommentera, dela eller skicka 
artikeln vidare.

SKICKA ARTIKELN

Vd Fastighetsägarna Sverige

Bloggar för en hållbar stadsutveckling
En långsiktigt levande stad förut-
sätter hållbarhet och en levande 
stadskärna. För att sprida kunskap 
om hållbar stadsutveckling deltar 
Fastighetsägarna nu med blogg- 
och debattinlägg på det nyligen 
uppstartade hållbarhetsforumet 
Hållbarstad.se. I forumet kan du 
läsa inlägg av bland annat Rudolf 
Antoni, utredare och biträdande 
näringspolitisk chef på Fastig-
hetsägarna GFR, Tomas Kruth,  projektledare stads- och ortsut-
veckling på Fastighetsägarna GFR och Mia Enayatollah, informa-
tionsdirektör på Fastighetsägarna Stockholm.

Hållbar stad drivs av Arkitekturmuseet genom bidrag av 
Delegationen för hållbara städer och med särskilt stöd från 
Naturvårdsverket.

Ny vd på Fastighetsägarna GFR
Charlotte Andersson är idag a� ärsverksam-
hetschef på Fastighetsägarna GFR men nästa år 
tillträder hon som ny vd. Den 20 november tog 
Fastighetsägarna GFR:s styrelse beslutet.

– Det känns fantastiskt bra. Jag ser fram emot 
att tillsammans med våra medarbetare och med-
lemmar fortsätta att arbeta hårt för att få en väl 
fungerande fastig hetsmarknad, där fastighets-
ägare på marknadsmässiga villkor och med sam-
hällsansvar tillgodoser efterfrågan på bostäder 
och lokaler, säger Charlotte Andersson.

Lennart Alexandersson, nuvarande vd, går nu i pension och 
Charlotte Andersson kommer att tillträda sin nya tjänst i april nästa 
år. Fram tills dess kommer hon att jobba med årets hyresförhand-
lingar.

– Jag är väldigt tillfreds med att vi kunnat göra en internrekryte-
ring och ser fram emot ett nära samarbete med den nya ledningen 
säger Lars-Erik Jansson, ordförande för Fastighetsägarna GFR.

Andersson började jobba på Fastighetsägarna som chefsjurist i 
mars 2009 och blev verksamhetschef 2010. 

Charlotte 
Andersson

Viktig kampanj för brandsäkerhet i jul
Det brinner i 17 hem varje dag, varje år och under julen är bostads-
bränder ännu vanligare. Fastighetsägarna stödjer kampanjen 
Aktiv mot brand som vill uppmärksamma de vanligaste orsakerna 
till bostadsbränder och uppmuntra alla att ta ett aktivt ansvar för 
det egna brandskyddet. 

– Vi stöder kampanjen för att den direkt riktar sig till de boende. 
Deras kunskap, delaktighet och ansvarskännande 
är en nyckelfaktor i brandskyddsarbetet. Att kunna 
förebygga risker i hemmet, se till att ha en fung-
erande brandvarnare och veta hur man ska agera 
om olyckan ändå är framme är livsnödvändiga 
kunskaper, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk 
expert på Fastighetsägarna Sverige.

Följ Fastighetstidningen på internet! 
Följ Fastighetstidningen på Facebook och Twitter och 
håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna om fastig-

heter, transaktioner, hyressättningar och fastighetsägare. Glöm inte 
att också kolla in din egen lokala förening!

En långsiktigt levande stad förut-
sätter hållbarhet och en levande 
stadskärna. För att sprida kunskap 
om hållbar stadsutveckling deltar 
Fastighetsägarna nu med blogg- 
och debattinlägg på det nyligen 
uppstartade hållbarhetsforumet 
Hållbarstad.se. I forumet kan du 
läsa inlägg av bland annat Rudolf 
Antoni, utredare och biträdande 
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Nyhetsredaktör Erik Hörnkvist, erik.hornkvist@fastighetstidningen.se Nyheter

en stor del av de tätskikt som används 
idag har allvarliga brister och risken 
fi nns för många kostsamma vatten
skador framöver. 

Plattsättare har sedan 2007 använt ett 
gummi lim som nästan aldrig torkar. Nu var
nar experter för att många nya badrum kan 
drabbas av vattenskador. 

– Det är en klar risk att 
använda sådana system, 
säger Anders Jansson, som 
ligger bakom SP:s rapport: 
Tätskikt i våtrum – funktions-
provning av foliesystem.

Där står bland annat att 
läsa: 

”Gummimassa mellan två 
täta skikt har läckt på fl era 
platser även fast torktiden 
varit mycket lång. Således är 
denna skarvmetod inte att 
rekommendera.”

– Provningen bekräftade 
bara det vi sen tidigare börjat 
förstå och även hört vissa hantverkare säga; 
nämligen att torktiderna är långa när man 
limmar med tätskiktsgummi, säger Roger 
Andersson skadeexpert på Dalarnas försäk
ringsbolag (en del av Länsförsäkringar).

Johan Puuri, vd Byggkeramikrådet, BKR, 
menar att SP:s slutsats att en delvis härdad 
skarv utgör en risk för läckage inte stäm

mer, förutsatt att det är ett korrekt monterat 
system. Han konstaterar också att rapporten 
från SP baseras på system som då ännu inte 
var färdigutvecklade.

– I samband med SPprovningarna, som 
blev kända januari 2011, bad vi Länsförsäk
ringar att snarast kontakta tätskiktsleverantö
rerna så snart en skada av denna typ inrappor

terats. Inga fall har till dags 
dato inkommit till oss eller 
till leverantör, säger Johan 
Puuri.

meN ROGeR ANDeRSSON 
tror att mörkertalet är stort 
och menar att det handlar 
om mycket små läckage. 
Han har gjort egna tester 
och limmat provbitar av 
folier och förseglingsrem
sor. Tätskiktsgummit var 
fortfarande lika blött efter 
tre veckor. 

– Vi hoppas att vi har fel, 
men tyvärr tror jag att vi 

kommer att få se en hel del skador på redan 
utförda våtrum längre fram i tiden. De gummi
limmade systemen kräver en extrem nog
grannhet av den som utför montaget, säger 
Roger Andersson.

FOLieSyStemet ANVÄNDS sedan 2010 som 
tätskikt i våtzon 1 på lätta underlag enligt 
BKR:s  och GVK:s  (Golvbranschens våtrums
kontroll) branschregler. Dessa skarvas vanli
gen ihop med antingen ett härdande lim eller 
så används ett tätskiktsgummi. 

Men hur är det då möjligt att de klarat sig 
igenom och fått godkänt i tester?

– Leverantören har ju obegränsat antal 
försök på sig i laboratoriet, vi får aldrig reda 
på hur många gånger man provade innan man 
klarade provet. I fält så får hantverkarna bara 

Helt nya badrum kan drabbas av läckage
Flera tester visar att limmet i �tätskiktsskarvar inte torkar 

Litar ni på att våtruMsJobb Görs ordEntLiGt?
Svara på www.fastighetstidningen.se. 
Resultatet redovisas i nästa nummer.

Webbfrågan

SkiCkA ARtikeL
Kommentera, dela eller skicka artikeln 
vidare. 

vi hoppas att vi har 
fel, men tyvärr tror 
jag att vi kommer 
att få se en hel del 
skador på redan 
utförda våtrum.” 

roGEr andErsson, skadEExpErt 
på daLarnas FörsäkrinGsboLaG

svEn oLoF JoHansson, 
vd Fastpartner
– Vi får se fallande priser och 
högre yielder än idag. Men 
Stockholms fastighetsmark
nad kommer nog att klara sig 
bra tack vare stark infl yttning. 

Bankerna sitter på mycket 
pengar och måste börja låna 
ut mer. Riksbanken kommer 

”Högre yielder än i dag”Hur blir 2013?
 

2012 var trots sämre konjunkturer 
ett relativt bra år för fastigheter. 
Hur blir då 2013?

Vi har frågat fastighetsägare, 
ränteanalytiker, ekonomer och 
forskare.

 

Sven Olof 
Johansson

Hyresrätter 
åt folket för

tillväxtens skull.”
Lennart sten, vd GE Capital Real 

Estate, i Fastighetsvärlden

i Malmö ligger sveriges 
snyggaste kontor 
dEsiGnFörEtaGEt Ideas kontor i 
Malmö tog hem priset Årets snyg
gaste kontor.

 – Jag tror att en blandning av lek
fullhet och snygg design gjorde att 
vi vann, säger Ideas grundare Tony 
Rydberg.

Huset ägs av Jernhusen som också 
varit med och utvecklat lokalerna.

– Från ett enkelt betongskal har vi 
varit del i att skapa ett fantastiskt kon
tor i parkeringshuset vid Centralsta
tionen, säger Jörgen Lindahl, region
chef på Jernhusen i Malmö.

I ett p-hus i Malmö ligger Ideas 
kontor – årets snyggaste. 

Hör vad du handlar
ikEas varuHus i 
Uppsala är först i Sve
rige med ett system 
med hörselslingor 
för butiker. Det är 
ett lokalt initiativ i 

samarbete med Svensk Handel som 
förhoppningsvis får många efter
följare både inom Ikea och på andra 
handelsplatser.

Den nyinstallerade tekniken bildar 
en ”bubbla” där säljare och köpare kan 
tala obehindrat. Kunden har mottaga
ren i sin hörapparat och skyltar visar 
var tekniken fi nns.
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en chans att lyckas med tätheten, säger Roger 
Andersson.

Han menar att även om provningen är gan
ska tuff  så kan små läckage som inte syns på 
provlådans utsida slinka förbi.

– Och det överskottsgummi som ligger syn
ligt precis i kanten kan torka och bilda ett vat
tentätt skikt just vid ytan. Det räcker för att 
det ska klara testerna. Men det är absolut inte 
långsiktigt hållbart, säger Roger Andersson. 

Erik Hörnkvist

Redaktören

david.grossman@fastighetstidningen.se

Hur lång är lyckan 
av nya prylar?
FORtSAtt SVAG tiLLVÄXt 
tror de fl esta experterna i vår 
enkät om nästa år, och det låter 
ju dystert, för en svag tillväxt är 
liktydigt med ökad arbetslöshet 
och förstås också lägre konsum
tion. Det sistnämnda är ingen 
bra signal för handeln som nu 
innan jul ska tjäna in en stor del 
av årets omsättning, men jag 
kan ändå känna en viss förnöj
samhet över att vi nu börjar fun
dera över vårt konsumerande. 

Hur mycket mer lycka ger 
egentligen alla nya prylar och 
kläder, och är den kortvariga 
eufori som en ny espressobryg
gare eller par hörlurar skänker 
värt ytterligare ett naggande 
på jordens hårt tärda resurser? 
Världsbankens rapport om att 
vi går mot fyra graders tempe
raturhöjning med ”oöverblick
bara konsekvenser” var en av 
årets mest nedslående.

NU iNVÄNDeR säkert någon 
att en medelålders man med 
rätt hygglig inkomst och 
nedamorterade villalån för
stås inte har så stort behov att 
konsumera längre. Det mesta 
är ju redan köpt. Och kanske 
är det så, men det rycker även 
i min ”villhatarm” när jag 
passerar ett skyltfönster. 

Ett bra hållbart tips är 
annars att ge bort tjänster och 
upplevelser. Kanske present
kort på Rut eller Rot? Vi på 
Intellecta Corporate som gör 
Fastighetstidningen väljer i 
alla fall att skänka personalens 
julklappsbudget till en nödfond 
för sjuka i Kenya. 

HA eN tReVLiG jul och nyårs
helg, så ses vi 
igen i början av 
februari.

Helt nya badrum kan drabbas av läckage
Flera tester visar att limmet i �tätskiktsskarvar inte torkar 

David Grossman
redaktionschef

”Högre yielder än i dag”
att fortsätta sänka repo
räntan för att möta ökande 
arbetslöshet, men man går 
inte under en procent innan 
årets slut. USA tror jag får 
bättre fart i sitt maskineri 
tack vare mindre beroende 
av olja, men Tyskland kan 
få det trögare när markna
den i Europa sackar.

inGaLiLL bErGLund, 
vd, Atrium Ljungberg
– Det är oerhört svårt att 
bedöma hur det blir, men 
en ökad varselvåg kom
mer att påverka konsum
tionen och våra kunder. 
Om grannen blir av med 
jobbet påverkar det även 
folk som har jobbet kvar. 

Vi har valt att fokusera på 
marknader där vi tror att 
förutsättningarna ändå 
är de bästa även i svagare 
konjunkturer. Och vi räk
nar med tillväxt i företaget 
även under 2013.  Vårt mål 
är att ha driftöverskott 
med 10 procent per år och 
investeringarna fortsätter. 

”konsumtionen kommer att påver kas”

Ingalill Berglund
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Fakta tätskiktsfolie
Tätskiktsfolie är en slags vatten och ångtät 
duk som installeras under kakel och klinker på 
golv och väggar i våtrum. De ska godkännas 
av branschorganisationen Byggkeramik
rådet. Tätskikt godkänns tillsammans med 
fästmassa, keramiska plattor och fogmassa i 
system och ska uppfylla krav på täthet, vid
häftning, deformationsupptagningsförmåga 
och förseglingars täthet efter rörelse.

SP:s test visar att trots en total torktid 
på fem veckor är gummimassan fort-
farande blöt.
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Det behövs inte mer lägesdiff erentie
ring i Stockholm. Skillnaden är redan 
30 procent mellan dyrast och billigast 
hävdar Hyresgästföreningen i Stock
holm.

 
Hyresgästföreningen har grävt i sina hyres
databaser med cirka 180 000 hyreslägenheter 
för att få en bild av hur läget påverkar hyran.
Nu är det inte en helt lätt uppgift att jämföra 
likvärdiga lägenheter med varandra, och det 
kan fi nnas andra faktorer 
som påverkar hyran. Hur 
tillförlitliga är då Hyres
gästföreningens slutsatser?

– Vi är medvetna om att 
det fi nns fällor, men tittar 
man på nyproducerat och 
lägenheter som renoverats 
efter år 2000 så skulle jag 
inte vilja påstå att det skiljer 
så mycket i standard mel
lan det som ligger centralt 
och det som fi nns längre 
ut, säger Maria Palme, för
handlingschef vid Hyres
gästföreningen region Stockholm.

Enligt Maria Palme skiljer det i dag cirka 30 
procent mellan de mest och minst attraktiva 

lägenhe
terna och 
det är enligt 
henne fullt 
tillräcklig 
skillnad om 
man bara ska 
se till läget.

HyRORNA, OAVSett OmRÅDe, skiljer som 
minst för fastigheter byggda mellan 1934 till 1942 

och särskilt om det är hus som 
inte är upprustade. Då är det 
endast 10 procent mellan hög
sta och lägsta hyra. 

Tore Ljungkvist, chefs
jurist på Fastighetsägarna 
Stockholm anser inte att 
Hyresgästföreningens siff 
ror speglar verkligheten.

– Man måste mäta på 
exakt samma typ av lägen
het med samma standard 
för att få en relevant bild. 
Vår bedömning är att skill
naden i snitt mellan dyraste 

och billigaste område är 15 procent. Och vårt 
mål är det ska vara 30 procent.

david GrossMan

30 eller 15% dyrare i stan?
Hyresgästerna och Fastighetsägarna oeniga 

om hyresskillnader

vår bedömning är 
att skillnaden i snitt 
mellan dyraste och 
billigaste område är 
15 procent.”

torE LJunGkvist, cHEFsJurist på 
FastiGHEtsäGarna stockHoLM

”räkna med högre räntor”
cEciLia skinGsLEY, analyschef räntor och 
valutor på Swedbank
– Räntorna kommer upp på högre nivåer än i år 
i och med att det blir en konjunkturåterhämt
ning. Svensk 10årsränta kommer sannolikt att 
ligga högre om ett år, ta sikte kring 2,5 procent.

– Det här är historiskt låga räntenivåer och 
de fl esta fastighetsägare har säkrat upp sina 
räntekostnader på lång tid. Har man inte gjort 
det är det en bra tid nu.

toMas ErnHaGEn, 
chefsekonom Fastig-
hetsägarna
– 2013 blir ännu ett år 
med åtstramad fi nans
politik i Europa och i 
USA. I Sverige växer 
ekonomin kanske 
med en procent och 
Riksbanken sänker sin 

”Ett svagare år än 2012”

Tomas Ernhagen

Maria PalmeTore Ljungkvist

Cecilia Skingsley

Höjer han räntan 
även nästa år?

kackerlackor inte 
vanligare i Herrgården

i MEdia Har 
dEt varit mycket 

rabalder om 
kackerlackor i några 

lägenheter i Herrgården 
i Malmö. Men miljöförvaltningen i 
Malmö anser inte att situationen är 
värre där än på andra platser.

– Det kan aldrig bli helt skadedjurs
fritt i ett samhälle där vi reser mycket. 
Men på Herrgården har fastighets
ägare i dag kommit långt med att 
åtgärda den här problematiken, säger 
Dave Borg på miljöförvaltningen till 
Sydsvenska dagbladet.

detaljplan för nytt 
stationshus antagen
400 ruM ska det nya hotellet inne
hålla och i byggnaden kommer det 
också att fi nnas runt 20 bostäder. Nu 
har detaljplanen för Orgelpipan 6, 
Citybanan i Stockholms nya stations
hus, antagits.

– Arkitekturen är djärv och nytän
kande och visar att det går att tillföra 
nya byggnader i Stockholms hjärta, 
säger stadsbyggnadsborgarrådet 
Regina Kevius (M).

Citybanans nya stationshus blir 
också hotell och får lägenheter.

sänkning av hyran får hyres
gästerna i Östersundshem på 

grund av parasiter i dricks
vattnet vintern 2010–2011. 

5%

Hyran är redan 30 procent 
högre i innerstan hävdar 
Hyresgästföreningen.
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Det råder ingen panik i de 
börsnoterade fastighets
bolagen trots lågkonjunktur. 
många ser istället möjlig
heterna att köpa på sig fl er 
objekt till bra pris.

 
Med powerpointbilder och kurvor 
som mest pekar uppåt pratade sig 
direktörerna varma för sina bolag 
under en dag anordnad av Finan
cial hearings i mitten av november. 
Publiken var till största delen inves
terare.

Tydligt är att svenska fastighets
bolag klarat sig bra efter 
Lehmankraschen och 
de fl esta kunde visa upp 
allt bättre resultat de 
senaste tre åren. Låga 
vakansgrader, låga rän
tor och fortsatta värde
ökningar har bättrat på 
resultaträkningarna.

– Vi har 6 procent 
i direktavkastning i 
vårt bestånd och nu 19 
kvartal i rad med posi
tiv nettoinfl yttning, 
sade Anders Jarl, vd på 
Wihlborgs fastigheter. 
Bolaget ökade sitt förvaltningsresul
tat med 3,1 procent senaste kvartalet.

mALmÖ HAR UNDeR 80 och 
90talet genomlevt en kräftgång 
och har mycket att ta igen. Men 
någon större tro på Danmark har 
Wihlborgs ännu inte. Vakansgraden 
i Köpenhamn är 20 procent och det 
går enligt Anders Jarl inte att tjäna 
några pengar där just nu.

Men en svagare marknad öppnar 
också för bra transaktionsaff ärer – i 
alla fall om man har pengar i kassan 
eller fi nansiering på annat håll.

– Går det lite smådåligt fi nns 
det fl er möjligheter att hitta objekt 
till bra pris om man har lång sikt 
på en aff är. Men det gäller att inte 
hetsa fram en aff är – det är något 

jag lärt mig med åren, 
sade Erik Selin, vd på 
Balder.

Han är framför allt 
intresserad av bostä
der i Stockholmsområ
det. En säker marknad 
när räntorna är låga 
och konjunkturutsik
terna svaga.

Även Rutger Arn-
hult, vd på Klövern 
och lite av branschens 
gossen Ruda, ser möj
ligheter i det bistrare 

ekonomiska klimatet.
– Vi har många olika fi nansie

ringsmöjligheter och det är kanon
läge att binda räntor på låga nivåer. 
Det spelar oss i handen på en mark
nad med begränsad likviditet.

”Cash is king” menar Arnhult och 
påpekar att Klövern gjorde en bra 
aff är när man i juni i år köpte tre 
fastigheter i Frösunda för 510 miljo
ner kronor. Köparen med högst bud 
fi ck inte pengar från banken och 
Klövern kunde gå in och köpa till ett 
bra mycket lägre pris.

david GrossMan

bolagen går bra i kris
Fastighetsdirektörer vill investera

det spelar oss 
i handen på en 
marknad med 
begränsad 
likviditet.”

rutGEr arnHuLt, 
vd på kLövErn

Bostadsbrist, prisnivå 
och antal hemlösa har

just den nivå som politiker 
anser lämpligt.”

roger akelius i ett mejlsvar till DI.

 
Hans Lind, professor i fastighets-
ekonomi KTH
– Det blir allt mer tydligt att hyres
sättningen med den nya lagen inte 
kommer att leda till marknadsmässiga 
hyror inom de närmaste tio åren.  Så 
bostadshyrorna 2013 kommer väl att 
även då följa index.

– Tror inte på någon nedgång på 
bostadsmarknaden. En fallande efter

frågan leder inte självklart till lägre pri
ser – många säljare väntar och utbudet 
minskar. Folk har också lärt sig att dåliga 
tider leder till lägre räntor. Det gör att 
vi ser en jämnare marknad som blir mer 
självreglerande vare sig det är hög eller 
lågkonjunktur.

– Riksbanken vill defi nitivt inte ha ett 
prisfall på bostäder och man kommer att 
sänka räntan om priserna skulle sjunka.

”Ett svagare år än 2012”
reporänta till 0,75 procent i början av 2013 – den 
räntan kommer sedan att ligga kvar länge.

– Låga räntor är ett bra scenario för fastighets
marknaden.  Men det måste fi nnas en intäktssida 
också – vi får något stigande arbetslöshet men jag 
tror inte att det kommer att påverka vakansgra
den för kontor och bostäder nämnvärt. Vi har inte 
byggt så mycket på spekulation vilket gör att det 
blir stabila hyror.  Undantag kanske vissa  arena
byggen och nya köpcentrum.

Hans Lind

”inga marknadsmässiga hyror på bostäder”

Erik Selin ser aff ärsmöjligheter.

Landmärke i trä lyfter piteå
nu står dEt kLart att Piteå får en ny modern mötesplats 
som även blir ett uppseendeväckande landmärke. En ny 
stadsdel, med boende, handelsplats och hotell byggs i trä.

Projekt Träkronan blir en språngbräda för tillväxt.
– Ett konkurrenskraftigt och trivsamt centrum är en för

utsättning för en bra framtid i vår stad, inte enbart för våra 
kommuninvånare och besökare, utan även för personer som 
vill etablera nya företag här eller människor som vill fl ytta hit, 
säger utvecklingschef Helene Röckner, Piteå Kommun.

Ny stadsdel i Piteå ska byggas i trä.

stenas höjning är skälig
stEna FastiGHEtErs hyresnivå efter stambyten och 
ombyggnad är skälig. Det kom Svea hovrätt fram till efter att 
hyran i Norra Kvarngärdet i Uppsala nu prövats i två instan
ser. Hyrorna ska höjas med som mest 60 procent.

Den fastställda upptrappningen för hyresgäster som åter
fl yttat till sina ursprungliga lägenheter efter ombyggnatio
nen innebär att deras hyra begränsats till 80, 90 respektive 
95 procent av fastställd hyra under en övergångstid på tre år.

Hyreshöjningar kan bli morot 
för energieff ektivisering
Energieff ektiviseringsåtgärder borde få utgöra grund för 
hyreshöjningar. Det skriver Kungl. Ingenjörsvetenskapsaka
demien.

– De fl esta av dagens byggnader kommer sannolikt att 
användas även om 100 år, så det långsiktiga behovet av ökad 
resurshushållning är mycket viktigt, säger IVAs vd Björn O. 
Nilsson.
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… Lennart Alexandersson, som 
lämnar över som vd för Fastig
hetsägarna GFR till Charlotte 
Andersson den 10 april 2013.
 
Du började 
redan 1974 som 
ombudsman.
Vilka har de vik
tigaste föränd
ringarna varit 
sedan dess?
– Att vi gått i 
bräschen för 
större regionföreningar. På så 
vis har vi fått bättre ekonomi 
och kunnat bedriva både ett 
bättre näringspolitiskt arbete 
och kunnat utveckla våra 
service funktioner.
 
Vad är du mest nöjd med?
– Att vi har lyckats förändra 
bilden av den private fastighets-
ägaren. Det är viktigt när vi ska 
fortsätta utveckla hyresrätten. 
Och att vi äntligen fått en för-
ändring av hyreslagstiftningen. 
Det är en politisk kompromiss. 
Men ändå viktigt då det nu är 
kundens värderingar som ska 
styra. 
 
Vad ska du ägna dig åt som 
pensionär?
– Jag har under hela min tid som 
vd haft externa styrelseuppdrag. 
Jag har redan fått lite sonde-
ringar om nya engagemang, det 
kommer väl att ta upp till 40 pro-
cent av min tid.
 
Och de resterande  
60 procenten?
– Jag har alltid gillat att resa och 
det kommer jag att fortsätta med. 
Jag hoppas få tid att läsa lite mer 
än bara facklitteratur. Men jag 
hoppas också kunna låta en del 
dagar vara lite blanka och känna 
vad jag gör av dem. Det har jag 
inte haft möjlighet till tidigare.

Erik Hörnkvist

HALLÅ DÄR…

Lennart  
Alexandersson

 
JEspEr Hansson, prognos-
chef Konjunkturinstitutet
– Det är redan nu lågkon
junktur och vi tror att läget 
försämras ytterligare under 
det närmaste halvåret med en 
arbetslöshet som stiger med 
en halv procent till drygt åtta 
procent. 

– Tillväxten räknat i BNP blir 

två procent för 2013 men det 
kommer redan signaler om 
svagare marknader och jag 
misstänker att vi får revidera 
ner siffrorna till årets slut.

– Min bedömning är annars 
att osäkerheten om ekonomin 
i Europa börjar lätta vilket bör 
leda till ökat förtroende hos 
konsumenter och företag.

Jesper Hansson
Vilka varsel 
väntar 2013?

”arbetslösheten stiger ytterligare”
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rabatter ger mervärde  
Erbjudanden till hyresgäster blir vanligare
500 kronor rabatt på nästa års semes
terresa. Det överraskade Stena Fastig
heter nyligen sina hyresgäster med, och 
allt fler fastighetsbolag utövar kund
vård genom olika sorters erbjudanden.  

Läxhjälp, gratis golfrundor eller till och med 
kostnadsfria besök av en huspräst. Det är 
några av de erbjudanden som fastighetsägare 
runt om i landet ger sina kunder idag.
Kommunala Skövdebostäder  
har delat ut ett eget hyres
gästkort sedan 1994 och drar 
i dagarna igång sitt årliga 
jullotteri med klappar från 
lokala samarbetspartners. 
De senaste åren har många 
lokala företag själva tagit 
kontakt med bolaget för att 
få vara med och nå ut till de 
cirka 4 500 hyresgästerna.

– Vi tyCkeR att det är viktigt att skapa ett 
mervärde för våra hyresgäster, och det här är 
ett bra sätt utöver det vi kan erbjuda i själva 
boendet. Vi märker att det skapar en positiv 
bild av oss som hyresvärd, säger Jessica  
Ericson, receptionist och ansvarig för hyres
gästkortet hos Skövdebostäder.

I dag är runt 25 lokala företag anslutna 
som samarbetspartners med fasta rabatt

erbjudanden under hela året. Därtill tas varje 
månad ett lite extra bra erbjudande fram,  
som annonseras ut i trapphus, på hemsidan  
och i Skövdebostäders egen tidning Hyr & 
häpna.  

– Det behöver inte kosta så mycket att jobba 
med det här i mindre skala. Det gäller bara att 
hitta ett par bra samarbetspartners, sen kan 
man informera på sin hemsida om vilka erbju
danden man har. 

Och det finns redan en uppsjö 
av kreativa fastighetsägare runt 
om i landet som hittat uppskat
tade och inte särskilt kostsamma 
sätt att skapa mervärde för sina 
hyresgäster.

Bostjärnan i Västerås bjuder 
på fri entré till alla hemma
matcher som innebandylaget 
Rönnby Tigers spelar. Tre
klövern i Skåne bjuder på två 

golfrundor per säsong, och Wallenstams 
hyresgäster kan ringa efter husprästen Bernt 
Dicander för kostnadsfri själavård. I Skövde 
är lunchrabatten på den lokala restaurangen 
Eriks kök storfavoriten bland hyresgästerna. 
Rabatten används ungefär 25 gånger om 
dagen.

– Det låter kanske inte så mycket, men det 
är stort för att vara här, säger Jessica Ericson.

Maria LundMark

det skapar en  
positiv bild av oss 
som hyresvärd.”

 JEssika Ericson, 
skövdEbostädEr

Gratis pizza, golfrunda eller själasörjare – bolagens erbjudanden till hyresgästerna.
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”Fortsatt låga elpriser även nästa år”
JoHan siLLÉn, Handelsbankens råvaruavdelning
– Jag förväntar mig att elpriserna är i nivå med de 
priser som varit under 2012. Vi har en kärnkrafts
park som setts över och nio av tio verk är igång för 
tillfället. Kolpriserna är dessutom på låga nivåer. 
Man kan binda elpriser för 35–40 öre per kilowatt 
fem år framåt och det är ett bra pris.

– Det som kan förändra bilden är ökande kolpri
ser och politiska beslut kring utsläppsrätterna.

Johan Sillén

Vår lösning för smartare ventilation i lokaler med låg 

takhöjd ger bättre inneklimat och låg energiförbrukning. 

Den platta kanalen är 80 mm hög och kan målas eller 

kläs in. Det smarta donet TTD behovsstyr ventilation, 

värme, belysning och eluttag.

Vi har väggdon också, men det här är bättre!

www.lindinvent.se            046–15 85 50          08-5052 1050

Lågt till tak?
Dålig ventilation?
Energislösande?
Ingen kyla?

Vi har lösningen!
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efter lång juridisk kamp 
har AF Bostäder fått dis
pens att bygga små stu
dentlägenheter utan krav 
på tillgänglighet i Lund. 

Det är mark och miljööver
domstolen som anser att AF 
Bostäder i experimentsyfte 
får bygga 22 lägenheter med 
mindre kök och badrum än 
vad normen kräver. Kompakt
bostäderna kommer att bli 
mellan 10–20 kvadratmeter 
och stå färdiga våren 2014. 
Hyran lär hamna på 2 700 
kronor för en liten lägenhet.

Undantag från Boverkets 
krav ges sällan, men Henrik 
Krantz, vd på AF Bostäder 
anser att behovet av billiga 
studentlyor överskuggar kra
ven på tillgänglighet.

– Det är en provisorisk 
bostad med svagare besitt
ningsskydd. Vi har även 
lägenheter som är anpassade 
för handikappade.

Mark och miljööver

domstolen ger möjlighet till 
överklagan hos Högsta dom
stolen men Boverket tänker 
inte gå vidare.

– Det är inte så att man 
kan tro att vi ska bygga bort 
bostadsbristen med expe
rimentbyggande. I domen 
trycker man på att projektet 
ska utvärderas vetenskapligt, 
säger Yvonne Svensson, 
rättschef på Boverket.

meN HON HAR svårt att förstå 
hur domstolen kan anse att 
billiga bostäder skulle vara 
ett särskilt skäl för att göra 
undantag från byggreglerna.

 – Det är ju alltid billigare 
att strunta i reglerna, säger 
Yvonne Svensson.

Nu har Boverket ett upp
drag av regeringen att se över 
vilka undantag från PBL som 
kan göras för att öka antalet 
student och ungdomsbostä
der. Det ska redovisas den 
1 juli 2013.

 david GrossMan

okej att bygga 
små studentlyor

Madeleine bor i ett kompaktrum på 8,8 kvm. Nu får AF Bostäder till-
stånd att bygga fl er små lägenheter utan tillgänglighetskrav.
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 Nyheter

Fastighetsägare är dåliga på att mäta 
radon och kommunerna ställer inga krav. 
Cirka 200 000 lägenheter i Sverige har 
för höga värden, menar Svensk Radon
förening.

 
– Kommunerna tar inte radonproblemet på så 
stort allvar, säger Michael Lundgren, ordförande 
i Svensk Radonförening – en intresseorganisa
tion för bolag som sysslar med mätningar och 
radonsaneringar.

Han bygger sin slutsats på en enkätundersök
ning där 68 procent av kommunerna svarade. 
Bara 53 procent av de tillfrågade kommunerna 
ställer krav på radonmätningar av flerbostads
hus.

Fastighetsägare har enligt miljöbalken skyldig
het att åtgärda olägenheter för människors hälsa.

– Därför ingår det i egenkontrollen att göra 

radonmätningar. Men den kommunala tillsynen 
varierar mycket från kommun till kommun, och 
vilka krav de ställer. Det borde vara mer enhet
ligt, säger Rikard Silverfur, på Fastighetsägarna 
Sverige.

i StOCkHOLmS StAD har man bestämt att alla 
flerbostadshus ska mätas de närmaste två åren. 
Av 11 000 fastigheter finns uppgifter om 5 000  
– så 6 000 rapporter måste in.

Enligt Jeanette Hagberg, enhetschef på Miljö
förvaltningen i Stockholm, är det ytterst få fastig
hetsägare som gör mätningar på eget initiativ – 
störst är bristen hos mindre fastighetsägare.

– Vår erfarenhet visar att var sjätte lägen
het som undersöks ligger över gränsvärdet 200 
bequerel. Vi hittar även höga värden i nybyggda 
fastigheter som ska ha byggts radonsäkert.

Nu uppmanar kommunen fastighetsägare till 
bostadshus att göra mätningar inom två år.

– Görs inte det får vi gå vidare med föreläggan
den, säger Jeanette Hagberg.

Hos Fastighetsägarna Stockholm tycker man 
att kommunens uppmaning är otydlig och man 
efterlyser också direktiv på hur ofta mätningar 
ska göras och motiven till det.

– Många undrar säkert varför man ska mäta när 
det inte skett någon förändring inom fastigheten. 
Det är inte så lätt att ha rutiner på något man gör 
sällan, säger Sara Haasmark, expert på förvalt
ningsutveckling hos Fastighetsägarna.

 david GrossMan

kraven på att mäta radon ökar

Är det svårt att hitta 
fastighetsskötare?

Webbsvaret

25%54%
JA

21%
NEJ VET EJ

Så löd webb frågan i förra numret.  
Så här tyckte de läsare som svarade.

kPi

Boräntor

314,59   
Oktober 
2012
(1980=100) 

+0,4% 
Förändring
(jämfört med 
motsvarande 
period före
gående år)

Lägsta boräntorna:
3 mån: 3,27%
2 år: 3,07%
5 år: 3,33%

Källa: www.compricer.se
20121203

Lci ersätter aki
arbEtskostnadsindEx 
(AKI), som används vid 
indexuppräkning, till exem
pel av förvaltningstjänster, 
bör från 2013 ersättas av 
Labour CostIndex (LCI).
Fastighetsägare som har 
gällande avtal enligt Aff som 
löper över 2013 bör träffa sin 
avtalspart för att enas om 
hur övergången från AKI till 
LCI ska ske för respektive 
avtal.

Läs mer på www.aff
forum.se/

Mjukare golv 
hindrar fallskador
ForskarE har testat att 
lägga in ett stötabsorbe
rande golv på ett äldrebo
ende i Sunne i Värmland. 
Resultatet är mycket positivt.

Inte bara ger det nya 
golvet färre skador, de äldre 
verkar inte falla så ofta hel
ler, enligt undersökningen.

”Hyrorna pressas i stockholm”
Jan rosEnGrEn, investeringsrådgivare, Newsec
– Högavkastande fastigheter utanför Alägen, har  varit 
svårsålda i år, mycket på grund av svårigheter med 
finansiering. Yielderna är nu historiskt höga med upp till 
nio procent. På sikt borde finansieringen komma igång 
igen och yielderna sjunka för den typen av objekt.

– I Stockholm ser vi att hyresgästerna väntar lite 
längre med att skriva kontrakt och man kan befara att 
hyrorna pressas något. I Malmö tillkommer mycket kon
torsyta och det äldre beståndet kommer att ta stryk.

”aktier kommer att  ge sju procent”
siMon bLEcHEr, fondförvaltare Carnegie
– Det blir fortsatt stökigt i världsekonomin och en glo
bal tillväxt runt 3,5 procent. Många tror att vinsterna 
kommer att öka i svenska bolag men jag är skeptisk 
till det. Men aktier är inte så högt värderade och min 
gissning är att vi i slutet av 2013 landar på en totalav
kastning på sex till sju procent där merparten kommer 
från utdelningar. 

–Inflationen  kommer så småningom att sätta fart. 
Då brukar fastigheter vara en bra investering.

Jan Rosengren Simon Blecher

Mätning bör övervägas:
•	Om det är mer än tio år sedan den senaste radon

mätningen.
•	 Efter en husrenovering, eftersom små sprickor då 

kan uppstå i grunden där radongasen kan tränga 
in från marken.

•	Om huset är byggt med blåbetong och därför kan 
ha extra höga halter av radon i inomhusluften.

Nästa år kommer nya direktiv från Strålsäkerhets
myndigheten, men det kommer inte innebära några 
större förändringar jämfört med de nu gällande.

Installation av frånluftsventilation 
på ett flerbostadshus. 

vi hittar även höga 
värden i nybyggda 
fastigheter som ska ha 
byggts radonsäkert.”

JEanEttE HaGbErG, EnHEtscHEF på 
MiLJöFörvaLtninGEn i stockHoLM

FT_10_2012_08-15_Nyheter.indd   14 2012-12-03   17.12



15Fastighetstidningen nr 10 december 2012/Januari 2013

Ögonblicket

KL: 14.35 
DEN 16 NOVEMBER
nK:s Varuhus, göteborg
Dekoratören Isabell Westerdahl på Decolab har jobbat med årets 
julskyltningen ända sedan i maj då de första planerna lades. Nu är det 
bara några dagar kvar innan det ska vara klart och inget får gå fel i 
de trånga utrymmena. Man har bara en vecka på sig för själva mon-
taget på plats. Temat är klassiska sagor och hästen fi nns med i Elsa 
Beskows ”Petter och Lotta”. Samma tema är det även i NK:s skylt på 
Hamngatan i Stockholm, men med annat utförande.

– När vi är klara är det väl dags att börja tänka på julen 2013, 
konstaterar Isabell.

Foto: JuLia sJöbErG
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Tema Flytten av Kiruna

Magnus
bäcktorp
Vd Fastighets-
mästaren som har
flera kontors-
fastigheter som
berörs av flytten.     

                  Läs mer på sidan 21

Jan
Lindgren
Äger fastighet  
i centrum där han 
driver sin kläd-
butik, som tredje 
generationen.

                 Läs mer på sidan 19

siv aidanpää-
edLert
Vd LKab Fastig-
heter, vars 
bostadsområde 
ullspiran börjat 
avvecklas.

                 Läs mer på sidan 23

anneLie vinsa
Vd för allmän-
nyttiga Kiruna-
bostäder som 
bland annat äger 
två gallerior 
i centrum.

                Läs mer på sidan 23
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Sprickor upp i dagen
tEXt: erik hÖrnkvist  
FOtO: fredriC alM,
Oskar karlin

Mattias
pettersson
Äger 21 hyreshus 
varav fl era berörs 
av den första 
deformations-
zonen.

                 Läs mer på sidan 18

 Hade det inte varit för den 
kompaktvita snödimman som 
omsluter Kiruna denna sista 
oktoberdag hade man kun
nat ana Kebnekajsemassivet i 
väst. Vyn mot sydväst är minst 
lika storvulen– även om det 

ursprungliga Kiirunavaarafj ällets profi l sedan 
länge är helt omstöpt av malmbrytningen. De pla
tåer man ser längs sidorna på berget är gråberget 
som tidigare tippades längs sidorna.

Inom bara några år har även Mattias Petterssons 
faluröda hyreslängor bakom oss slukats av gruvan. 
Tre, eller kanske sju, av hans 21 hyresfastigheter 
ligger innanför den linje där husen enligt LKAB:s 
senaste deformationsprognos måste överges senast 
2018. Vända åt detta håll ligger stadens framtid 
bakom oss. Det är i nordost den nya stadskärnan ska 
byggas. 

I åtta år har man levt med beskedet från LKAB; 
sprickorna från gruvbrytningen närmar sig snab
bare än beräknat. Sedan dess har det pratats en hel 
del om just väderstreck här i Kiruna. Att staden 
måste fl ytta accepterades av de fl esta, men följdes 
av en lång och segdragen konfl ikt om vart. Länge 
var det åt nordväst, men nu är det alltså nordost som 
gäller.

Krister Nilsson, före detta vd för Fastighets
ägarna Mellansverige är Fastighetsägarnas repre
sentant i det visionsarbete som nu dragits igång.

– Kommunen lider av att man har haft en otrygg 

politisk ledning under en lång tid, med missnöjes
partier av olika slag. I och med det kan det i den 
bästa av alla världar komma en genomtänkt och bra 
vision. Men den är inte sjösatt förrän nästa år. För 
varje dag som går utan att det fi nns en fungerande 
vision, så kan man inte förvänta sig att nya fastig
hetsinvesterare står i kö.

maTTias peTTeRsson vet alltså att i stort sett 
hela hans fastighetsbestånd inom en snar framtid 
ska rivas (några industrifastigheter berörs ej). För 
detta kommer han att bli ersatt. Men går man strikt 
på vad mineralagen säger så får han ut nuvarande 
marknadsvärde, vilket inte är tillnärmelsevis i 
närheten av vad han måste betala för att bygga upp 
beståndet på nytt.

– Jag hoppas kunna fortsätta som fastighetsägare 
i alla fall. Men just nu fi nns det så mycket osäkerhet. 
Det går ju inte att ro detta i land som fi nansieringen 
verkar se ut nu.

Vare sig kommunen eller LKAB kan idag med 
säkerhet säga hur det ska gå till.

– Det blir ett vakuum där osäkerheten sprider sig, 
säger Mattias Pettersson.

Totalt berörs cirka 3 000 lägenheter, 200 villor, 
380 hotellrum och 200 000 kvadratmeter av off ent
liga lokaler och byggnader när deformationerna i 
marken kryper allt närmare.

Ett Kiruna utan LKAB är en omöjlighet. Frågan 
är hur beroende LKAB är av Kiruna.

– Vi är helt fokuserade på att det måste vara 

Det är bara är att maka på sig när LKAB måste gräva 
djupare in under Kiruna. Men ännu är inget klart om 
ersättning till fastighetsägarna. Osäkerhet och oro 
riskerar att överskugga tron på möjligheterna.

17
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ett attraktivt samhälle. För utan 
Kiruna är det ingen mening att 
bryta malmen, det hänger ihop, 
försäkrar Ylva Sievertsson, som 
är LKAB:s informatör kring sam
hällsomvandlingen.

Men är inte staden mer bero-
ende av gruvan än vad gruvan är 
av staden?

– Det är 2 100 LKABanställda i staden. Då räk
nar jag inte med dotterbolagen, plus 1 500 entrepre
nörer som jobbar inne på LKAB:s område, plus alla 
som är underleverantörer till entreprenörerna. Det 
skulle inte vara rimligt att fl yga in all den arbets
kraften varje vecka.

Hon pratar om att fortsätta verka i den första 
gruvdisponenten Hjalmar Lundboms anda. 
Han ville göra Kiruna till ett mönstersamhälle 
för att på så sätt säkra gruvans framtid. Men hon 
märker vartåt mina frågor leder och förklarar att 
jag kommer få svårt att hitta någon konfl ikt mel

lan LKAB och medborgarna. Den fi nns inte, enligt 
henne.

Men det är nog bara till hälften sant. Att staden 
måste fl yttas råder det stor enighet kring, eller 
kanske är det bättre att kalla det en stilla acceptans. 
Men hur det ska gå till kan riva upp starka känslor.

– du sKa veTa att vi har hållit på med detta i snart 
tio år. Men börjar bli ganska less på alla dessa möten 
där man aldrig kommer fram till något konkret, 
säger Magnus Bäcktorp, vd för Fastighetsmästa
ren som är ett av de större privata fastighetsbolagen 
på orten.

Han har svårt att förstå varför ett statligt gruv
bolag som 2011 gjorde 15 miljarder i vinst inte bara 
kan betala vad det faktisk kommer att kosta.

– Och då menar jag inte enbart för en avveckling, 
utan för en verklig stadsfl ytt. Det är en rovdrift det 
här, man skövlar all malm som fi nns under den här 
stan så fort som möjligt. Det kan man inte skönmåla 
på något vis. Sen kommer en massa fastighetsägare 

Tema Flytten av Kiruna

Kommentera, 
dela eller skicka 
artikeln vidare. 

sKiCKa aRTiKeln

det är en rovdrift det här, man skövlar 
all malm som fi nns under den här stan 
så fort som möjligt. det kan man inte 
skönmåla på något vis.”  
                                                               magnus Bäcktorp, vd fastighetsmästaren

krister nilsson

”dags att se möjligheterna nu”
Mattias pettersson, äger 21 hyresfastigheter som lig-
ger nära den första deformationszonen. Han har börjat 
tröttna på tjafs och gammalt groll som han menar i alltför 
mycket kommit att dominera debatten.

– Det måste vi sopa åt sidan och göra något nytt. Som 
fastighetsägare vill man ju få handlarna att se möjlig-
heterna också, att man faktiskt också kan öka omsätt-
ningen. Det är lätt att bara se problemen. 

Han anser att man ganska så  snart måste komma till-
rätta med den osäkerhet som råder kring inlösen. 

– nu är det ingen som kan planera inför framtiden. 
även om vi visste besked imorgon kommer det att ta tid 
att planera och bygga upp det nya.

Men än så länge är det trots allt ”business as usual”. 
Fastig heterna kan ju inte bara förfalla. Och rent krasst, 
skulle det ske, blir ju fastigheten mindre värd i slutändan. 

– Jag fortsätter gärna att vara fastighetsägare i stan, 
men det måste vara rätt förutsättningar. Om man bara 
går efter det rena marknadsvärdet på fastigheterna så 
räcker det till kontantinsatsen om man vill vara med och 
bygga nytt. 

MAttIAS pEttErSSOn:
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och företag i vägen för den driften, och då måste 
ju LKAB betala för sig, och de har ju råd. Men man 
bara gömmer sig bakom minerallagar.

även annelie vinsa, vd för allmännyttiga 
Kirunabostäder beskriver den nuvarande situatio
nen som ett vakuum i väntan på besked om hur inlö
sen ska gå till. Enligt henne fi nns det inget annat 
alternativ än att ersätta funktion med funktion.

– Givetvis är LKAB ett aktiebolag som ska produ
cera största möjliga vinst till minsta möjliga kost
nad. Men vi ser att vi har en stad som måste leva. Vi 
kan inte acceptera att det blir ett nytt Malmberget. 

En grop mitt i stan, en delad stad.
Det fi nns prognoser, men ingen 

fastslagen tidplan. Inte heller kan 
man vara säker på att det i slut
ändan visar sig tvunget att ta hela 
stadskärnan i anspråk.

– Men även om det visar sig att 
man bara behöver ta ett mindre 

område i anspråk så kan vi inte bara anpassa oss 
efter det. Vi måste planera för ett samhälle som 
fungerar. Vi har inte underlag för att ha två separata 
centrum, säger kommunalrådet Kristina Zakris-
son (S).

Trycket från kommun invånarna att kommun
ledningen ska ta ledar tröjan är stort.

– Fast vi har inte makten över många av de här 
frågorna. Det enda vi styr över är detaljplanen, men 
i förhandlingarna är vi bara en av aktörerna.

deT äR en uniK händelse och hon vet inte riktigt 
vart hon ska rikta alla frågor. Hon tar fl ytten av det 
egna stadshuset som exempel. Enligt avtalet ska 
LKAB bygga ett nytt stadshus med de funktioner 
som fi nns idag. Så långt är allt väl.

– Men med nuvarande avskrivningsregler för 
kommuner så kommer det att bli en hård ekonomisk 
belastning för oss. Då skulle man kunna tänka att vi 
skickar även den notan till LKAB. Men ska de betala 
för huset två gånger? Det blir ju också absurt.

I vanliga fall kan stat eller kommun, 
och i vissa fall privata företag, ta fastig-
heter i anspråk som behövs för bland 
annat samhällsutveckling. Detta med 
stöd av regler i expropriationslagen och 
det regelverk som styr dess tillämpning. 

gäller det gruvverksamhet är det 
dock istället minerallagen som styr, 
men ersättningsreglerna är i stort sett 
detsamma. Om ett gruvföretag behöver 
utvidga sin verksamhet, och parterna 
inte kommer fram till en frivillig lös-
ning, sker inlösen genom en så kallad 
bergmästarförrättning. Löseskillingen 
för en fastighet bestäms då genom 
att man fastställer fastighetens mark-
nadsvärde, exempelvis med stöd av ett 
välrenommerat värderingsinstitut som i 
sin tur bygger sitt utlåtande på ortspris-, 
avkastnings- eller i vissa fall produk-
tionskostnadsmetoden (fabrikslokaler 
och dylikt). 

– till det fastställda värdet lägger 
man på ett prispåslag om 25 procent, 
eftersom lagstiftaren menar att tvångs-
ingripande ska kompenseras i form 
av ökad prissättning. Men nuvarande 
tillämpning innebär inte rätt att få en 
likvärdig byggnad, förklarar Lars Sannö, 
chefsjurist Fastighetsägarna Mittnord.   

prispåslag utgår dock inte om gruvfö-
retaget beviljats undersökningstillstånd 
eller bearbetningskoncession före den 1 
augusti 2010. Inte heller om ansökan om 
ersättning eller markanvisningsförrätt-
ning gjorts före den 1 augusti 2015. 

– Däremot har LKAB i vart fall munt-
ligt framhållit att man i alla situationer 
där inlösen är aktuell i Kiruna kommer 
att tillämpa prispåslaget, säger Lars 
Sannö.

Inlösenförfarandet tar inte hänsyn till 
den skattesituation som ägaren av en 
inlöst fastighet befi nner sig i.   

inlösen – så säger lagen

”flytta all handel i kiruna på en och samma gång”
Jan Lindgren driver i tredje generationen 
klädaff ären centrum. Butiken är en av Kirunas 
äldsta med sina 87 år på nacken. Han äger 
även fastigheten som butiken ligger i.

Den förändrade prognosen från LKAB blev 
en smärre chock. Istället för fl ytt om 15–20 
år så har han kanske fem till sju år på sig att 
bestämma sig om framtiden. 

Ersättningsnivån måste vara rimlig, men i 
än högre grad betonar Jan Lindgren formerna 
för själva fl ytten.

– Ska man få en fungerande handel så 
måste man fl ytta de fl esta butikerna samti-
digt och under en relativt kort tid. Flyttar man 
under en längre tid, kanske upp till fem år, 

så kommer det att bli svårt för butikerna att 
överleva. 

Kundunderlaget måste  fi nnas på plats 
när butikerna tänder öppetskylten, menar 
Jan Lindgren. Med andra ord är det dags att 
komma igång med planering av bostäder och 
allmän service redan nu.

Men det fi nns möjligheter också?
– Javisst, löser man bara den ekonomiska 

biten så skapar man en mer samlad handel 
och en bättre miljö runtomkring fantastiska 
förutsättningar. Det är såklart samtidigt en 
spännande framtid vi går till mötes när vi från 
ett helt blankt papper ska skapa en ny attrak-
tiv stad. 

kristina Zakrisson

JAn LInDgrEn:
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Redan näR sTaden anlades 1900 fördes 
diskussioner om att bygga staden på annan 
plats, men så blev det alltså inte. 

Hittills har Kiruna stått relativt opåverkad. 
Men på 1970-talet tömdes området Ön som låg 
närmast gruvan. Husen skulle egentligen kunna 
stå kvar längre om det inte vore för att vatten-
ledningar och annat som är nedgrävt i marken 
bryts sönder.

I mars 2004 meddelade LKAB officiellt  
kommunen att gruvbrytningen kommer att 
börja påverka stadsbebyggelsen inom en snar 
framtid. 

Kommunen inledde kort därefter arbetet 
med en ny översiktsplan. Man diskuterade två 
huvudriktningar för den bebyggelse som skulle 
ersätta det som försvinner. I nordväst lockade 
utsikten från Luossavaaras sluttningar. Alter-
nativet i nordost hade fördelen av att ligga nära 
befintlig infrastruktur och att vara mer klimat-
skyddat. Helt friliggande alternativ diskuterades 
också men ansågs dels för dyra, dels insåg man 
att det innebär alltför stor risk att Kiruna skulle 
bli permanent geografiskt utspritt.

LKAB argumenterade starkt för en etablering 
i nordväst. Det förslaget antogs också av kom-
munfullmäktige i januari 2007.

men veRKligheTen kom att förändra 
planerna. En utredning pekade på att delar av 
området är underminerat av tidigare gruvbryt-
ning. Och i andra delar finns malmförekomster. 
Dessutom har det australiensiska gruvföretaget 
Avalon Minerals planer på att återigen öppna 
koppargruvan Viscaria i området.

Den nya politiska majoriteten bröt upp det 
tidigare beslutet och bestämde att den nordost-
liga placeringen ska gälla.

I somras uppdaterades den tidigare prog-
nosen. Den visade att Kiruna centrum behöver 
börja utrymmas redan inom fem till sju år. De 
bostäder som först påverkas är LKAB:s egna, 
som området Ullspiran som nu har börjat  
tömmas.

Under en övergångsperiod kan marken 
utnyttjas även om byggnaderna inte kan stå 
kvar. Under en tid, innan marken ingår i  
gruvområdet, kommer den att nyttjas som 
”gruvstadspark”.

Tema Flytten av Kiruna
Nordväst, numera
övergett flyttalternativ.
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Nordost, hit 
ska Kiruna flyttas.

Hon hoppas att arkitekttävlingen om utformningen 
av den nya stadskärnan ska innebära ett lyft. För 
just nu överskuggar problemen möjlig heterna.

– När man i andra städer funderar på stads
utveckling handlar det om hur många hus i taget 
man kan ta. Och så sitter vi på möjligheten att 
kunna bygga upp en helt ny stadskärna från 
scratch. Här kan vi bygga modernt, miljövänligt 
och funktionellt.

Hennes förhoppning är att de nuvarande fastig
hetsägarna väljer att flytta med.

– Det är svårt att veta vad som sker. Det kan ju 
vara fastighetsägare som väljer att ta pengarna och 
göra något annat. Och kanske, ve och fasa, flytta 
från stan. Vi kan inte styra om LKAB gör upp med 
enskilda. Det kan bli en billig affär för LKAB och en 
bra påse pengar för fastighetsägaren som väljer att  
göra något annat. Men samhället förlorar på det.

de som lideR störst skada av bristen på klara 
besked är handeln. Många börjar redan krokna. 

Siffror från HUI Research visar på ett daglig
varuindex på 118 – vilket betyder att fler utifrån 
handlar, mest norrmän. Men när det gäller sällan
köp (kläder, elektronik och så vidare) är index 74.

– Kiruna har ett löneläge som skulle göra många 
söderöver gröna av avund. Dagligvaror handlar 
man här, fast gäller det andra varor gör man en 
utflykt till Luleå eller Haparanda, säger Krister 
Nilsson.

– Butiksägare som kämpar redan nu har inte råd 
att flytta eftersom det blir så mycket dyrare med 
nybyggnadshyror, säger Jan Lindgren som driver 
klädaffären Centrum i fastigheten som han äger.

Handlare och fastighetsägare vet egentligen inte 
mer nu än för åtta år sedan. Medan frågorna hopar 
sig lägger uppgivenheten sig som en blöt filt över 
framtidstron. 

I nuläget har LKAB inget annat besked än att 
man förhandlar enskilt med varje enskild fastig
hetsägare i god tid innan fastigheten måste tas i 
anspråk.

därför måste kiruna flyttas

• Malmkroppen lutar in 
 under Kirunas stadskärna.
• Nästa år tas en ny huvudnivå 
 1 365 meter under jord i bruk.
• När järnmalmen  bryts rasar 
 gråberget ovanför in och orsakar 

markdeformationer.

alla verksamheter är på något sätt 
beroende av varandra. det måste 
flyttas på en gång, det går inte att  
ta ett steg i taget.”                  göran Cars, professor KTh
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Magnus Bäcktorp, som är vd för Fastighetsmästaren 
AB,  märker redan av stadsflytten.

– Jag har en obebyggd tomt på en av de bästa 
platserna,  men den går inte att bebygga. Och det är 
också svårt att få in nya hyresgäster i centrum. Folk 
vill inte flytta in när de vet att de måste flytta igen. 

Så för Magnus Bäcktorp handlar det inte bara om 
att LKAB ska betala ersättning på en nivå så att det 
går att klara nybyggnadspriser.

– Ersättningen kan ju inte komma när husen inte 
går att bruka mer. Vi måste få en del redan idag. Jag 
måste tillsätta resurser i mitt lilla bolag så att vi kan 
kartlägga vilka hyresgäster som vill flytta med. Det är 
många hyresgäster som sitter på långa kontrakt som 
man gärna vill ha med sig. Men det är inget hafsverk 
att kartlägga vilka ytor de vill ha. 

Bord och väggar på Magnus Bäcktorps kontor 
är belamrade med ritningar. Men byggvästen, som 
hänger på en stol, blir hängande.

– LKAB håller staden i ett järngrepp. Det är som 
ett vakuum, man vet inte var man törs bygga och var 
man inte kan bygga. Man är tveksam till att satsa i 
centrum, det har trots allt en begränsad livslängd. 

Mycket av kommunens resurser tas ju upp av 
stadsflytten, så det är, enligt Magnus Bäcktorp, 
extremt svårt att göra planändringar och få igenom 
bygglov.

Var ser du att du är om tio år?
– I den bästa av världar har man kunnat bygga 

upp en del av det som man har förlorat till gruvan. 
Och med lite tur har man kunnat få med sig några av 
hyresgästerna. Men jag tror tyvärr att det är många 
av företagen som kommer att lägga ner. En del pratar 
om att flytta, de är inte beroende av att sitta i Kiruna. 

”Lkab håller  
staden i järngrepp”

arkitekter från 
hela världen 

vill skapa en ny stad.  
läs Mer på sidan 23.

– Men självklart vill vi hålla stan vid liv. Så det gäl
ler att hitta smarta lösninger, säger Ylva Sievertsson.

Hur mycket av staden man faktiskt kan flytta på 
samma gång hänger såklart ihop med att kommunen 
får klart en detaljplan, så att det finns yta att bygga 
det nya på.

men deT finns hopp om att det  till slut blir en 
acceptabel lösning för fastighetsägarna. KTHpro
fessorerna Stellan Lundström, Hans Lind och Göran 
Cars arbetar på kommunens uppdrag (men med 
LKAB:s pengar) med att hitta ersättningsprinciper.

För Göran Cars gäller två grundprinciper. 
– Det går inte bara att göra en strikt marknads

värdering av det man river. För då skulle det inte bli 
någonting alls som byggdes nytt.

Och.
– Alla verksamheter är på något sätt beroende av 

varandra. Det måste flyttas på en gång, det går inte 
att ta det ett steg i taget.

Han menar att det även ligger i LKAB:s intresse att 
medverka till att detta omsätts i praktiken.

– För LKAB vore det ju en katastrof om man inte 
fick ett bra centrum för då skulle man få svårt att 
rekrytera arbetskraft.

Om bara dessa bitar hamnar på plats finns det 
stora möjligheter.

– En mer samlad handel och en bättre miljö runt 
omkring ger fantastiska förutsättningar. Så det är 
så klart samtidigt en spännande framtid vi går till 
mötes när vi från ett helt blankt papper ska skapa en 
ny attraktiv stad, säger Jan Lindgren.  •
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Vid en första anblick kan det framstå som nästan barnsligt enkelt. Sättet som vi har skapat byggklossar 

till höga bostadshus, hallar med stora spännvidder och broar med full trafikkapacitet. Men självklart är det 

frukten av ett både nytänkande och målmedvetet utvecklingsarbete. Konstruktionstekniken har förädlats. 

Miljöfördelarna har förstärkts. Resultatet är ett naturligt sätt att bygga i trä, där hög prefabriceringsgrad och 

korta byggtider kombineras med klimatvänlig produktion. Att vi samtidigt har fått en nyckelroll i byggandet 

av det hållbara samhället tar vi som ett bra bevis på att vi har tänkt rätt. 

Och ärligt talat känns det helt naturligt.

Martinsons är en norrländsk familjeägd träförädlingsindustri. Vi är Sveriges största 
producent av limträ, träbroar och byggsystem i trä för flerbostadshus och hallar.

Martinsons  937 80 Bygdsiljum  Tel: 0914-207 00  www.martinsons.se

En naturlig del av framtiden

Det naturliga sättet att bygga
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än så länge är det nya Kiruna ett 
oskrivet blad. i dagarna lämnar tio 
olika arkitektteam in sina förslag på 
hur den nya stadskärnan ska se ut.
Göran Cars, professor i 
samhällsplanering KTH, är 
lyrisk över möjligheterna.

– För första gången i Sve
riges moderna historia finns 
möjligheten att bygga en ny 
attraktiv stadskärna som 
motsvarar dagens värde
ringar och kriterier.

Chansen att få sätta sin prägel på en helt 
ny stad är unik. Inte konstigt att responsen 
var stor när arkitekttävlingen om den nya 
stadskärnans utformning utlystes. I mars 
presenteras det vinnande bidraget.

Det är högt ställda förväntningar. I vision 
2099 som antagits av kommunfullmäktige 
talas det om en högteknologisk mönster
stad, ett ekologiskt samhälle i arktisk miljö.

– Det finns en tydlig viljeinriktning från 
politiskt håll om att ligga i framkant beträf

fande energi och miljö. Det handlar om hela 
Kirunas infrastruktur, alltifrån värme
tillförsel till resande, säger Christer Vinsa, 
projektledare för stadsomvandlingen.

Göran Cars är klar över vilka vetenskap
liga grunder som bör ingå i det vinnande 
receptet.

– Man bör tänka i begreppen stråk och 
noder. Många verksamheter är idag så 
intimt förknippade med varandra och 
förstärker varandra om de placeras rätt. 
Dessutom är tiden när vi skulle kunna ta oss 
ända fram med bil förbi.

eTT viKTigT mål är att hitta andra ben att 
stå på än enbart gruvnäringen. Grunden 
finns redan med rymdindustrin, men fram
förallt besöksnäringen med ishotellet i Juk
kasjärvi som galjonsfigur. Kiruna är ett av 
fem områden som valts ut av Tillväxtverket 
för att utvecklas till hållbara destinationer. 
Man hyser stora förhoppningar att kunna 
bygga upp shopping och olika typer av  
service i den nya stadskärnan.  •

Flytten av Kiruna  Tema

Det är i första hand de kommersiella 
lokaler som allmänyttiga Kiruna-
bostäder äger i centrum som drabbas 
av flytten.

– Våra bostäder berörs inte i första 
skedet, men däremot har vi som ett 
kommunalt bolag ansvar att se till att 
vi har bostäder i Kiruna, säger Annelie 
Vinsa, vd Kirunabostäder.

Om man ska klara detta måste man 
få ersättning för funktion, inte bara 
nuvarande marknadsvärde.

– Om du får 8 000 kronor per kva-
dratmeter i inlösen och ska betala 
30  000 per kvadratmeter för att 
bygga nytt så är det en inte helt enkel 
ekvation. Eller den är ju enkel: det går 
inte.

Och om ni inte får det?
– Då är det hyresgästen som får 

betala i slutändan.
Ett stort problem är att det inte har 

byggts på länge i Kiruna. när det inte 
finns något mellanskikt blir det ett 
stort hopp till nyproduktionshyra. För 
den som bygger nytt är det stor risk att 
hyresgästen bara ser det som ett mel-
lanboende i väntan på något billigare.

Annelie Vinsa menar att staten 
måste gripa in och hitta former för 
finansiering. Dels för att lösa nuva-
rande fastighetsägares situation, 
men också för att möjliggöra för nya 
investerare.

– Kiruna ska ju växa, då behövs det 
fler än allmännyttan och de fastighets-
ägare som finns här i dag.

Annelie Vinsa beskriver, liksom flera 
privata fastighetsägare, att den nuva-
rande situationen är som att leva i ett 
vakuum där man väntar på besked från 
LKAB och kommunen.

– Först då kan man börja smida sina 
egna planer. Ska vi bygga igen, eller 
göra något annat av verksamheten? 
går det för länge kan det börja skada 
stan. än är vi inte där. Fortfarande 
investerar och underhåller vi. Men 
med tanke på den prognos som kom i 
somras som visar att det går fortare än 
vad man tänkt sig att komma framåt, 
vore det värsta som kan hända att man 
hamnar i panikläge och inte har tid att 
bygga.

Man kan bygga den nya staden
precis som man vill ha den

”Hyresgästen
får betala”

AnnELIE VInSA:

göran cars

Ylva sievertsson, 
Lkab, visar var 

den nya  
stadskärnan  
ska byggas.

”vi trappar upp hyran i det nya området”
I bostadsområdet Ullspiran, som ägs av LKAB 
Fastigheter, har avvecklingen redan inletts.

– Allteftersom det har blivit tomt har vi fyllt 
på med tillfälligt boende för entreprenörer. 
Det är viktigt för att områden inte ska börja 
förslummas, säger Siv Aidanpää-Edlert, vd på 
LKAB Fastigheter.

nyproduktionen blir rejält dyrare för de 

hyresgäster som flyttar till de nya lägenheter 
som LKAB Fastigheter byggt. Lösningen är att 
erbjuda etappvis höjd hyra.

– Det är viktigt att påpeka att det inte hand-
lar om en subvention, utan just en trappning. 
Om vi skulle subventionera skulle det helt för-
störa marknaden för privata fastighetsägare, 
säger Siv Aidanpää-Edlert.

SIV AIDAnpää-EDLErt:

Vid en första anblick kan det framstå som nästan barnsligt enkelt. Sättet som vi har skapat byggklossar 

till höga bostadshus, hallar med stora spännvidder och broar med full trafikkapacitet. Men självklart är det 

frukten av ett både nytänkande och målmedvetet utvecklingsarbete. Konstruktionstekniken har förädlats. 

Miljöfördelarna har förstärkts. Resultatet är ett naturligt sätt att bygga i trä, där hög prefabriceringsgrad och 

korta byggtider kombineras med klimatvänlig produktion. Att vi samtidigt har fått en nyckelroll i byggandet 

av det hållbara samhället tar vi som ett bra bevis på att vi har tänkt rätt. 

Och ärligt talat känns det helt naturligt.

Martinsons är en norrländsk familjeägd träförädlingsindustri. Vi är Sveriges största 
producent av limträ, träbroar och byggsystem i trä för flerbostadshus och hallar.
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Västerås i siffror

 Marknad Barometern Västerås

Befolkning/sysselsättning 

■ Befolkningsökning 
■ Sysselsättningsförändring
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 Bostäder Kontor

Största fastighetsägarna
Ägare Taxerad yta (kvm)

Västerås Kommun 865 056 

Kungsleden Melker AB 224 268 

Kungsleden Finnslätten AB 215 391 

Klövern AB 193 626 

Castellum Aktiebolag 166 141 

Hemfosa Fastigheter AB 104 618 

NPF Sweden Holding AB 74 162 

NLP Holding I AB  73 957 

Bostjärnan AB  72 558 

Cerep Västerås A AB  65 009 

Verksamheter

Övrigt 14% Transport 5%

O� entlig 
förvaltning 6%

Bygg 7%

Utbildning 10%

Företags-
tjänster 12%

Handel 13%

Vård 16%

Tillverkning 17%
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Västerås har fortsatt stark tillväxt 
och många stora företag har ny-
etablerat sig i regionen. Det råder 

stor efterfrågan på bostäder, men konkur-
rensen är stor inom handeln. 

NÄRINGSLIV
Västerås är residensstad 
för Västmanlands län och 
belägen mitt i expansiva 
Mälardalen. 2011 var 
befolkningstillväxten i 
Västerås historiskt stark, 
staden växte med över 
1�500 personer och vid års-
skiftet 2011/2012 uppgick 
antalet invånare till nära 
139�000. Med 80 procent 
av dessa boende i central-
orten gör det Västerås 
till landets femte största 
tätort. Många arbetstill-
fällen fi nns inom o� entlig 
sektor, handel och service 
och tillverkande företag. 
ABB:s omstrukturering av 
verksamheten har lett till 
att andra multinationella 
företag etablerat sig och 
övertagit producentrollen. 

INVESTERAR-
MARKNADEN
De senaste åren har trans-
aktionsmarknaden varit 

volatil. Låga nivåer note-
rades 2009 som växte 2010 
och under 2011 nåddes en 
rekordnivå om över 5 mil-
jarder som, ska tilläggas, 
drevs starkt av genomför-
andet av en stor paketa� är 
där Kungsleden förvär-
vade 14 fastigheter av NRP 
för över 3 miljarder. Under 
2012 har intensiteten avta-
git, fortfarande har dock 
ett fl ertal större a� ärer 
genomförts. 

Västerås är en priori-
terad kommun för tunga 
investerare med institutio-
nellt kapital i ryggen såsom 
Hemsö, Rikshem och 
Willhem. De lokala inves-
terarna har till viss del 
blivit överspelade. Lokala 
aktörer förekommer 
frekvent som köpare av 
mindre objekt. De senaste 
åren har bostadssegmentet 
starkt attraherat inves-
terarnas intresse. Under 
2011 förvärvade Ikano 

Bostad sex fas-
tigheter med 
680 lägenheter. 
Ikano har nu 
totalt 1 700 
lägenheter i 
staden. Newsec 
bedömer denna 
a� ärens värde 
till omkring 
400 miljoner, 
vilket motsva-
rar nära 8 500 

kr/kvm och en direktav-
kastning på cirka 4,5 
procent. 

Rikshem genomförde 
under � olåret ett förvärv 
där de betalade omkring 
400 miljoner kronor till 
AMF för fem bostadsfas-
tigheter om 55 000 kvm 
till en direktavkastning 
på cirka 5,3 procent. Will-
hem har under oktober 
2012 klivit in på bostads-
hyresmarknaden genom 
ett bestånd om 672 lägen-
heter som ingick i ett stort 
förvärv från Akelius.

Inom segmentet äldre-
boenden/samhällsfastig-
heter har Rikshem och 
Hemsö förvärvat fastig-
heter till priser omkring 
15 000 kr/kvm, ofta med 
stabila hyresgäster och 
långa hyreskontrakt. Car-
lyle köpte under januari 
de två centrala galleriorna 
Punkt och Gallerian från 
konkursade Boultbee. 
Köpeskillingen bedöms till 
omkring 850 miljoner kro-
nor med en direktavkast-
ning på cirka 7 procent. 

BOSTÄDER
Västerås har en fortsatt 
hög bostadsproduktion, 
främst vid Mälarens 
strand. Det gamla indu-
stri- och hamnområdet 
står inför en omfattande 
exploatering och planen är 
att hela området bebyggs 
med cirka 800 lägenheter. 
Målsättningen är att länka 
samman området med det 
övriga strandstråket och 
östra hamnen.

Det höga bostadsbyg-

gandet har pågått under 
2000-talet där helt nya 
bostadsområden vuxit 
fram och det totala 
beståndet har vuxit till 
omkring 67 000 lägenhe-
ter. Nybyggnationen har 
i genomsnitt inneburit 
drygt 400 nya bostäder 
per år som under 2011 
ökade och gav 560 nya 
bostäder. Direktavkast-
ningen i bästa läge i cent-
rum bedöms i dags läget 
till cirka fem procent.

LOKALER
Många har sett Västerås 
goda förutsättningar för 

handelsetableringar vil-
ket resulterat i ett överut-
bud av lokaler i dagsläget. 
Fem av sex stadsgallerior 
som ägdes av Boultbee har 
fått nya ägare de senaste 
åren. Centrumägarna 
verkar ha insett situatio-
nens allvar och ett omfat-
tande ombyggnadsarbete 
pågår för att få nytt liv 
i galleriorna. Centrala 
butikshyror bedöms i 
huvudsak ligga på mellan 
1 800–3 100 kr/kvm bero-
ende på läge och skick.

Externhandelsområdet 
Erikslund  har haft en 
framgångsrik utveckling 

Gallerian Punkt köpt av Carlyle från 
Boultbee. Pris 850 miljoner kronor.

Ännu ingen växtvärk i  ”Gurkstaden” 

Det stora intresset för att 
köpa fastigheter i Västerås 
kommer att stabiliseras.

Västerås har fortsatt stark tillväxt 
och många stora företag har ny-
etablerat sig i regionen. Det råder 

stor efterfrågan på bostäder, men konkur-
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NAI Svefa med 17 kontor och 130 medarbetare 
är en av Sveriges ledande rådgivare inom vär-
dering, analys, trans aktion och fastighetsrätt. 
www.naisvefa.se

Newsec är norra Europas enda fullservice-
företag inom fastighetsbranschen med över 
500 medarbetare i sex länder. www.newsec.se, 
tel 08-454 40 00.

Barometern publiceras i samarbete med

Fastighetsägare i Västerås
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med många etableringar 
vilket i första hand drab-
bat handelsområdet 
Hälla, öster om staden, 
som tappat alltmer till 
den nybyggda rivalen. 
Kontorsmarknaden har 
utvecklats mer stabilt 
och nybyggnationen har 
varit begränsad. Detta 
har lett till lägre vakanser 
generellt där variationer 
självklart förekommer 
mellan bestånden. Bland 
annat har Hemfosa varit 
lyckosamma genom 
en stor uthyrning till 
Bombardier. Hyran för 
centrala kontor har under 

en tid varit inom span-
net 1 000–1 350 kr/kvm 
och direktavkastningen i 
bästa läge ligger för när-
varande runt 6,5 procent.

Den generella vakans-
graden i attraktiva lägen 
bedöms ligga på omkring 
5 procent. Utanför de 
etablerade kontorslägena 
stiger dock vakanserna 
markant i områden som 
inte återhämtat sig från 
fi nanskrisen.

SLUTSATS
Trots ett relativt stort 
bostadsbyggande bedöms 
vakanserna hållas på låga 

nivåer tack vare ökande 
befolkning. Den hårda 
konkurrensen inom han-
deln bedöms fortsätta 
och de som inte satsar 
blir alltmer frånåkta.  
Stora koncerner ser ut att 
stanna kvar och kontors-
marknaden bedöms som 
stabil fram över. Ortens 
grundförutsättningar är 
goda och även om många 
opportunistiska köpare 
fortfarande är aktiva 
bedöms köpruschen ha 
stabiliserat sig. 

CHARLOTTE DANIELSSON 
OCH GUSTAF GRAFLUND, 

NEWSEC ADVICE

Ännu ingen växtvärk i  ”Gurkstaden” 
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”Hyresrätten ska 
spela roll i Västerås”
Stadiga infl yttningssi� ror och ambitiösa 
framtidsplaner från kommunens håll är lika 
med goda tider för fastighetsägare i Väs-
terås. Det kan Tomas Jansson, nytillträdd 
vd för Bostjärnan Förvaltnings AB intyga.

Det privata bostadsföretaget 
Bostjärnan har funnits i Västerås 
sedan 1969 och bara expanderat 
sedan dess. I dag äger bolaget cirka 
1 100 hyreslägenheter eller drygt 
66 �000 uthyrningsbara kvadrat-
meter boyta och siktar mot att växa 
ytterligare i gurkstaden.

– Det har inte varit någon större omsättning på 
hyresfastigheter i Västerås den senaste tiden, däre-
mot fi nns det planer på att bygga nytt. Där är vi en av 
de byggherrar som fått optionsavtal på att fortsätta 
projektera marken i ett projekt. Vi vill vara med som 
en aktör för att hyresrätten ska få spela en större roll i 
Västerås, säger Tomas Jansson, vd.

BOSTJÄRNAN ÄR främst inriktade på bostäder och 
har inga vakanser i någon av sina drygt 60 hyreshus 
i dag.

– Det går cykler, men just nu är det stor efterfrå-
gan, och till och med brist på hyreslägenheter.

En av Bostjärnans ambitioner med sin verksam-
het i staden är att utvecklas i kapp med kommunens 
strategi, Västerås 2026, som bland annat går ut på att 
få staden att växa geografi skt med nya näringslivs-
områden.

– Vi tror på Västerås och att staden kan utvecklas 
och expandera, och vill vara med som en samhälls-
medspelare.                                                               MARIA LUNDMARK

Tomas Jansson
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Att snabbt hitta rätt affärspartner är inte alltid det lättaste. Med hjälp av 
Partnersök från Svensk Byggtjänst blir det nu mycket enklare att hitta 
rätt entreprenör, arkitekt, teknisk konsult eller annan aktör i byggsverige. 
Du får snabb information om vilka leverantörer som är mest omtalade, hur 
deras ekonomi ser ut, vilken storlek företaget har samt hur vår samlade 
bedömning ser ut. Helt utan kostnad.

HITTA RÄTT PÅ PARTNERSÖK.SE
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Marknad A� ären  

2,2 MILJARDER
Andra AP-fonden 
investerar 2,2 miljarder 
kronor i fastigheter i 
USA. Förvärvet gäller 
41 procent av bolaget 
US O�  ce Holdings.

470 MILJONER
Bilprovningen säljer 
sina samtliga 142 fastig-
heter över hela landet 
till Söderport som ägs 
av Sagax och Hemfosa. 
Den sammanlagda 
köpesumman uppgår till 
470 miljoner kronor.

300 MILJONER
Lönnbacken utökar sitt 
bestånd med åtta vård-
fastigheter i Dalarna. 
Säljaren är Nordisk 
Renting och a� ären 
uppskattas vara värd 
omkring 300 miljoner 
kronor.

140 MILJONER
Diös avyttrar två 
registerfastigheter i 
Sundsvall till den lokala 
aktören Tvättbjörnen 
Förvaltning. Köpe-
summan är 140 miljo-
ner kronor.

89 MILJONER
Fastighets AB Briggen 
har förvärvat en 6�560 
kvm stor kontorsfastig-
het i Fosie/Jägersro, 
Malmö. Investeringen 
uppgick till 89 miljoner 
kronor. Byggnaden är 
uthyrd till 82 procent.

77,5 MILJONER 
Hemsö köper ett 
patienthotell till ett 
värde av 77,5 miljoner 
kronor och gör därmed 
sitt första förvärv i 
Danderyd i Stockholm. 
Säljaren är Strandhotel-
let i Kevinge AB som 
ägs av Mr Li, en kinesisk 
privatperson.

27 MILJONER
Eklandia Fastighets AB 
köper en kontors- och 
lagerfastighet i Göte-
borg för 27 miljoner 
kronor.  Samtliga 1 020 
uthyrningsbara kva-
dratmeter är uthyrda till 
säljaren Kvarndammen.

AFFÄRER 
I KORTHET
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Säljare: Botkyrkabyggen. 
Fastigheter: Tio lägenhetshus på 
Albyberget i Botkyrka, söder om 
Stockholm.
Area: Cirka 100 000 kvadratmeter.

Jag hittade
dom på internet.
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Att snabbt hitta rätt affärspartner är inte alltid det lättaste. Med hjälp av 
Partnersök från Svensk Byggtjänst blir det nu mycket enklare att hitta 
rätt entreprenör, arkitekt, teknisk konsult eller annan aktör i byggsverige. 
Du får snabb information om vilka leverantörer som är mest omtalade, hur 
deras ekonomi ser ut, vilken storlek företaget har samt hur vår samlade 
bedömning ser ut. Helt utan kostnad.

HITTA RÄTT PÅ PARTNERSÖK.SE

FÖRSÄLJNINGEN av fastigheterna 
i Alby är inte det första exemplet 
på miljonprogramsområden som 
säljs till privata fastighetsbolag när 
renoveringsbehoven blir större än 
vad de kommunala bostadsbolagen 
klarar av. 

En erfaren köpare är fastighets-
bolaget Einar Mattsson som 2008 
köpte 1�200 lägenheter i Hjulsta 
av Stockholm stads bostadsbolag 
Svenska Bostäder. 

Stefan Ränk, vd på Einar Mattsson, 
var väl medveten om omfattningen i 
åtagandet, men såg också stora möj-
ligheter i det föråldrade beståndet.

–Vi uppfattade Hjulsta som en 

attraktiv stadsdel på Järva med en 
långsiktig potential. Det fanns redan 
planer för hur vägarna skulle byggas 
ut i närheten vilket har förbättrat 
läget avsevärt. Dessutom hade 
bebyggelsen väldigt goda grund-
kvaliteer, säger han.

 Nu har det gått fyra år sedan 
förvärvet, och fl era projekt för att 
utveckla boendemiljön är igång i 
Hjulsta.  Bland annat ser man över 
möjligheterna att förnya tunnel-
baneuppgången.

HUR FRAMTIDEN för de tio fast-
igheter som nu är till salu i Alby 
kommer att se ut kan han inte säga, 

men han betonar 
att den som ska 
köpa måste vara 
beredd på att 
miljonprograms-
områden innebär 
andra marknads-
mässiga villkor 
än bostäder i 
innerstaden.

–�Det gäller att ha en idé för hur 
man vill utveckla ett sådant här 
område, och hur man kan hålla en 
hög attraktionsnivå med de medel 
som förutsättningarna tillåter i 
den här typen av lägen. 

MARIA LUNDMARK

1�300 hyresrätter på Albyberget, Botkyrka
10�000 av Botkyrkabyggens 12�000 lägen-
heter måste renoveras. För att minska 
belastningen i åtaganden och stärka före-
tagets ekonomi, säljer man nu 1�300 lägen-
heter på Albyberget.

Det kommunala bostadsbolaget 
Botkyrkabyggen står inför en rejäl 
utmaning. 10�000 av bolagets lägen-
heter ska totalrenoveras i en takt om 
cirka 800 lägenheter per år. 
För att minska belastningen i reno-
veringsåtagande säljer Botkyrka-
byggen nu 1�300 lägen heter och har 
anlitat rådgivaren PwC för att hitta en köpare till 
beståndet på Albyberget. De boende har informerats 
i ett fl ertal brev om processen samt på informations-
möten.

–Vi kommer att lägga stor vikt vid långsiktighet 

och viljan att vara med och förvalta och utveckla 
Albyområdet i samråd med kommuninvånarna och 
Botkyrkabyggen när vi utvärderar buden, säger 
Botkyrkabyggens vd Ulf Nyqvist.

I KRAVSPECIFIKATIONEN ingår också att köparen 
ska ha vissa energie� ektiviseringsambitioner och en 
öppen inställning till eventuella ombildningar till 
bostadsrätter längre fram. 

När en köpare har hittats ska denna godkännas av 
kommunfullmäktige. 

Botkyrkabyggen kommer inte att kommunicera 
namn på intressenter eller värde på beståndet under 
försäljningsprocessen.

De sammanlagt tio fastigheterna är uppförda runt 
1970 och har en bostadsarea på strax över 100�000 
kvadratmeter. Försäljningen beräknas vara färdig 
under det första halvåret 2013.

MARIA LUNDMARK 

1�300 hyresrätter på Albyberget, Botkyrk
Miljonprogram till salu:

De köpte miljonprogram:

”Vi såg ett långsiktigt värde i området”

Stefan Ränk

Ulf Nyqvist
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Vill bygga stort
Hon vill se arkitektoniskt intressanta byggnader som 
står tätt. Och hon är frustrerad över länsstyrelsens 
hårda tolkningar av riksintresset. Hon vill att 
fastighetsägarna ska bygga med bättre kvalitet, men 
hyrorna lägger hon sig inte i. Möt Regina Kevius, (M), 
stadsbyggnads- och idrottsborgarråd i Stockholm.
TEXT: VICtORIa GILLBERG    FOTO: kRIStOfER SaMUELSSON
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Vill bygga stort
 Det syns att Regina Kevius har 

gjort det många gånger förr när 
hon drar den gula västen över 
höstjackan och trycker ner den 
röda bygghjälmen på huvudet. 

Hon ser bekväm ut bland byggnadsställningar, 
ritningar och grävskopor när vi går runt bland 
de halvfärdiga byggnaderna i den nya stads-
delen Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. 
Trots hennes relativt unga ålder, 31 år, har hon 
många års erfarenhet i byggbranschen. Men 
inte lika många som yrkes politiker. 

– Nej,  men jag är glad att jag hann arbeta 

sex år efter min examen, innan jag blev 
yrkespolitiker. Som ung ledare är det viktigt 
att fråga mycket och att ha respekt för andras 
erfarenheter och kunskaper. 

12 000 nya bostäder och 30 000 arbets-
platser är planerade i området som är en del 
i arbetet med översiktsplanen, Promenad-
staden, för ett tätare och mer sammankopplat 
Stockholm.

– Det gäller att området här inte får en för-
ortskänsla, utan att det känns som en del av 
staden. Mycket av Norra Djurgårdsstaden 
var planerat redan innan jag blev tillsatt 

regina Kevius  Bakom fasaden

29
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men jag tycker att det har blivit väldigt bra, säger 
Regina och kollar nyfiket in en planlösning till en av 
de nya hyresrätterna.

Man hör ivrigheten i hennes röst när hon pratar 
om detaljerna i planlösningen och det märks att 
det ibland kan vara svårt att släppa detaljerna och 
hålla sig till helheten. Sedan 2010 sitter Regina 
Kevius som stadsbyggnads- och idrottsborgarråd 
i Stockholms stad.  Hon är utbildad civil ingenjör 
och har sedan examen 2004 arbetat inom bygg-
branschen med allt från projektplanering av fastig-
hetsbyggnation till planeringschef i Danderyds 
kommun.

I Norra DjurgårDsstaDeN är Regina Kevius 
nöjd med mixen både arkitektoniskt och av bostä-
der. Det byggs hyresrätter, bostadsrätter och 
nästan alla fastigheter har lokaler på bottenplan. 
Byggnaderna ligger tätt och det finns en mångfald 
av fasadfärger och byggnader. Men generellt sett 
tycker Regina Kevius ofta att de ritningar hon får se 
är tråkiga.

– Det är prefabricerade fyrkantiga lådor. Tyvärr 

så får vi in väldigt mycket enformiga ritningar. Var-
för kan inte husen bli vackrare och roligare?, säger 
Regina och låter uppriktigt uppgiven.

Ja, varför blir de inte det?
– Förr i tiden var det byggherrarna som satte dit sina 

detaljer. Kommunen kan ju ta ett ansvar och rita kvar-
teren och hur stadsgrunden ska se ut. Men sen vill vi ju 
ge byggherrarna frihet att utforma sina egna detaljer. 
Drömmen vore att vi inte behövde skicka tillbaka 
detaljplaner och inte behövde styra. Men det är jätte-
knepigt – ska vi ha gestaltningsprogram eller inte?

Regina tycker att det är många faktorer som orsa-
kar likriktningen i Stockholm.

– Arkitekternas roll är annorlunda i Sverige. I 
övriga Europa har arkitekter mycket starkare ställ-
ning.  Här handlar det mycket om ekonomi och det 
beror i sin tur på att vi har en lång planprocess. Det 
är arga grannar, skönhetsråd och alla möjliga for-
mer av remissinstanser. 

Regina Kevius säger att processen ofta leder till man 
snarare skalar bort och minskar än förbättrar.

– Man försöker vara alla till lags och till slut blir det 
något slags ”huset lagom” som ingen tycker är kul. 

Man försöker vara alla till lags och 
till slut blir det något slags ’huset 
lagom’ som ingen tycker är kul.”   
                                                   

 
fakta/ 
regina kevius
Familj: Sambo och fyra 
månader gamla sonen 
Herman. 
Bor: I bostadsrätt på 
Kungsholmen. 
Ålder: 31 år 
Bakgrund: Uppvuxen i 
Huvudsta i Solna. Utbil-
dade sig till civilingenjör 
och har arbetat som  
planeringschef i Dan-
deryd, projektledare i 
byggbranschen och sitter 
sedan 2010 som stads-
byggnads- och idrotts-
borgarråd i Stockholms 
stad.

Bakom fasaden regina Kevius

Den vanligaste  missuppfatt-
ningen om politiker är att de 
inte brinner för sina sakfrågor 
tror regina. 
– jag brinner verkligen för att vi 
ska  göra bra bostadsområden!  
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Men trots det tycker Regina Kevius inte att man 
ska minska på medborgarnas inflytande vid plan-
processen. Istället vill hon korta tiden för hand-
läggare och myndigheter och se till att länsstyrel-
sen svarar i tid. 

– Vi måste också ta fram ett statistiskt underlag 
till exempel för hur många i ett område som är för 
eller emot nyproduktion. Tyvärr är det så nu att de 
som är negativa får höras mer.

Sedan sitt tillträde som stadsbyggnadsborgar-
råd har hon gått ut med, för många, kontroversi-
ella åsikter om att både bygga tätare, högre och 
mer intressanta byggnader i staden. 

– I dag skulle hus som Stadshuset eller Drama-
ten förmodligen inte få byggas. Stockholms inner-
stad har ett riksintresse som idag tolkas, av bland 
annat länsstyrelsen, att man får inte göra något för 
högt eller för stort.

Senast ut handlade diskussionen om City-
banans uppgång som länsstyrelsen ansåg skulle bli 
för dominant i stadsbilden. Regina, som ibland blir 
frustrerad över länsstyrelsen, menar att man ska 
kunna kompromissa och inte tolka riksintresset 
för hårt i alla planer och att det måste få  
byggas byggnader som sticker ut även i Stock-
holm.

regINa KevIus är uppväxt i Huvudsta i Solna 
utanför Stockholm. Hennes föräldrar kom till Sve-
rige från Ungern två år innan hon föddes. Men den 
ungerska kulturen var inte så närvarande under 

hennes uppväxt och vad gäller barndomen i Huvud-
sta kan hon varken säga bu eller bä.

– Det är ett ganska vanligt bostadsområde. Jag 
kommer mest ihåg att jag åkte rullskridskor och 
delade ut tidningar som jag gjort själv och att jag 
inte gillade att plugga. 

Som tonåring var Regina Kevius aktiv och enga-
gerad. Hon gick som femtonåring med i Modera-
ternas ungdomsförbund. Men det hade lika gärna 
kunnat bli något annat.

– Är man en engagerad person så tror jag att man 
söker sig till den här typen av sammanhang. Jag 
märkte direkt att jag gillade det eftersom man fick 
diskutera mycket och fick insikt i hur samhället 
fungerade. Hade det inte blivit moderaterna hade det 
nog blivit Röda korset eller kanske Amnesty.

Rollen som stadsbyggnads- och idrottsborgarråd 
är Reginas första post som heltidspolitiker och hon 
tycker att skillnaden är stor. Framförallt krävs att 
man ska ha rejält skinn på näsan. Som nytillträdd 
offentliggjorde hon beslutet att minska förenings-
bidragen med 25 procent. Ett beslut som snabbt ledde 
till protester och några veckor senare upphävdes det.

– Det var nog den situation som påverkat mig 
mest men det var lärorikt. Just i det fallet var det 
ett felaktigt politiskt beslut. Man får försöka skilja 
på politiska beslut och mig som privatperson. Men 
ibland är det svårt, säger Regina fundersamt.

soM polItIKer är Regina Kevius fylld av energi 
och idéer. Hon kan tycka att politiker ibland är lite 

Kommentera, 
dela eller skicka 
artikeln vidare.  

sKICKa artIKelN

Det hörs ett stort enga-
gemang i regina Kevius 
röst när hon tycker till om 
lägenheterna och dess 
planlösningar i Norra Djur-
gårdsstaden.

De gamla tavlorna i stadshuset 
revs ut och i stället sattes en stor 
whiteboardkarta upp där regina 

kan rita in framtida  stadsdelar.  
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för trista. Allt som sägs ska först granskas otaliga 
gånger och det fi nns litet utrymme för skämt och 
mer personlig framtoning. Men Regina tycker att 
politiker måste få göra lite oväntade saker. Hon 
skrattar och ser pillemarisk ut när hon fortsätter.

– Som när jag skulle inviga skateboardanlägg-
ningen i Rålis. Då övade jag på att åka skateboard i 
stadshusets korridorer. 

Istället för att hålla ett torrt tal och klippa band 
åkte Regina skateboard på invigningsdagen och även 
om hon inte fick några direkt negativa kommentarer 
var det många som tyckte att det var konstigt. 

– Man är livrädd att bli stämplad som oseriös. 
Det är verkligen en balansgång mellan att vara en 
seriös, tydlig och ansvarstagande politiker å ena 
sidan och å andra sidan vara en personlighet.

HeNNes DrIvKraFt är när hon får se de färdiga 
husen och människorna som fl yttar in. I Stockholm 
krävs det många färdigbyggda hus för bostadsbris-
ten är stor. Till 2030 har moderaterna satt som mål 
att få fram 100 000 nya bostäder och för att nå det 
målet krävs det en ökad takt. 

– Det gäller att bostadsbyggandet pressas från 
alla håll. Vi har ett väldigt stort ansvar eftersom 
vi driver hela planprocessen. Vi måste öka takten, 
utan att tappa kvaliteten.

Regina Kevius vill inte skylla på branschen men 
skulle önska att man planerade lite mer inför låg-
konjunkturer.

– Jag förstår att byggbranschen måste tänka i 
konjunkturer. Men jag önskar att de kunde tänka 
lite mer att i lågkonjunkturer ser vi till att projek-
tera så mycket som möjligt, så att när det blir hög-
konjunktur så bara bygger vi. Som det är nu så går 
kommunen in och löser mycket i lågkonjunkturer, 

10 fRÅGOR/
regina kevius
Ett hus som inte 
borde ha byggts: Hotel 
Continental på Vasagatan 
i Stockholm.
Vackraste fastigheten
jag sett: Operahuset i 
Sydney
Min bästa egenskap: 
Analytisk
Min sämsta egenskap: 
Otålig
Favoritpryl: Kartor, alla 
sorter
Senast lästa bok: Steve 
Jobs bok
Senast sedda fi lm: 
Palmefi lmen
Paradrätt: Kött i ugn 
Ett land jag gärna reser 
till: Spanien
Roligaste partikamraten: 
Joakim Larsson

som vi till exempel ser nu i konjunkturpaketet Sti-
mulans för Stockholm, en satsning på 20 miljarder 
över fem år.

–  När byggherrar meddelar staden att de inte 
avser påbörja sitt bygge inom överskådlig tid, måste 
exploateringsnämnden överväga att ge markanvis-
ningen till någon annan.

tIll FastIgHetsÄgare i Stockholm har Regina 
budskapet att man ska tänka långsiktigt och komma 
med förslag på förtätning eller kanske att bygga på 
redan befi ntliga hus.

– Väldigt många vill till Stockholm och det pres-
sar upp priserna. Det är inte vårt jobb att hålla ner 
hyrorna utan vi ska se till att det som byggs blir bra. 
Idag kan man bygga nästan vad som helst för att det 
finns så stor efterfrågan och du kan ta ut en jäkligt 
hög hyra för en väldigt dålig lägenhet. Men det enda 
som jag kan göra som politiker är att se till att det 
som byggs har bra kvalitet.

Men har Stockholm infrastrukturen för att 
möta inflyttningen och bostadsbyggandet?

– Jag fick en lista idag på alla infrastrukturpro-
jekt och de närmaste åren är verkligen högsäsong. 
Men egentligen borde vi ha byggt ut för länge sedan. 

Regina Kevius tycker att kommunen och SL 
borde gå hand i hand vid stadsplaneringen. 

– Det ska finnas en buss till varje nytt bostads-
område. Direkt och inte först när alla etapper är 
färdigbyggda. 

För fyra månader sedan fick Regina Kevius 
barn och nu letar hon och sambon en ny större lägen-
het. Fast när vi frågar om de har tittat på de nybyggda 
lägenheterna i Norra Djurgårdsstaden blir det ett 
negativt svar och Regina, som idag bor på Kungshol-
men, säger beslutsamt att hon vill bo kvar. 

Bakom fasaden regina Kevius

gillar operahuset.

gasverket I Norra Djurgårdsstaden 
ska bli konsthall. Det gillar regina 
Kevius som önskar att stockholm 

skulle vara fyllt av mer liv och buller. 

skateboarden som 
regina använde 
för att skejta på 
invigningen av 

skateboard-
parken

 i rålambs-
hovsparken.
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OM BARA åttA veckOR kAn ni hA nYA FRiSkA LOkALeR På PLAtS! LÄS MeR På teMPORent.Se

Ett rationellt val.
På familjeföretaget Lindbäcks Bygg strävar vi efter att vara rationella 
i allt vi gör. På så sätt skapar vi kundnytta i alla led. Att vi tilldelades 
byggbranschens Leanpris redan 2010 bevisar att vi är på rätt väg.

Vi bygger snabbt och kostnadseffektivt utan att göra avkall på kvaliteten. 
Resultatet är sunda fl erbostadshus som det känns bra att bo i. 

Men vi nöjer oss inte med det. Vi investerar årligen i utveckling för 
att kontinuerligt förbättra oss. 

Hör gärna av dig så diskuterar vi hur vi kan bygga rationellt åt dig.

www.lindbacks.se

Rationellt byggande – sunt boende. 
Lindbäcks Bygg är Sveriges ledande företag inom 
rationellt byggande. Med modern teknik utvecklar 
och bygger vi sunda bostäder inomhus och monterar 
sedan snabbt, säkert och kostnadseffektivt, direkt 
på plats. Vi levererar till ledande fastighetsägare, 
såväl privata som offentliga, och  bygger även hyres-
rätter och bostadsrätter i egen regi. Familjeföretaget 
startade 1924 i Piteå, där huvudkontor och produk-
tion återfi nns. Vi har även kontor  i Stockholm 
och totalt är vi cirka 170 medarbetare som 
arbetar efter våra kärnvärden; kunskap, 
engagemang och drivkraft.

Foto: P
er P

ettersson
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Ett av Fastighetsägarnas mål är att höja kompetensen inom 
fastighetsbranschen. Fastighetsägarna Utbildning erbjuder ett brett 
utbud av aktuella kurser till branschen. Eftersom våra kursledare är 
experter inom sina områden kan vi garantera hög kvalitet och hög
aktuell kunskap.

Uppdatera dina kunskaper inom fastighetsområdet.  
Vi har grundkurser och specialkurser. Läs mer på 
www.fastighetsagarna.se/utbildningLÄR DIG

ÄNNU 
MERA!
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Nya produkter

Fullt ös ända in i kaklet för att stöka 
undan alla måsten innan helgdagarna? 
Här är några prylar som förenklar 
tillvaron för mer tid till glöggmys.
Redaktör: Maria Lundmark, redaktionen@fastighetstidningen.se

Frigör händerna
Vem har inte stått högst upp på stegen med borrmaskinen redo när 
skruven plötsligt glider ur händerna och ramlar ner på golvet? Lös-
ningen är inte svårare än så här – ett magnetiskt armband att fästa spi-
kar och muttrar på. Armbandet Magnogrip är gjort i kraftigt canvastyg 
och klarar en omkrets på upp till 30 centimeter.     www.smartasaker.se

Håll ångan uppe under jul
Här är företagspresenten som passar alla. 
Pusselasken innehåller tolv utmaningar i 
alla svårighetsgrader från sömngångare till 
supergeni. Alla bitar är handgjorda och för-
packade i en snygg, svart ask tillsammans 
med lösningar.
www.coolstu� .se

Dubbelt så bra
Den lite extra rymliga 
dubbeldosan Big Box från 
Elko gör det enklare att samla 
ihop elektroniken vid 
installationer. Dosan kan 
rymma dimrar, reläer eller 
transformatorer och fi nns 
för både enkel- och 
dubbelgipsmontage. 
www.elko.se

Alltid en mejsel till hands
Skippa den där extra vändan för att 
hämta verktygslådan och ta snabbt 
fram nyckelknippan när något ska 
dras åt.
www.roligaprylar.se 

Bli talbar i kylan
Pekskärmsvantar låter inte lika 
fånigt när temperaturen kryper 
under minus 20-strecket och det 
börjar ringa i fi ckan. De senaste 
åren har en uppsjö olika modeller 
lanserats. Den här varianten är 
helt gjord i ledande material 
och klädd med glidskydd i 
handfl atorna. 
www.scandinavianphoto.se

Slipp lampbytet i 20 år
Efter 100 år i glödlampsbranschen har 

Osram nu även börjat tillverka armaturer. 
Trapphuslampan Tresol Cube levereras med en 

inbyggd energisnål LED-belysning som enligt 
Osram själva kan lysa i upp till 20 år.

www.osram.se

Jul-
klapps
tips!
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TEXT: ERIK HÖRNKVIST  
FOTO: BJÖRN LEIJON

Bostadsrätt ett år med brf Josephinagården

Pust! Ett intensivt  
år är nu snart slut

 et blev ju Tobias Olsson som åkte 
på ordförandeskapet trots allt. Det 
var vid vårt förra besök som Magnus 
Renberg meddelade att han avgår som 
ordförande. Tvillingfödsel och en 

bygglovsprocess som drog ut på tiden avgjorde 
(planen var att bygga ut lägenheten på den angräns-
ande vinden).

– Även om jag egentligen varken har tid eller egentli-
gen vill så tog jag på mig det, säger Tobias Olsson.

UNDER HÖSTEN har han haft fullt upp att sätta sig 
in i det nya jobbet som arkitekturpolitisk chef på 
Sveriges arkitekter. Ja, utöver de politiska uppdrag 
för Miljöpartiet som vi berättat om tidigare.

– Men det har gått bra. Även om man kunde önska 
att försäljningsprocessen varit lite smidigare.

Föreningen fi ck de pengar man räknat med för de 
före detta nunnebostäderna; 12,3 miljoner kronor. 
De nu tomma lokalerna är sålda till en entrepre-
nör som ska bygga om och sälja lägenheterna som 
bostadsrätter. Höstens förhandlingar har till stor 
del handlat om garantier och säkerhet. När de för-
sta anbuden kom in skulle Josephinagården kunna 
få alla pengar på ett bräde.

– Men det förändrades under hösten, efter att 
spekulanterna pratat med sina banker. Man mär-
ker att marknaden blivit lite skrajsnare. Nu kom-
mer vi att få betalt stötvis, säger Tobias Olsson.

MEN AFFÄREN lämnar en bitter eftersmak.
– Det innebär ett stort ansvar att genomföra en 

så här stor a� är. Som lekman är man helt i hän-
derna på experter utifrån. Tyvärr tycker jag att 

Äntligen! Alla papper är påskrivna och nunneplanet är sålt. Cirkeln 
sluts när vi tar farväl av brf Josephinagården som vi följt under ett år. 
Det har varit en intensiv period för Tobias Olsson, som är ny ordförande 
i föreningen, och som dessutom är ny på jobbet.

Om renoveringarna
Allt hinns inte med, det är väl den viktigaste lär-
domen, säger Tobias Olsson. Han hör ofta att brf-
medlemmar ska vara så gnälliga.

– Men så upplever jag inte att det är hos oss. 
Det tror jag handlar mycket om 
att hela tiden berätta vad vi gör i 
styrelsen. Det är ju inte så kon-
stigt att man visar missnöje 
om saker dröjer. Men ju mer 
man berättar om varför, desto 
tryggare blir medlemmarna, 
säger Tobias Olsson. 

för att ta cykeln…

EN ÅTERBLICK PÅ ÅRET SOM ��GÅTT I     BRF JOSEPHINAGÅRDEN:

Det tror jag handlar mycket om 
att hela tiden berätta vad vi gör i 
styrelsen. Det är ju inte så kon-

Tobias Olsson avslutar en intensiv arbetsdag… hem till bostadsrättsföreningen…
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Om styrelsearbetet
Styrelsen har hittat ett 
fungerande arbetssätt 
som bygger på ständig 
kontakt via mejl. Det gör 
mötena e� ektiva.

– Sen ser vi till att 
inte ha en massa arbete 
som ligger och väntar. 
Vi skickar iväg alla mejl 
till förvaltare och andra 
direkt på mötet. Och ska 
vi skriva ett info-blad, 
så gör vi det där och då, 
säger Tobias Olsson.

Om ekonomin
Föreningens ekonomi är i balans och avgif-
terna ligger på en normal nivå för en inner-
stadsfastighet. Men det intressanta är så 
klart de dryga tolv miljoner som kommer in 
på kontot nästa år. Det fi nns två alternativ:

Amortera på lånet och använda den 
minskade räntekostnaden till att sänka 
avgifterna så mycket det går (uppskatt-
ningsvis 30 procent). Med en inte lika 
kraftig sänkning av avgifterna kan en del av 
vinsten istället sparas för en mer långsiktig 
amorteringsplan.

– Detta kommer vi att diskutera på en 
stämma. Även om det är ett beslut vi kan 
ta i styrelsen känns det bra att ha medlem-
marnas stöd, säger Tobias Olsson.

…där styrelsearbetet tar vid. Här får grannen Ingrid 
Dahlqvist det glädjande beskedet att stora� ären är i hamn.

Vi har följt brf Josephina-
gården under ett år. 
Läs om de tidi-
gare besöken 
på fastighets-
tidningen.se
eller använd 
QR-koden.

mäklaren gjort ett undermåligt jobb med tanke på 
att de kostar en kvarts miljon kronor, säger Tobias 
Olsson.

Det visade sig fi nnas brister i det avtal som först 
togs fram, anbudsgivarna fi ck inte information i 
tid, mäklaren kunde i efterhand inte redovisa hur 
anbudsförfarandet gått till…

– När det dyker upp frågetecken som exempelvis 
hur avtalet ska utformas bör det ju inte vara upp till 

mig att hitta lösningarna. Vi betalar ju för deras för-
måga att sluta a� ärer, säger Tobias Olsson.

Nåväl, nu blickar man framåt. Ytterligare ett par 
månader med byggdamm tvingas medlemmarna 
utstå. Men sen återstår det angenäma beslutet vad 
föreningen ska göra av miljonerna som rullar in.

Ja, och att hälsa de nyinfl yttade medlemmarna 
välkomna förstås. Fastighetstidningen säger dock 
adjö till föreningen nu. �

EN ÅTERBLICK PÅ ÅRET SOM ��GÅTT I     BRF JOSEPHINAGÅRDEN:

Kontraktet skrivs på.
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text: erik hörnkvist 

FOtO: Jennifer neMie

Bostadsrätt  ett år med Josephinagården

Välkommen till Jo  sephinagården

H
ur orkar man bry sig om porten är i 

originalskick eller inte?

En undran som far förbi medan 

blicken sveper över fönster täckta av 

väderskydd under tiden bågar och 

glas tas om hand på verkstaden. Då 

och då skakas Brf Josephinagården av sprängningarna 

från bygget av Citybanan som man har som närmaste 

granne. Och på stadsbyggnadskontoret proces

sas handlingarna för ombyggnadsplaner av ett helt 

våningsplan. Samtidigt som efterdyningarna av ett 

minst sagt slitigt stambyte precis hunnit lägga sig.

Bland mycket annat.

Jag avbryts i mina funderingar. 

– Är det du som ska skriva om oss?

Klockan har hunnit passera halv sju när Tobias 

Olsson kommer hemstressande från sitt jobb på Läns

styrelsen. Han arbetar på enheten för bostadsfrågor 

med uppgiften att planera byggandet av bostäder för 

en halv miljon nya invånare. Han är en av miljöpartiets 

ledamöter i stadsbyggnadsnämnden. Han sitter med i 

Svenska bostäders styrelse.

Bland mycket annat.

Något säger mig att sju är tidig hemgång för den här 

33åringen. Och det är väl också rätt uppenbart varför 

man ville ha med honom också i bostadsrättsförening

ens styrelse.

– För min del var det fönstren som gjorde att jag ville 

engagera mig. Jag visste inte om de var i farozonen, 

men det var verkligen viktigt att de inte byttes ut. Vi 

köpte lägenheten just för att huset är så speciellt.

Husets arkitekt Holger Blom, stadsträdgårdsmäs

tare i Stockholm, är mest känd för Svampen på Sture

plan. Medan Tobias guidar oss mellan våningsplanen 

pekar han ut alla de detaljer som Holger Blom lade så 

stor möda på, som de specialutformade handtagen på 

dörrarna i lägenheterna.

Men även för den mest byggnadsvårdsintresserade 

Bostadsrättsföreningen josephinagården är en av Sveriges 26 000 

bostadsrättsföreningar där medlemmarna, mestadels de i styrelsen, 

sliter för att få heltidsarbete och familjeliv att gå ihop med de 

förpliktelser som fastighetsägandet för med sig.

Vi ska följa deras vedermödor och framgångar i ett år.

Huset ligger i korsningen Högbergsgatan – Björngårdsgatan på Söder 

i centrala Stockholm, fönsterrenovering pågår.

Ett passande citat i huset, 

säger Tobias Olsson. 

vi köpte 
lägenheten 

för att huset 

är så 
speciellt.”

tobias olsson
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Välkommen till Jo  sephinagården
är det inte alltid en ynnest att bo i ett hus med få stan

dardlösningar.

– Väldigt konstiga rör, sa hantverkarna. Det var 

mycket som gick snett i stambytet, berättar Tobias.

Men styrelsen stod pall. Bland annat nuvarande ord

föranden Magnus Renberg var med under stambytet. 

Han sitter framför datorn när vi ringer på.

– Jag satt just och skrev mejl till en 

av medlemmarna som haft lite pro

blem under fönsterrenoveringen.

gIVetVIS HAR MAN styrelsemöten 

av mer traditionell modell. Men det 

är mer av en formalitet. Mycket av 

styrelse arbetet sker dagligen via mejl 

och sms, rätt mycket sker på kvällstid.

– Visst är det en del jobb när det är 

stora projekt som stambytet. Då var 

det tuff t. Men nu har vi ju bara de roliga bitarna kvar, 

säger Magnus.

Rent praktiska frågor försöker styrelsen i görligaste 

mån hänvisa till förvaltaren. Därför är Tobias mycket 

nöjd när han senare ser en lapp om fel i tvättstugan 

med tillägget ”har mejlat och felanmält”.

– Många har bott här sen det var hyresrätter. Det 

märks. Som att man fortsätter slänga grovsopor, fast vi 

avskaff at grovsoprummet, och förväntar sig att någon 

ska ta hand om det.

Styrelsen är noga med att inte bli denna ”någon”.

– Vårt huvuduppdrag är att sköta huset och hålla 

avgifterna nere, inte att sköta sådana saker, säger 

Tobias.

Det DRAR KALLt i Magnus lägenhet. Helt tätt blir det 

ju inte med sådana här väderskyddsparaplyer.

– Åh, det är inte så farligt. Värst är det 

med ljudet. Nu när de bygger är det inga 

bullerskydd mellan oss och järnvägen. Och 

på natten kommer nattågen, konstaterar 

Magnus med norrländskt lugn. 

Bygget har inneburit en del huvudbry 

för föreningen. Den lilla bostadsrätts

föreningen har inte bara stillatigande 

accepterat de stora jättarnas planer. 2008 

överklagade styrelsen miljööverdom

stolens beslut och yrkade att Banverkets 

ansökan om tillstånd till bortledande av grundvatten 

skulle avvisas. Styrelsen menade att miljökonsekvens

beskrivningen var bristfällig.

– Vi fi ck inte rätt men kände oss nöjda att vi gjort vad 

vi kunnat för medlemmarna i att säkra huset och den 

miljö vi ska vistas i under hela bygg processen, säger 

styrelseledamoten Linda Lissvik.

Men samtidigt har Citybanan varit väldigt bra på att 

lyssna och agerat snabbt.

– Det var bara att mejla och – whoops – så var back

väldigt 
konstiga 
rör, sa hant-

verkaren.”
tobias olsson

Det drar kallt i fönstrenas tillfälliga frånvaro. 

Ordförande Magnus Renberg tar sig an styrelsejobb.

Bygget av Citybanan 

är närmsta granne.

fakta/brF

joSepHina
-

gården

Byggår: 19531957.

Föreningens köp av 

huset gick igenom sep

tember 2005.

Yta bostäder + uthyrda 

delar: cirka 2 423 kvm.

Pris: 40 miljoner.

Antal lägenheter: 

28 varav tre hyresrätter.

Lokaler: S:ta Birgittas 

Folkhögskola och ett 

våningsplan som hyrs ut 

som bostäder åt 

Karmelitsystrarna.

Stambyte: klart 

december 2009.

Uppvärmning: fjärr

värme sedan 2009.
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Välkommen till Jo  sephinagården
är det inte alltid en ynnest att bo i ett hus med få stan

dardlösningar.

– Väldigt konstiga rör, sa hantverkarna. Det var 

mycket som gick snett i stambytet, berättar Tobias.

Men styrelsen stod pall. Bland annat nuvarande ord

föranden 

Han sitter framför datorn när vi ringer på.

bostadsrättsföreningar där medlemmarna, mestadels de i styrelsen, 

sliter för att få heltidsarbete och familjeliv att gå ihop med de 

förpliktelser som fastighetsägandet för med sig.

Vi ska följa deras vedermödor och framgångar i ett år.
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TexT: eRiK hÖRnKviST  foTo: jenniFeR nemie

bostadsrätt  ett år med Josephinagården

Sålda bostäder ger
12 miljoner i kassan

 en tillfällig besökare skulle knappast 

gissa att det är en miljonaff är som lig-

ger i luften. Denne skulle heller inte 

se det historiska drama som innebär 

slutet på en långvarig katolsk epok.  

Av föreningens 25 medlemmar har 

tolv hörsammat kallelsen till den extrainkallade 

årsstämman och sitter nu i ett av hyresgästen S:ta 

Birgittas Folkhögskolas klassrum. Föreningens för-

valtare Pierre Åman är ordförande:

– Styrelsen begär mandat att sälja nunneplanet    

till ett lägsta pris av 12,25 miljoner. Kan vi ge styrel-

sen det mandatet?
Beslutet är enhälligt. 
– Det är en fyra års process, som började i en 

hyresförhandling med jurister påkopplade, som 

idag går i mål, konstaterar styrelseledamoten Did-

rik Holm.

i FÖrra nuMret berättade vi om husets katolska 

bakgrund. Den katolska stiftelsen Josephinahem-

met byggde huset på 50-talet. I de nu tomma loka-

pusselbitarna börjar komma på plats. Fönsterbytet, som var i full gång 

vid vårt förra besök, är avklarat. nu har första steget tagits i processen 

att omvandla det gamla nunneplanet till nya bostadsrättslägenheter.  

därmed är en era till ända i brf Josephinagårdens historia.

Utan någon märkbar dramatik kunde ordföranden 

Pierre Åman klubba igenom beslutet att sälja nunnebostäderna.

xx
xxxxxx
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Han sitter framför datorn när vi ringer på.

– Jag satt just och skrev mejl till en 

av medlemmarna som haft lite pro

blem under fönsterrenoveringen.

med ljudet. Nu när de bygger är det inga 

bullerskydd mellan oss och järnvägen. Och 

på natten kommer nattågen, konstaterar 

Magnus med norrländskt lugn. 

gården

Byggår: 19531957.

Föreningens köp 

huset gick igenom sep

tember 2005.

Yta bostäder + uthyrda 

delar: cirka 2 423 kvm.

Pris: 40 miljoner.

Antal lägenheter:

28 varav tre hyresrätter.

Lokaler: S:ta Birgittas 

Folkhögskola och ett 

våningsplan som hyrs ut 

som bostäder åt 

Karmelitsystrarna.

Stambyte: klart 

december 2009.

Uppvärmning: 

värme sedan 2009.

sliter för att få heltidsarbete och familjeliv att gå ihop med de 
Han sitter framför datorn när vi ringer på.

– Jag satt just och skrev mejl till en 

av medlemmarna som haft lite pro
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Fastighetstidningen nr 3 april 2012

Sålda bostäder ger
12 miljoner i kassan

Utan någon märkbar dramatik kunde ordföranden 

Pierre Åman klubba igenom beslutet att sälja nunnebostäderna.

FaKTa/brF
JosePHina-
gÅrden
Byggår: 1953-1957.

Föreningens köp av 
huset gick igenom sep-

tember 2005.

Yta bostäder + uthyrda 
delar: cirka 2 423 kvm.

Antal lägenheter: 
28 varav tre hyresrätter.

Lokaler: S:ta Birgittas 

folkhögskola
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Välkommen till Jo  sephinagårdenär det inte alltid en ynnest att bo i ett hus med få standardlösningar.– Väldigt konstiga rör, sa hantverkarna. Det var mycket som gick snett i stambytet, berättar Tobias.Men styrelsen stod pall. Bland annat nuvarande ordföranden Magnus Renberg var med under stambytet. Han sitter framför datorn när vi ringer på.– Jag satt just och skrev mejl till en av medlemmarna som haft lite problem under fönsterrenoveringen.
gIVetVIS HAR MAN styrelsemöten av mer traditionell modell. Men det är mer av en formalitet. Mycket av styrelse arbetet sker dagligen via mejl och sms, rätt mycket sker på kvällstid.– Visst är det en del jobb när det är stora projekt som stambytet. Då var det tuff t. Men nu har vi ju bara de roliga bitarna kvar, säger Magnus.Rent praktiska frågor försöker styrelsen i görligaste mån hänvisa till förvaltaren. Därför är Tobias mycket nöjd när han senare ser en lapp om fel i tvättstugan med tillägget ”har mejlat och felanmält”.– Många har bott här sen det var hyresrätter. Det märks. Som att man fortsätter slänga grovsopor, fast vi avskaff at grovsoprummet, och förväntar sig att någon ska ta hand om det.

Styrelsen är noga med att inte bli denna ”någon”.– Vårt huvuduppdrag är att sköta huset och hålla avgifterna nere, inte att sköta sådana saker, säger Tobias.

Det DRAR KALLt i Magnus lägenhet. Helt tätt blir det ju inte med sådana här väderskyddsparaplyer.– Åh, det är inte så farligt. Värst är det med ljudet. Nu när de bygger är det inga bullerskydd mellan oss och järnvägen. Och på natten kommer nattågen, konstaterar Magnus med norrländskt lugn. Bygget har inneburit en del huvudbry för föreningen. Den lilla bostadsrättsföreningen har inte bara stillatigande accepterat de stora jättarnas planer. 2008 överklagade styrelsen miljööverdomstolens beslut och yrkade att Banverkets ansökan om tillstånd till bortledande av grundvatten skulle avvisas. Styrelsen menade att miljökonsekvensbeskrivningen var bristfällig.– Vi fi ck inte rätt men kände oss nöjda att vi gjort vad vi kunnat för medlemmarna i att säkra huset och den miljö vi ska vistas i under hela bygg processen, säger styrelseledamoten Linda Lissvik.Men samtidigt har Citybanan varit väldigt bra på att lyssna och agerat snabbt.– Det var bara att mejla och – whoops – så var back

väldigt 
konstiga 
rör, sa hant-verkaren.”tobias olsson

Det drar kallt i fönstrenas tillfälliga frånvaro. Ordförande Magnus Renberg tar sig an styrelsejobb.

Bygget av Citybanan är närmsta granne.

fakta/brFjoSepHina-gårdenByggår: 19531957.Föreningens köp av huset gick igenom september 2005.Yta bostäder + uthyrda delar: cirka 2 423 kvm.Pris: 40 miljoner.Antal lägenheter: 28 varav tre hyresrätter.Lokaler: S:ta Birgittas Folkhögskola och ett våningsplan som hyrs ut som bostäder åt Karmelitsystrarna.Stambyte: klart december 2009.Uppvärmning: fjärrvärme sedan 2009.
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text: erik hörnkvist FOtO: Jennifer neMie

Bostadsrätt  ett år med Josephinagården

Välkommen till Jo  sephinagården

H ur orkar man bry sig om porten är i originalskick eller inte?En undran som far förbi medan blicken sveper över fönster täckta av väderskydd under tiden bågar och glas tas om hand på verkstaden. Då och då skakas Brf Josephinagården av sprängningarna från bygget av Citybanan som man har som närmaste granne. Och på stadsbyggnadskontoret processas handlingarna för ombyggnadsplaner av ett helt våningsplan. Samtidigt som efterdyningarna av ett minst sagt slitigt stambyte precis hunnit lägga sig.Bland mycket annat.Jag avbryts i mina funderingar. – Är det du som ska skriva om oss?Klockan har hunnit passera halv sju när Tobias Olsson kommer hemstressande från sitt jobb på Länsstyrelsen. Han arbetar på enheten för bostadsfrågor med uppgiften att planera byggandet av bostäder för 

en halv miljon nya invånare. Han är en av miljöpartiets ledamöter i stadsbyggnadsnämnden. Han sitter med i Svenska bostäders styrelse.Bland mycket annat.Något säger mig att sju är tidig hemgång för den här 33åringen. Och det är väl också rätt uppenbart varför man ville ha med honom också i bostadsrättsföreningens styrelse.– För min del var det fönstren som gjorde att jag ville engagera mig. Jag visste inte om de var i farozonen, men det var verkligen viktigt att de inte byttes ut. Vi köpte lägenheten just för att huset är så speciellt.Husets arkitekt Holger Blom, stadsträdgårdsmästare i Stockholm, är mest känd för Svampen på Stureplan. Medan Tobias guidar oss mellan våningsplanen pekar han ut alla de detaljer som Holger Blom lade så stor möda på, som de specialutformade handtagen på dörrarna i lägenheterna.Men även för den mest byggnadsvårdsintresserade 

Bostadsrättsföreningen josephinagården är en av Sveriges 26 000 
bostadsrättsföreningar där medlemmarna, mestadels de i styrelsen, 
sliter för att få heltidsarbete och familjeliv att gå ihop med de 
förpliktelser som fastighetsägandet för med sig.Vi ska följa deras vedermödor och framgångar i ett år.

Huset ligger i korsningen Högbergsgatan – Björngårdsgatan på Söder i centrala Stockholm, fönsterrenovering pågår.

Ett passande citat i huset, säger Tobias Olsson. 

vi köpte 
lägenheten för att huset är så 
speciellt.”tobias olsson
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Det var i nummer 9/2011 
som vi besökte Josephina-
gården första gången.

lerna på det första våningsplanet är det inte mycket 

som skvallrar om att detta varit bostäder för nunnor 

och katolska präster (givetvis strikt åtskilda). I en 

prästlägenhet hänger en kvarglömd ikonbild på en 

av väggarna. I nunnornas kök sitter uppbyggliga 

valspråk kvar på väggarna:
”Det inne livet är den renaste källan till lycka”

Styrelseledamöterna Didrik Holm och Tobias 

Olsson ler åt felskrivningen – systrarna var av 

latinskt påbrå. Det var nog snarare det inre livet de 

strävade efter.

det är alltSå en epok som nu går i graven. Men 

det fanns knappast några alternativ. Hyresmark-

naden för nunneceller är relativt begränsad. Någon 

vidare aff är var det knappast för någon av parterna 

heller. Sista tiden delade tre nunnor på hyran för ett 

helt våningsplan. Och den hyra föreningen fi ck in 

var lägre än räntekostnaden per kvadratmeter.

Två värderingar har gjorts, utgångspriset ligger 

mittemellan. 
– Vi har inte ansökt om bygglov för ändrad 

användning av lokalerna eftersom vi inte vill låsa 

förutsättningarna när vi säljer råytan till en entre-

prenör, säger Tobias Olsson.

Bygglov för balkonger beviljades nyligen. Det är 

villkorat till att balkongerna ska se exakt lika ut som 

de andra på fasaden. 
Samtidigt har bygglovet gått igenom för den 

medlem som ska bygga ut sin lägenhet på det köpta 

vindsutrymmet. Ordförande Magnus Renberg 

väntar fortfarande på godkännande för sina planer 

att expandera uppåt. Vindsutrymmena såldes med 

en klausul att betalning sker om och när bygglov 

beviljas. 
– När de här pengarna kommer in är det fl er pus-

selbitar som kommer på plats, säger Tobias.

Det är ett pusslande som aldrig blir helt klart. 

Men denna styrelse tänker i alla fall bli klara med 

ett knepigt hörn. Med det kapital som nu förhopp-

ningsvis kommer in ska lånen amorteras. I för-

längningen hoppas man kunna sänka avgifterna. 

Pierres påpekande att man under en tid faktiskt 

kommer att betala samma avgift, men för en mindre 

andel, väcker inga protester.

en trappa ner utspelar sig ett drama av ett helt 

annat slag. I den katolska folkhögskolans kapell 

leder fader Marcus Künkel en välbesökt mässa 

enligt den gregorianska riten, alltså den äldre, 

traditionella gudstjänsten på latin. Majoriteten är 

konvertiter, det vill säga infödda svenska. Fader 

Künkel tror att det är en längtan efter mystik och 

spiritualitet som drar.
Inga jämförelser i övrigt, men Pierre Åman leder 

de församlade stämmodeltagarna genom dagord-

ningen med ett faderligt lugn. Brf Josephinagården 

har valt att lägga det mesta av drift och ekonomi i 

sin förvaltares händer. 
– Om det ska fungera för oss i styrelsen måste 

det bygga på att någon annan axlar stora delar av 

drift och skötsel. Ett alternativ är såklart att lägga 

Ung medlem som gjorde sin stämma hörd.
Det lär bli en mer öppen planlösning 

när nunneplanet byggs om.
Det fi nns inte mycket kvar som skvallrar

om att det har bott katolska nunnor här.

Byggdiskussion. Tobias Olsson, Pierre 

Åman, Magnus Renberg och Didrik Holm.
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Sålda bostäder ger
12 miljoner i kassan

Pierre Åman klubba igenom beslutet att sälja nunnebostäderna.

lerna på det första våningsplanet är det inte mycket 

som skvallrar om att detta varit bostäder för nunnor 

och katolska präster (givetvis strikt åtskilda). I en 

prästlägenhet hänger en kvarglömd ikonbild på en 

av väggarna. I nunnornas kök sitter uppbyggliga 

valspråk kvar på väggarna:

Olsson
latinskt påbrå. Det var nog snarare det inre livet de 

strävade efter.

Det fi nns inte mycket kvar som skvallrar

om att det har bott katolska nunnor här.
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TexT:

12 miljoner i kassan
pusselbitarna börjar komma på plats. Fönsterbytet, som var i full gång 

vid vårt förra besök, är avklarat. nu har första steget tagits i processen 

att omvandla det gamla nunneplanet till nya bostadsrättslägenheter.  

därmed är en era till ända i brf Josephinagårdens historia.

12 miljoner i kassan
pusselbitarna börjar komma på plats. Fönsterbytet, som var i full gång 

strävade efter.
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TExT: erik hörnkvist  FoTo: Jennifer nemie

bostadsrätt ett år med brf josephinagården

Skål! Snart blir det

klirr i kassakistan

 idag är det fest. Piskbalkongen har renove

rats för att kunna användas till mer sociala 

ändamål och ska nu officiellt invigas. Och nog 

skulle man väl också våga sig på en litet hurra 

i förskott för att planerna på försäljning av 

nunneplanet snart är i hamn.

– Den avgiftssänkning som vi kommer att kunna 

göra blir verkligen payback för medlemmarna, som 

ganska nyligen gått igenom ett jobbigt stambyte, 

säger ordförande Magnus Renberg.

Men även om Fastighetstidningen dukar upp med 

läckra tilltugg och bjuder på skumpa, så blir det 

ingen större trängsel. Förutom de tre styrelsemed

lemmarna – den fjärde har fått förhinder – ansluter 

fyra grannar. 

inte riktigt vad vi tänkt oss, men å andra sidan en 

rätt talande bild av föreningslivet i en innerstadsför

ening år 2012. Det är inte för grannumgänget man 

gör sitt livs största investering. Och tid är en brist

vara för alla med jobb och familj.

Även om det är ett litet sällskap så är det ett trev

beslutsvånda. storaffären, där ett helt våningsplan ska säljas, 

närmar sig avslut. men vilket bud är egentligen det bästa? säkerhet 

eller största möjliga vinst? det är dags för det tredje besöket hos brf 

josephinagården på södermalm i stockholm.

Skål! Den uppfräschade piskbalkongen invigs.

Ingrid Dahlqvist.

Bostadsrätt  ett år med Josephinagården

valspråk kvar på väggarna:
”Det inne livet är den renaste källan till lycka”

Styrelseledamöterna Didrik Holm och Tobias 

Olsson ler åt felskrivningen – systrarna var av 

latinskt påbrå. Det var nog snarare det inre livet de 

strävade efter.

Det är ett pusslande som aldrig blir helt klart. 

Men denna styrelse tänker i alla fall bli klara med 

ett knepigt hörn. Med det kapital som nu förhopp-

ningsvis kommer in ska lånen amorteras. I för-

längningen hoppas man kunna sänka avgifterna. 

valspråk kvar på väggarna:
”Det inne livet är den renaste källan till lycka”

Styrelseledamöterna Didrik Holm och

Olsson
latinskt påbrå. Det var nog snarare det inre livet de 

strävade efter.strävade efter.strävade efter.
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läckra tilltugg och bjuder på skumpa, så blir det 

ingen större trängsel. Förutom de tre styrelsemed

lemmarna – den fjärde har fått förhinder – ansluter 

vad vi tänkt oss, men å andra sidan en 

rätt talande bild av föreningslivet i en innerstadsför

ening år 2012. Det är inte för grannumgänget man 

gör sitt livs största investering. Och tid är en brist

Även om det är ett litet sällskap så är det ett trev
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detta Har Hänt:

januari 

(9/2011)

Fönstren är täckta 

av väderskydd 

medan bågar och 

glas får sig en upp

fräschning.

Då och då skakar 

huset av spräng

ningarna från byg

get av Citybanan.

De sista tre karmelit

systrarna lämnar 

Josephinagården 

för ett nytt boende 

i Bromma. 

Styrelsen börjar 

processen med att 

sälja det tomma 

våningsplanet.

aPril (3/2012)

En era är definitivt 

till ända i fören

ingens historia 

när beslutet att 

sälja nunneplanet 

enhälligt klubbas 

igenom .

Utifrån de två 

värderingar som 

gjorts bestämdes 

ett lägsta pris av 

12,25 miljoner.

Detta samtidigt 

som fader Marcus 

Künkel ledde en 

välbesökt mässa på 

latin alldeles intill. 

Medlemmarna 

förbereds på kom

mande flytt av 

vindsförråd i och 

med att delar av 

vinden säljs.

ligt umgänge med utsikt över Söders takåsar. När 

vi uttömt samtalsämnena som utsikten ger upphov 

till – varför har man fortfarande paraboler på hus i 

innerstan? Borde man meddela grannhuset att det 

kanske vore bra att stänga takluckan nu när elaka 

moln hopar sig över de södra förorterna – så pratas 

det naturligtvis om huset.

Ingrid Johansson flyttade in 1980 när katolska 

kyrkan fortfarande var hyresvärd. Hon berättar om 

de årliga förhandlingarna man hade med biskopen 

om att få köpa loss sitt hus. 

–Det var prat om marknadshyror och så. Vi ville 

ha makten att själva bestämma över vårt boende.

nder sommaren har hon byggt ut sin etagelägen

het på det vindsutrymme hon köpt loss från fören

ingen och passar på att bjuda in till en kvick husesyn. 

Räknat i kvadratmeter är det kanske inte så mycket, 

men de nya takfönstren ger en helt annan rymd.

Att bygga ut istället för att flytta till större var 

också ordföranden Magnus Renbergs ursprungs

plan. Byggnadsnämnden gav bifall till hans bygglov 

och därmed genomfördes hans köp av 47 kvadrat

meter vindsutrymme.

Men så släpper han bomben.

– Jag har sålt och ska flytta.

– Så synd, tycker grannen Ingrid Dahlqvist, som 

liksom Magnus har sina rötter i Norrland. Men varje 

gång du lagar pitepalt får du komma hit, säger hon.

Magnus berättar att planen verkligen var att 

kunna bo kvar. Inte att göra sig en hacka på den 

fantastiska etagelägenhet han nu kan bygga. Men så 

började bygglovsprocessen dra ut på tiden. 

– Och så blev jag och min sambo gravida.

Tvillingar visade det sig.

Nu går de på villavisningar i Nacka – så nån nytta 

blev det i alla fall av att slita med bygglovshandling

arna.

ganska naturligt så blir ordförandefrågan det 

första som avhandlas när styrelsen efteråt samlas 

hemma hos Tobias Olsson. Didrik Holm konsta

terar att detta måste vara det första konstituerande 

mötet sedan stämman i våras. Fast det ska inte miss

tolkas som att styrelsen legat på latsidan i ett halvår.

– Vi tar ju beslut hela tiden, mest på mejl. Genom 

att inte vara så formellt låsta kan vi ta effektiva 

beslut, säger Tobias.

Som sen korrekt protokollförs, ska kanske till

läggas.
Hur som helst, varken Didrik eller Tobias kandi

derar till ordförandeskapet. Magnus får tillsvidare 

kvarstå. 

didrik drar budgeten. En miljon på kontot. Kan

ske egentligen inte det optimala. Borde man inte 

amortera på lånen istället? Men man enas om att det 

nog är tryggast att gardera med täckning på kontot 

för kommande utgifter, eftersom man inte med 

säkerhet vet när pengarna från försäljningen av 

nunneplanet ramlar in.

Didrik är ju van att fatta affärsmässiga beslut i sin 

Ingrid Johansson till höger visar tillbyggnaden.
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text: erik hörnkvist 

FOtO: Jennifer neMie

Bostadsrätt  ett år med Josephinagården

Välkommen till Jo  sephinagården

Hur orkar man bry sig om porten är i 

originalskick eller inte?
En undran som far förbi medan 

blicken sveper över fönster täckta av 

väderskydd under tiden bågar och

glas tas om hand på verkstaden. Då 

och då skakas Brf Josephinagården av sprängningarna 

från bygget av Citybfrån bygget av Citybfrån anan som man har som närmaste 

granne. Och på stadsbyggnadskontoret proces

sas handlingarna för ombygandlingarna för ombygandlingarna för omby gnaggnag dsplaner av ett helt 

våningsplan. Samtidigt som efterdyningarna av ett 

minst sagt slitigt stambyte precis hunnit lägga sig.a sig.a

Bland mycket annat.
Jag avbryts i mina funderingar. 

– Är det du som ska skriva om oss?

Klockan har hunnit passera halv sjupassera halv sjupassera halv s  när Tobias 

Olsson kommer hemsOlsson kommer hemsOlsson tressande från sitt jobbtt jobbtt på Läns

styrelsen. Han arbetar på enheten för bostadsfrågor 

med uppgiften att planera byggandet av bostäder för 

en halv miljon nya invånare. Han är en av miljöpare. Han är en av miljöpare. Han

ledamöter i stadsbyggnadsnämnden. Han sitter med i 

Svenska bostäders styrelse.
Bland mycket annat.
Något säger mig att sju är tidig hemgång för den här 

33åringen. Och det är väl också rätt upätt upä penbart var

man ville ha med honom också i bostadsrättsföreni

ens styrelse.
– För min del var det fönstren som gjorde att jag ville 

engagera mig. Jag visste inte om de var iar iar  farozonen, 

men det var verkligen viktigt att de inte byttes ut. Vi 

köpte lägenheten just för att husatt husatt et är set är set å speciellt.

Husets arkitekt Holger Blom, stadsträdgårdsmäs

tare i Stockholm, är mest känd för Svampen på Sture

plan. Medan Tobias guidar oss mellan våningspla

pekar han ut alla de detaljer som Holger Blom lade så 

stor möda på, som de specialutformade handtagen på 

dörrarna i lägenheterna.
Men även för den mest byggnadsvårdsintreen för den mest byggnadsvårdsintreen för den mest byg sser

Bostadsrättsföreningen josephinagården är en av Sveriges 26 000 

bostadsrättsföreningar där medlemmarna, mestadels de i styrelsen, 

sliter för att få heltidsarbete och familjeliv att gå ihop med de 

förpliktelser som fastighetsägandet för med sig.

Vi ska följa deras vedermödor och framgångar i ett år.

Huset ligger i korsningen Högbergsgatan – Björngårdsgatan på Söder 

i centrala Stockholm, fönsterrenovering pågår.Ett passande citat i huset, 
säger Tobias Olsson. 

vi köpte 
lägenheten 
för att huset 
är så 
speciellt.”tobias olsson
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Välkommen till Jo  sephinagården
 inte alltid en ynnest att bo i ett hus med få stan

dardlösningar.
Väldigt konstiga rör, sa hantverkarna. Det var

mycket som gick snett i stambytem gick snett i stambytem gick t, berättar Tobias.

Men styrelsen stod pall. Bland annat nuvarande ord

en Magnus Renberg var med under stambyMagnus Renberg var med under stambyMagnus Renberg tet. 

an sitter framför datorn när vi ringer på.

– Jag satt just och skrev mejl till en 

medlemmarna som haft lite pro

blem under fönsterrenoveringen.

gIVetVIS HAR MAN styrelsemöten 

av mer traditionell modell. Men det 

är mer av en formalitet. Mycket av

styrelse arbetet sker dagligen via mejla mejla

och sms, rätt mycket sker på kvällstid.

– Visst är det en del jobb när det äret äret

tora projekt som stambytet. Då vatora projekt som stambytet. Då vatora projekt som stam r 

uff t. Men nu har vuff t. Men nu har vuff i ju bara de roliga bitarna kvar, 

säger Magnus.
Rent praktiska frågor försöker styrelsen i görligaste 

mån hänvisa till förvaltaremån hänvisa till förvaltaremån hänvisa n. Därför är Tobias mycket 

nöjd när han senare ser en lapp om fel i tvättstugp om fel i tvättstugp om an 

tilläggeäggeäg t ”har mejlat och felanmält”.

– Många har botar botar t här sen det var hyresrätter. Det hyresrätter. Det h

märks. Som att man fortsätter slänga grovsopor, fast vi 

avskaff at grovsoprummet, och förväntar sig atar sig atar t någon 

ska ta hand om det.

Styrelsen är noga med att inte bli denna ”någon”.

– Vårt huvuduppdrag är att skötatt sköta a husa husa et oet oet ch hålla 

avgifterna nere, inte att skötatt sköta a såa såa dana saker, säger 

Tobias.

Det DRAR KALLtet DRAR KALLtet  i Magnus lägen DRAR KALLt i Magnus lägen DRAR KALLt het. Helt tätt blir det r det r

ju inte med sådana här väda här väda erskyddsparaplyer.

– Åh, det är inte så farligt. Värst är det 

med ljudet. Nu när de bygger är det inga u när de bygger är det inga u när de bygger är

bullerskydd mellan oss och järnvägenvägen n. Och 

på natten katten ka ommer nattåattåa gen, konstaterar 

Magnus med norrländskt lugn. 

Bygget har iet har iet nneburit en del huvudbry

för för f föreningen. Den lilla bola bola stadsrätts

föreningen har inte bara stillatigande 

accepterat de stora jättarnas planer. 2008

överklagade styrelsen miljööverdom

stolens beslut och yrkade att Banverkets 

ansökan om tillstånd till bortledande av grundvattgrundvattgrundva en 

skulle avvisas. Styrelsen menade att miljökonsekvensrelsen menade att miljökonsekvensrelsen menade att mil 

beskrivningen var bristfällig.

– Vi fi ck inte rätt men kände ofi ck inte rätt men kände ofi ck ss nöjda att vi gjort vnöjda att vi gjort vnöjda a ad

vi kunnat för medlemmarnvi kunnat för medlemmarnvi kunnat f a i att säkatt säka ra huset och den 

miljö vi ska vistas i under hela bygg processen, säger 

styrelseledamoten Linda LissvikLinda LissvikLinda .

Men samtidigt har Citybanan varit väldigt bra på att 

lyssna och agerat snabbt.
– Det var bara att mejla ocvar bara att mejla ocvar h – whoops – så var back

väldigt 
konstiga 
rör, sa hant-
verkaren.”tobias olsson

Det drar kallt i fönstrenas tillfälliga frånvaro. 

Ordförande Magnus Renberg tar sig an styrelsejobb.

Bygget av Citybanan är närmsta granne.

fakta/brF
joSepHina-
gården
Byggår: 19531957.

Föreningens köp av
huset gick igenom sep

tember 2005.

Yta bostäder + uthyrda 
delar: cirka 2 423 kvm.

Pris: 40 miljoner.

Antal lägenheter:
28 varav tre hyresrätter.

Lokaler: S:ta Birgittas
Folkhögskola och ett
våningsplan som hyrs ut 

som bostäder åt 
Karmelitsystrarna.

Stambyte: klart
december 2009.

Uppvärmning: fjärr
värme sedan 2009.

mber 2011
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 är en av miljöpartiets 
r med i 

en här 
penbart varför 
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m gjorde att jag ville 
 farozonen, 

ut. Vi 

adsträdgårdsmäs
pen på Sture

s mellan våningsplanen 
lom lade så 

agen på 

sserade
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TexT: eRiK hÖRnKviST  foTo: jenniFeR nemie

bostadsrätt  ett år med Josephinagården

Sålda bostäder ger

12 miljoner i kassan

 e
n tillfällig besökare skulle knappast 

gissa att det är en miljonaff är som lig-

ger i luften. Denne skulle heller inte 

se det historiska drama som innebär

slutet på en långvarig katolsk epok.  

Av föreningens 25 medlemmar har 

tolv hörsammat kallelsen till den extrainkallade 

årsstämman och sitter nu i ett av hyresgästen S:ta 

Birgittas Folkhögskolas klassrum. Föreningens för-

valtare Pierre Åman är ordförande:

– Styrelsen begär mandat att sälja nunneplanet    

till ett lägsta pris av 12,25 miljoner. Kan vi ge styrel-

sen det mandatet?

Beslutet är enhälligt. 

– Det är en fyra års process, som började i en 

hyresförhandling med jurister påkopplade, som 

idag går i mål, konstaterar styrelseledamoten Did-

rik Holm.

i FÖrra nuMret berättade vi om husets katolska 

bakgrund. Den katolska stiftelsen Josephinahem-

bakgrund. Den katolska stiftelsen Josephinahem-

bakgrund. Den katolska

met byggde huset på 50-talet. I de nu tomma loka-

pusselbitarna börjar komma på plats. Fönsterbytet, som var i full gång 

vid vårt förra besök, är avklarat. nu har första steget tagits i processen 

att omvandla det gamla nunneplanet till nya bostadsrättslägenheter.  

därmed är en era till ända i brf Josephinagårdens historia.

Utan någon märkbar dramatik kunde ordföranden 

Pierre Åman klubba igenom beslutet att sälja nunnebostäderna.

xxxxxxxx
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Sålda bostäder ger

12 miljoner i kassan

Utan någon märkbar dramatik kunde ordföranden 

Pierre Åman klubba igenom beslutet att sälja nunnebostäderna.

FaKTa/brF

JosePHina-

gÅrdenByggår: 1953-1957.

Föreningens köp av 

huset gick igenom sep-

tember 2005.

Yta bostäder + uthyrda 

delar: cirka 2 423 kvm.

Antal lägenheter:

28 varav tre hyresrätter.

Lokaler: S:ta Birgittas 

folkhögskola

Välkommen till Jo  sephinagården

väväv ldigtkonstigarör,rör,rör  sa hant-verkakak ren.” fakta/brFjoSepHina-gården

Bostadsrätt  ett år med Josephinagården

Välkommen till Jo  sephinagården

H

Bostadsrättsföreningen josephinagården är en av Sveriges 26 000bostadsrättsföreningar där medlemmarna, mestadels de i styrelsen, sliter för att få heltidsarbete och familjeliv att gå ihop med deförpliktelser som fastighetsägandet för med sig.Vi ska följa deras vedermödor och framgångar i ett år.

vi köpte lägenhetenför att husetär såspeciellt.”

Det var i nummer 9/2011 Det var i nummer 9/2011 

som vi besökte Josephina-
som vi besökte Josephina-

gården första gången.

lerna på det första våningsplanet är det inte mycket 

som skvallrar om att detta varit bostäder för nunnor 

som skvallrar om att detta varit bostäder för nunnor 

som skvallrar om att detta varit bostäder f

och katolska präster (givetvis strikt åtskilda). I en 

prästlägenhet hänger en kvarglömd ikonbild på en 

av väggarna. I nunnornas kök sitter uppbyggliga 

valspråk kvar på väggarna:

”Det inne livet är den renaste källan till lycka”

Styrelseledamöterna Didrik Holm och Tobias 

Olsson ler åt felskrivningen – systrarna var av 

latinskt påbrå. Det var nog snarare det inre livet de 

strävade efter.

det är alltSå en epok som nu går i graven. Men 

det fanns knappast några alternativ. Hyresmark-

naden för nunneceller är relativt begränsad. Någon 

vidare aff är var det knappast för någon av parterna 

heller. Sista tiden delade tre nunnor på hyran för ett 

helt våningsplan. Och den hyra föreningen fi ck in 

var lägre än räntekostnaden per kvadratmeter.

Två värderingar har gjorts, utgångspriset ligger 

mittemellan. 

– Vi har inte ansökt om bygglov för ändrad 

användning av lokalerna eftersom vi inte vill låsa 

förutsättningarna när vi säljer råytan till en entre-

prenör, säger Tobias Olsson.

Bygglov för balkonger beviljades nyligen. Det är 

villkorat till att balkongerna ska se exakt lika ut som 

de andra på fasaden. 

Samtidigt har bygglovet gått igenom för den 

medlem som ska bygga ut sin lägenhet på det köpta 

vindsutrymmet. Ordförande Magnus Renberg 

väntar fortfarande på godkännande för sina planer 

att expandera uppåt. Vindsutrymmena såldes med 

en klausul att betalning sker om och när bygglov 

beviljas. 
– När de här pengarna kommer in är det fl er pus-

selbitar som kommer på plats, säger Tobias.

Det är ett pusslande som aldrig blir helt klart. 

Men denna styrelse tänker i alla fall bli klara med 

ett knepigt hörn. Med det kapital som nu förhopp-

ningsvis kommer in ska lånen amorteras. I för-

längningen hoppas man kunna sänka avgifterna. 

Pierres påpekande att man under en tid faktiskt 

kommer att betala samma avgift, men för en mindre 

andel, väcker inga protester.

en trappa ner utspelar sig ett drama av ett helt 

annat slag. I den katolska folkhögskolans kapell 

leder fader Marcus Künkel en välbesökt mässa 

enligt den gregorianska riten, alltså den äldre, 

traditionella gudstjänsten på latin. Majoriteten är 

konvertiter, det vill säga infödda svenska. Fader 

Künkel tror att det är en längtan efter mystik och 

spiritualitet som drar.

Inga jämförelser i övrigt, men Pierre Åman leder 

de församlade stämmodeltagarna genom dagord-

ningen med ett faderligt lugn. Brf Josephinagården 

har valt att lägga det mesta av drift och ekonomi i 

sin förvaltares händer. 

– Om det ska fungera för oss i styrelsen måste 

– Om det ska fungera för oss i styrelsen måste 

– Om det ska fungera f

det bygga på att någon annan axlar stora delar av 

drift och skötsel. Ett alternativ är såklart att lägga 

Ung medlem som gjorde sin stämma hörd.
Det lär bli en mer öppen planlösning 

när nunneplanet byggs om.

Det fi nns inte mycket kvar som skvallrar

om att det har bott katolska nunnor här.

Byggdiskussion. Tobias Olsson, Pierre 

Åman, Magnus Renberg och Didrik Holm.

 nr 3 april 2012

Sålda bostäder ger

12 miljoner i kassan

. Kan vi ge styrel-

process, som började i en 

plade, som 
Did-

berättade vi om husets katolska 

 stiftelsen Josephinahem-

nu tomma loka-

pusselbitarna börjar komma på plats. Fönsterbytet, som var i full gång 

vid vårt förra besök, är avklarat. nu har första steget tagits i processen 

bostäderna.
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lerna på det första våningsplanet 

som skvallrar om att detta varit bostäder f

och katolska präster (givet

prästlägenhet hänger en kvarglöm

av väggarna. I nunnor

valspråk kvar på väggarna:

”Det inne livet är de

Styrelseledamöterna Didrik Ho

Olsson

latinskt påbrå. Det var nog s

strävade efter.

det är alltSå

det fanns knappast några alternat

naden för nunneceller är relativt begrä

vidare aff är var det

heller. Sista tiden delade tre nunnor på 

helt våningsplan. Och den hyra fören

var lägre än ränte

Två värderingar har gjorts, utgångspr

mittemellan. 

– Vi har inte ansökt om bygglov 

användning av lokalerna eftersom vi 

förutsättningarna 

prenör, säger Tobias Ol

Bygglov för balkonger beviljades nyl

villkorat till att balkonge

de andra på fasaden. 

Samtidigt har bygglovet

medlem som ska bygga ut s

vindsutrymmet. Ordförande 

Det fi nns inte mycket kvar som skvallrar

om att det har bott katolska nunnor här.
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ligt umgänge med utsikt över Söders takåsar. När 

vi uttömt samtalsämnena som utsikten ger upphov 

till – varför har man fortfarande paraboler på hus i 

innerstan? Borde man meddela grannhuset att det 

kanske vore bra att stänga takluckan nu när elaka 

moln hopar sig över de södra förorterna – så pratas 

det naturligtvis om huset.

Ingrid Johansson

kyrkan fortfarande var hyresvärd. Hon berättar om 

de årliga förhandlingarna man hade med biskopen 

om att få köpa loss sitt hus. 

–Det var prat om marknadshyror och så. Vi ville 

ha makten att själva bestämma över vårt boende.

nder sommaren 

het på det vindsutrymme hon köpt loss från fören

ingen och passar på att bjuda in till en kvick husesyn. 

Räknat i kvadratmeter är det kanske inte så mycket, 

men de nya takfönstren ger en helt annan rymd.

Att bygga ut istället för att flytta till större var 

också ordföranden Magnus Renbergs ursprungs

plan. Byggnadsnämnden gav bifall till hans bygglov 

och därmed genomfördes hans köp av 47 kvadrat

meter vindsutrymme.

Men så släpper han bomben.

– Jag har sålt och ska flytta.

– Så synd, tycker grannen 

liksom Magnus har sina rötter i Norrland. Men varje 

gång du lagar pitepalt får du komma hit, säger hon.

Magnus berättar att planen verkligen var att 

kunna bo kvar. Inte att göra sig en hacka på den 

Fastighetstidningen nr 7 oktober 2012

ingen större trängsel. Förutom de tre styrelsemed

lemmarna – den fjärde har fått förhinder – ansluter 

vad vi tänkt oss, men å andra sidan en 

rätt talande bild av föreningslivet i en innerstadsför

ening år 2012. Det är inte för grannumgänget man 

gör sitt livs största investering. Och tid är en brist

Även om det är ett litet sällskap så är det ett trev

Fastighetstidningen nr 3 april 2012

förutsättningarna när vi säljer råytan till en entre-

Bygglov för balkonger beviljades nyligen. Det är 

Samtidigt har bygglovet gått igenom för den 

medlem som ska bygga ut sin lägenhet på det köpta 

naden för nunneceller är relativt begränsad. Någon 

vidare aff är var det knappast för någon av parterna 

heller. Sista tiden delade tre nunnor på hyran för ett 

helt våningsplan. Och den hyra föreningen fi ck in 

var lägre än räntekostnaden per kvadratmeter.

mittemellan. 
– Vi har inte ansökt om bygglov för ändrad 

användning av lokalerna eftersom vi inte vill låsa 

förutsättningarna när vi säljer råytan till en entre-
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vad vi tänkt oss, men å andra sidan en 

rätt talande bild av föreningslivet i en innerstadsför
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gör sitt livs största investering. Och tid är en brist
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ligt umgänge med utsikt över Söders takåsar. När 

vi uttömt samtalsämnena som utsikten ger upphov 

till – varför har man fortfarande paraboler på hus i 

innerstan? Borde man meddela grannhuset att det 

kanske vore bra att stänga takluckan nu när elaka 

moln hopar sig över de södra förorterna – så pratas 

det naturligtvis om huset.

Ingrid Johansson

kyrkan fortfarande var hyresvärd. Hon berättar om 

de årliga förhandlingarna man hade med biskopen 

om att få köpa loss sitt hus. 

–Det var prat om marknadshyror och så. Vi ville 

ha makten att själva bestämma över vårt boende.

under sommaren 

het på det vindsutrymme hon köpt loss från fören

ingen och passar på att bjuda in till en kvick husesyn. 

Räknat i kvadratmeter är det kanske inte så mycket, 

men de nya takfönstren ger en helt annan rymd.

Att bygga ut istället för att flytta till större var 

också ordföranden Magnus Renbergs ursprungs

plan. Byggnadsnämnden gav bifall till hans bygglov 

och därmed genomfördes hans köp av 47 kvadrat

meter vindsutrymme.

Men så släpper han bomben.

– Jag har sålt och ska flytta.

– Så synd, tycker grannen 

liksom Magnus har sina rötter i Norrland. Men varje 

gång du lagar pitepalt får du komma hit, säger hon.

Magnus berättar att planen verkligen var att 

kunna bo kvar. Inte att göra sig en hacka på den 
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 ven om det kan verka avlägset så är det dags att påbörja 
förberedelserna inför vårens föreningsstämma. Ett av 
de viktigaste verktygen för att skapa engagemang i 
föreningsarbetet är att uppmuntra motionsskrivandet. 

I vissa bostadsrättsföreningar är motioner sällsynta, andra 
kan få tillbringa många timmar av föreningsstämman med att 
behandla motioner. Visst kan det upplevas som betungande, 
men se det hellre som ett friskhetstecken. Motioner är viktiga 
för föreningens funktion och fortlevnad. Utan engagemang blir 
det snart en trist och tämligen död 
förening.

Det är det viktigaste. Men det 
fi nns samtidigt en rad formella 
krav som måste uppfyllas.

FÖR ATT MOTIONEN ska behand-
las ska den vara inkommen i rätt 
tid. Den som nekas på grund av 
att tiden runnit ut kan kanske uppleva det som paragrafrytteri. 
Men förklara då att det handlar om att styrelsen måste ha tid på 
sig för att kunna ge ett underbyggt och seriöst svar. Om formalia 
inte uppfylls bör styrelsen kontakta motionären och be om ett 
förtydligande. 

När motionsstopp infaller framgår oftast av stadgarna, men 
i utlysandet av föreningsstämman ska det också anges när sista 
motionsdag är och vart de ska skickas. 

Alla motioner som inkommit ska behandlas av bostadsrätts-
föreningens styrelse. Styrelsen ska besluta om hur man anser 
att föreningsstämman ska behandla motionen. Man ska också 
lämna en kommentar som ger argument för det förslag man 
lämnar. Styrelsen kan föreslå föreningsstämman att:
•  bifalla motionen, om man tycker att den är bra.
•  avslå motionen om man inte tycker att förslaget är bra, 
 hållbart eller genomförbart.
•  anse motionen besvarad, om det som tas upp redan görs eller 

är under arbete.
•  lämna motionen utan åtgärd, om det som tas upp ligger utan-

för bostadsrättsföreningens verksamhetsområde eller utanför 
föreningsstämmans befogenhet. 

Innehåller motionen fl era olika yrkanden kan styrelsen  bifalla 
ett yrkande, avslå ett annat och lämna ett tredje utan åtgärd.

Ibland kan det vara näst intill omöjligt att förstå vad motionä-
ren egentligen vill. Det fi nns exempel på att motioner inte har 
tagits upp för att de saknat yrkanden eller på annat sätt inte varit 
korrekt formulerade. Det tycker jag är synd, för egentligen är det 

inte så svårt att skriva en motion som är både korrekt och lätt-
begriplig. Här är några bra skrivtips att delge medlemmarna:
•  Rubrik – en kort beskrivning vad motionen handlar om.
•  Brödtext – här förklarar du, med fördel kort och kärnfullt, 

bakgrunden till ditt förslag, och argumenterar för din sak. 
•  Yrkande – det måste fi nnas ett konkret förslag som förenings-

stämman kan säga ja eller nej till.
•  Motionen ska vara underskriven av den eller de som står 

bakom. Observera att en motion inte automatiskt får större
 tyngd bara för att den har många 

underskrifter!
•  Om motionen e-postas eller faxas till 

styrelsen, måste det ändå skickas ett 
original per post, eller personligen, 
där samtliga motionärers namnteck-
ning fi nns med.

Glöm inte bort att samtliga motioner, 
med styrelsens yttrande, ska fi nnas i 

handlingarna till föreningsstämman.

JAG INLEDDE med att skriva att jag ser många motioner som 
ett friskhetstecken. Men det kan ibland faktiskt bli för mycket. 
I en del föreningar fi nns det personer som inte drar sig för att 
överösa styrelsen med motioner inför föreningsstämman. Orsa-
kerna varierar men de är tidskrävande att hantera för såväl sty-
relsen som för medlemmarna som är med på årsmötet.

Huvudregeln är fortfarande att alla inkomna motioner måste 
behandlas av styrelsen oavsett vem som lämnat 
in dem. Det är mycket viktigt vilket bemö-
tande missnöjda personer får när de beklagar 
sig. Inta inte automatiskt en försvarsposi-
tion. I stället bör man vara öppen, lyssna, 
behålla lugnet och svara på kritiken på ett så 
balanserat sätt som möjligt. Även ”rätts-
haverister” förtjänar ett respektfullt 
bemötande. Glöm inte att ni talar med 
en person som i någon mening fak-
tiskt kan ha rätt. 

Bostadsrätt  carl stenberg

Motionera – det mår föreningen bra av

”Utan engagemang 
blir det snart en 
trist och tämligen 
död förening.”

Carl Stenberg, fastighetsjurist
Fastighetsägarna GFR
carl.stenberg@fastighetsagarna.se

Aktuella försäljningar till bostadsrättsföreningar
Lidingö, Stockholm och 
Göteborg har de högsta 
priserna visar de senaste 
försäljnings si� rorna till 
bostadsrätts föreningar. 
Försäljningar gjorda 
från 1 september 2012 
till 30 november 2012.

PRIS*
per m2

PRIS
milj kr

KOMMUN ADRESS KÖPARE SÄLJARE

28 701 9,5 Lidingö Läroverksvägen 5 Brf Åkern 5 Hadzin, Lars Johan
25 792 175  Stockholm Björnsonsgatan 58 Brf Engelsmannen 4 Svenska Bostäder,AB
25 333 7,6 Göteborg Kafl egatan 3 Brf Norra Kronan Kommanditbolaget Klyset
24 254 6,5 Täby Björnvägen 9 Brf Saltduvan Hemgren, Karl Joakim
20 188 4,3 Gävle Majorsgatan 5 Brf Nunne i Gävle Hallén Nyberg, Gun Dorothy
19 843 21,4 Stockholm Arvid Mörnes Väg 36 Brf Araben 1 Svenska Bostäder,AB
19 549 41,0 Karlstad Strandvägen 10 Brf Glasberget 29 Strandvägen i Karlstad AB

Huvudregeln är fortfarande att alla inkomna motioner måste 
behandlas av styrelsen oavsett vem som lämnat 
in dem. Det är mycket viktigt vilket bemö-
tande missnöjda personer får när de beklagar 
sig. Inta inte automatiskt en försvarsposi-
tion. I stället bör man vara öppen, lyssna, 
behålla lugnet och svara på kritiken på ett så 
balanserat sätt som möjligt. Även ”rätts-
haverister” förtjänar ett respektfullt 
bemötande. Glöm inte att ni talar med 
en person som i någon mening fak-

carl.stenberg@fastighetsagarna.se
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NH3

Städning handlar inte bara om rena ytor. Det gäller att använda 
rätt material och rätt metoder annars kan underhållet få mer 
negativa än positiva e� ekter. Se till att städfi rmor har rätt avtal 
och information. Och glöm inte att tänka grönt!
 TEXT: VICTORIA GILLBERG   ILLUSTRATION: JOHAN JARNESTAD

Gör rent hus på rätt sä���tt

 Om man håller rent i gemen-
samma utrymmen minskar 
det långsiktiga under-
hållsbehovet, och trivseln 
i byggnaderna ökar. Men 

det är viktigt att använda rätt tekniker och 
produkter för att inte orsaka långsiktiga 
skador. 

– Det är ett problem i dag att städ fi rmor 
inte har rätt rekommendationer för pro-
dukter och metoder vid till exempel golv-
städning. Golvet blir inte rent och skadas 
rent av, säger lokalvårdsspecialisten Lars-
Olov Hedman.

FORTSÄTTNING PÅ SIDA 42.

Tips och råd Städning

SKURA INTE TRÄGOLVEN
Förr i tiden skulle man skura trä-
golven ofta och länge. Men nu vet vi 
bättre! Överfl ödigt vatten rinner ned 
i springor vilket gör att träet sväller 
och spricker. Moderna trägolv är ofta 
lackerade och ska inte skuras eller 
bonas. Det räcker med dammsug-
ning och torkning med fuktig trasa. 
Äldre lackerade golv och brädgolv 
mår däremot bra av att bonas någon 
gång om året. 

OSYNLIG SMUTS 
PÅ TEXTILGOLV
Smuts på textilmattor syns 
inte – men den fi nns där. 
Inget vatten behövs utan 
en vanlig dammsugare 
med roterande borststycke 
räcker. Då blir mattan inte 
bara ren, utan bidrar också 
till renare luft i fastigheten 
eftersom smutsen stannar
där den faller på textil, och
inte fl yger runt.

SLÄPP INTE IN SMUTSEN
80 procent av smutsen inom-
hus kommer utifrån, så enklast 
och billigast är att inte släppa 
in smutsen. Se till att det är 
rent utanför porten och att 
det fi nns ordentliga skrap- 
och entrémattor som direkt 
fångar upp salter och smuts. 
Nu erbjuder många städfi rmor 
även utbyte av mattor så 
slipper du tänka på det själv.

Hedmans bästa tips är att man kon-
taktar golvtillverkaren för att få rätt 
städrekommendationer för just sitt golv, 
som man sedan kan lämna över till städ-
fi rman. Vet man inte vem som tillverkat 
golvet kan det också vara en bra idé att 
kontakta en golvkonsult. Då garanteras 
ett långsiktigt underhåll av golvytorna. 
Men städning av gemensamma utrym-

SLITSTARK PLAST
Plastgolv är tåliga 
och kräver relativt 
lite underhåll. Men 
om de försummas 
håller de inte länge. 
Det går att använda 
rengöringsmedel 
men se upp, så de 
inte är för starka. Ett 
plastgolv mår bäst 
av dammsugning, 
torra rengörings-
medel samt då och 
då ett lager vax.
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Gör rent hus på rätt sä���tt

STEN ÄR KÄNSLIGT
Sten är ett poröst material 
som suger åt sig salter, syror 
och smuts. Dessutom slits de 
och repas lätt. Stengolv ska 
rengöras med milda medel 
och måttligt med vatten. 
Sura rengöringsmedel löser 
upp stenen och kan orsaka 
stora skador. Det är också 
viktigt att använda puts-
medel och porfyllnad för att 
ge golvet en slitstark yta.

MILJÖVÄNLIGA MEN KÄNSLIGA
Linoleummatta består till 30 procent av trä. Därför 
bör man behandla golvet med samma varsamhet 
som trägolv. Linoleum behöver ytterst begränsat 
med vatten, och absolut inte hett. Använd gärna 
dammsugare och om det behövs en lättfuktad mopp 
med milda rengöringsmedel. Vaxa golvet regelbun-
det för att det ska förbli lättstädat.

ILLALUKTANDE GOLV
Använder man kraftigare kemikaler 
torkar de ut linoleummattan och den 
kan spricka. Uppstår sprickor kan 
kvarvarande rengöringsmedel och 
vatten tränga ner i mattan och lösa 
upp linoljan som sedan härsknar och 
börjar lukta illa.

Golvet är fastighetens 
hud. Vi människor 
duschar ju inte bara av 
oss med tvål och vatten, 
utan vi använder krämer 
och ytbehandlingar. Det 
behöver golvet också.”

MAGNUS RÖNNMARK,
GOLVSPECIALIST

STYR DIN STÄDNING
När du gör ett städ-
avtal är det viktigt 
att du känner till 
fastighetens behov. 
Vilket golvmaterial är 
det och hur ska det 
skötas? Ofta kan du 
själv behöva ge rätt 
information till städ-
fi rman. Tänk också 
på att kolla upp så 
att avtalen täcker 
alla dina behov. Har 
du till exempel högt 
sittande fönster kan-
ske de inte ingår i ett 
standardiserat avtal. 
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men innefattar inte bara golv och ett städ-
avtal är inte alltid lätt att ta fram. 

– Det viktigaste är att man betalar rätt 
pris och att man defi nierar i avtalet hur 
många kalkylerade städtimmar fi rman 
väntas lägga ner. Att betala en låg timkost-
nad borde inte vara positivt utan snarare 
en varningsklocka.

FÖRST OCH FRÄMST gäller det att se till 
de egna behoven och kraven. Många stan-
dardiserade avtal innehåller:
• trappstädning
• fl ytt- och storstädning
• golvboning och golvvård
• fönstertvätt (oftast inte trapphusfönster 
 eftersom de sitter högt upp)
• väggtvätt upp till 1,80 meter 

Om fastigheten är i behov av något 
utöver det så måste avtalen specifi ceras, 
det kan till exempel gälla väggtvätt över 
1,80 meter, städning av tvättstuga eller 
trapphusfönster som sitter högt upp.

Idag är det också lätt att välja mer 
miljövänliga städfi rmor. Många är idag 
miljöcertifi erade med till exempel ISO 
14001:2004 eller har licens för Svanen-
märkta städtjänster. �

forts. från sidan 40.

CykelförrådTvättstuga

3

Inbjudan till
Sveriges smartaste
renoveringsprojekt

I vår kampanj Halvera Mera ger vi stöd och bidrag till 25 nya förstudier 
som visar omvärlden att det är möjligt att halvera energianvändningen 
vid renovering av flerbostadshus.

Vill du bli en av de 25 fastighetsägare som får bidraget? 
För mer information och intresseanmälan, välkommen att besöka:
www.halveramera.se
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Hej! Skanna 
QR-koden för 
att läsa mer

Halvera energianvändningen i ditt 
flerbostadshus – med startbidrag på 150 000 kr

Livsmedelsbranschen har länge använt ATP-
mätning. En teknik som gör att man snabbt 
och lätt kan mäta bakteriell tillväxt. Lokal-
vårdsexperten Lars-Olov Hedman tror att 
metoden kommer att bli allt vanligare även 
inom lokalvården.

– En yta kan se ren ut men 
använder man fel ren-
göringsmedel och verk-
tyg kan det i själva verket 
vara långt ifrån rent. 
Med ATP-mätningen kan 
man snabbt få reda på 
hur rent det verkligen är, 
säger Lars-Olov Hedman, 
lokalvårdsexpert på Coor 
Service Management. 

ATP* FINNS i alla celler och är i detta fall ett 
mått på organiskt smuts. Vid mätningen stry-
ker man ett området med en sticka som sedan 
läses av i en mätare. Resultatet analyseras på 
femton sekunder. 

– Andra metoder tar fl era dagar och är 
kostsamma. Nu kan vi mäta samma yta fl era 
gånger under en dag och sedan komma över-
ens om en specifi k brytpunkt när det måste 
städas, säger Lars-Olov Hedman.

De senaste femton åren har man inom 
livsmedels industrin använt ATP-mätning men 

nu märker Lars-Olov 
Hedman att metoden 
sprider sig till andra 
branscher också, som 
till exempel lokalvård 
och produkttillverkare.

HAN HAR testat 
olika städmeto-
der och produkter för 
att se vilka som ger 
bäst resultat. I ett test 
av golvmoppar var 
spannet stort med 47 till 97 procents ren-
göringse� ekt mellan den sämsta och bästa 
produkten. Med ATP-mätningar kan man 
utveckla bättre produkter.

Lars-Olov Hedman har också gjort mät-
ningar med olika rengörings medel. Han 
använde exakt samma städmetod och 
redskap men olika medel och doseringar.

– Jag fi ck då fram en spännvidd på mellan 
30 och 97 procent rent. Det betyder att städ-
teknik och redskap kan vara helt rätt, men att 
man använder fel rengöringsmedel.

Fotnot:
*ATP (adenosin trifosfat) är ett ämne, som 
fi nns i alla levande celler. När cellerna dör 
bryts även ATP ned, varför ATP är ett mått på 
mängden organiskt smuts.

Lars-Olov 
Hedman

Här är apparaten som avslöjar städfusk

Tips och råd Städning

ATP-mätare.
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Byggkeramikrådet                
 kan allt om kakel  
 och klinker. 
Hur mycket vill  
 du lära dig?

Byggkeramikrådet är Sveriges stora auktoritet 
inom kakel och klinker. Hit kan alla företag i bygg- 
och fastighetsbranschen vända sig och konsultera 
våra experter i hur man använder byggkeramik i 
alla miljöer, både inomhus och utomhus. På webb- 
platsen www.bkr.se finns en omfattande informa-
tionsbank, där bland annat Byggkeramikrådets 
branschregler för våtrum (BBV) och en pdf-version 
av hela Byggkeramikhandboken finns för nedladd-
ning. Du kan också lätt söka reda på behöriga  
plattsättare och trygga materialleverantörer.
     Vill du konsultera oss, skicka ett mail till  
info@bkr.se eller ring 08-641 21 25.
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Design/Arkitektur  Kjellander + Sjöberg

 Munksjö fabriksområde har en viktig 
plats i Jönköpings stadsidentitet. Det 
gamla industriområdet ska utvecklas 
för att bli en levande del av staden. 
Kjellander + Sjöberg (K�+�S) är ett av de 

kontor som har tagit fram ett förslag med storgårds-
kvarter och många rekreationsytor. Arkitektkontoret 
arbetar ofta med stadsutveckling där stor vikt läggs 
vid hållbara, publika, kulturella och sociala aspekter.

– Ofta när den här typen av områden utvecklas 
och ska integreras i staden tar man inte hänsyn till att 
det är ett äldre område med en historia. Och det blir 
svårt att lägga till i efterhand, säger Stefan Sjöberg. 

I Munksjö fabriksområde har K�+�S blandat områ-
dets karaktär med gröna hållbara miljöer. Mindre 
gårdsutrymmen sammanlänkas och bildar stora 
gårdskvarter öppna både för boende och allmän-
heten. Längs vatten- och kajkanten har de skapat 
en strandpromenad både för cyklister och gående. 
Husen i planen har inte en fast form utan kan se olika 
ut beroende på byggherre, fastighetsägare och arki-
tekt. För K�+�S var det viktigt att skapa stadskänsla 
i det gamla industriområdet men täthet var inte i 
fokus.

– En viss täthet är viktig för att genera stadsliv. Det 
handlar inte om hur tätt byggnaderna står utan sna-
rare om en koncentration av händelser och rörelser 
som skapar stadskvalitet, säger Ola Kjellander. �

Inom stadsutveckling bör en stadsdels tidigare identitet vara en del i dess framtida 
utveckling. Detta har arkitektkontoret Kjellander + Sjöberg tagit fasta på i sitt förslag för 
hur Munksjöfabriksområde i Jönköping kan tänkas se ut i framtiden. En grön oas mellan 
industri, vatten och stad.  Redaktör: Victoria Gillberg, victoria.gillberg@fastighetstidningen.se

I stadsutvecklingsprojektet för 
Sjöcrona Park i Helsingborg har 
Kjellander + Sjöberg använt sig av 
samma tankesätt som i Munksjö. 
Stora rekreationsytor och storgårds-
kvarter mitt i staden.

FAKTA/
KJELLANDER +
SJÖBERG
Bakgrund: Arkitekt-
kontoret leds av Ola 
Kjellander, Stefan Sjöberg, Mi 
Inkinen och Lena Viterstedt. 
Fokus ligger på urbanitet, 
hållbarhet, den publika 
dimensionen och sociala 
frågor. 
Liknande projekt: 
Sjöcrona Park, Helsingborg, 
Årstafältet, Stockholm.
Andra projekt: Access Anne-
dal, Sparsamheten, Villa Vy, 
alla i Stockholmstrakten.
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Snart stundar vintern även 
i södra Sverige. Jag äger 

fyra hus, på ett av dem är 
problemen med snöras och 
istappar mycket större än de 
andra. Runt ett ”hörn” på taket 
bildas istappar under senare 
delen av vintern och det går 
fort. Stora istappar kan bildas 
över en natt. Vad händer på 
taket och vad ska jag göra för 
att få ordning på detta?

TACK FÖR ditt mail. Jag 
har svårt att svara på exakt 
vad som sker på ditt tak, men 

jag kan beskriva vad som bru-
kar vara skäl till att det bildas 
is tappar. 

Det sker oftast när snö smälter 
på taket och smältvattnet samlas 
på en plats där temperaturen är 
lägre än noll grader.

Ett tydligt fall är när värme 
läcker ut genom taket under vin-
tern och smältvattnet inte kan 
rinna undan. Då samlas vatten 
i hängrännor och svackor och 
fryser till is. 

För att komma tillrätta med 
problemet behöver man både 
titta på varför det är varmt på 
taket och hur smältvatten kan 
ledas bort från taket på rätt sätt. 

Problemet med värmeläckage 
från insidan genom takkon-
struktionen har ökat i många 
hus. En förklaring är att tidigare 
kalla oinredda vindar har inretts 
till vindslägenheter som såklart 
är uppvärmda. Det kan medföra 
stora värmeläckage genom taket 
om isoleringen är otillräcklig.

För att få smältvattnet att 
rinna undan på ett bra sätt är det 
självklart viktigt att hålla rent i 

hängrännor och på taken. Löv, 
kvistar, fågelbon och annat som 
kan stoppa upp vattnet måste 
rensas bort. Hängrännor ska ha 
en tillräcklig lutning så att vatt-
net rinner åt rätt håll.

 För att ytterligare underlätta 
för smältvattnet att rinna undan 
kan värmekablar användas i 
hängrännor och stuprör. Vid 
användning av värmekabel i 
stuprör kommer vatten att rinna 
genom rören även vid kall väder-
lek. Det gör att is ofta bildas 
där vattnet rinner ut, kanske på 
trottoaren. Den ska i så fall halk-
bekämpas noggrant!

AVSLUTNINGSVIS, som fastig-
hetsägare har du ett stort ansvar 
att se till att istappar och snö inte 

riskerar att falla ner och skada 
personer eller egendom. Det är 
viktigt att se till att istappar inte 
bildas. Om det behövs ska du 
omedelbart se till att ta bort snö 
och is som riskerar att falla ner.

JAG REKOMMENDERAR att 
teckna ett avtal med en plåt-
slagare som på ett säkert sätt 
kan ta bort snö och is från taken. 
Inför vintern 2012 fi nns ett nytt 
avtalsformulär där vi bland 
annat kräver licensierade 
skottare, en bra steg mot säkrare 
arbetsmiljö och mindre skador 
på tak. 

Avtalsformulär fi nns att 
rekvirera via Fastighetsägarna 
Dokument.

PER FORSLING

Fråga experterna

Ulla 
Werkell
Skattejurist
Fastighetsägarna 
Sverige

Ove 
Schramm
Fastighetsjurist (brf)
Fastighetsägarna 
Stockholm

Ställ din fråga till Fråga experterna, Fastighetsägarna, Box 16132 103 23 Stockholm eller mejla info@fastighetsagarna.se Märk mejlet med ”Fråga experterna”.

Mikael
Gulliksson
Chefsjurist
Fastighetsägarna 
Sverige

Per 
Forsling
Energispecialist
Fastighetsägarna 
Stockholm

Line
Zandén
Fastighetsjurist 
Fastighetsägarna 
Sverige

Rikard
Silverfur
Näringspolitisk expert
Fastighetsägarna 
Sverige

VARFÖR BILDAS DET SÅ MYCKET
ISTAPPAR PÅ ETT SPECIELLT STÄLLE?

IL
L

U
S

T
R

A
T

IO
N

: A
N

D
R

E
A

S
 O

L
O

F
S

S
O

N

Vi är en bostadsrätts-
förening med 50 lägen-

heter. Till varje lägenhet 
hör en garageplats. Alla är inte 
intresserade av att utnyttja sin 
garageplats och föreningen 
tänker därför hyra ut lediga 
platser till hyresgäster i en 
grannfastighet. Vi har förstått 
att uthyrning av garageplat-
ser till personer som inte bor 
i huset kan få vissa moms-
konsekvenser för föreningen 
och undrar nu vad som gäller?

                      
Uthyrning av garage platser 
till någon som inte bor i 
fastigheten kan leda till att 

föreningen blir skattskyldig för 
mervärdesskatt.

Fastighetsområdet är i grun-
den undantaget från skattskyl-
dighet för mervärdesskatt. 

Det fi nns dock några undan-
tag då det föreligger en obligato-
risk momsskyldighet. Ett sådant 
är bedrivande av parkerings-
verksamhet. 

Den som hyr ut parkerings-
platser till någon som bor i 
fastig heten anses inte bedriva 
parkeringsverksamhet. Hyr 
man däremot ut parkerings-
platser till någon utomstående 
är situationen en annan.

Även uthyrning av någon 
enstaka parkeringsplats till 
utomstående anses i dag utgöra 
parkeringsverksamhet. 

Er förening kommer därför 
sannolikt att anses bedriva par-
keringsverksamhet om ni hyr 
ut en parkeringsplats till någon 
utomstående och därmed bli 
skattskyldig för mervärdesskatt 
för verksamheten.

ULLA WERKELL

NI FÅR SKATTA FÖR
UTHYRDA GARAGE
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Läs mer och hämta din fribiljett 
www.easyFairs.com/FASTIGHETSTHLM

Officiella partners

FASTIGHETSMÄSSAN
20 - 21 mars 2013 • kistamÄssaN, stockholm

NordeNs största FastIGHetsMÄssa
- fokus på drift, förvaltning och underhåll

Möt 
över 250
utställare

• Intressanta & spännande seminarier

• Möt över 250 ledande leverantörer

• Nätverkande

• Produktnyheter

kom och ta del av:

Besök mässan som ger dig 
LöSNINGArNA för dina 

fastigheters framtida behov

Catharina  
elmsäter-svärd

Infrastrukturminister

andreas  
Lindström 

Vd, sL

Kristina alvendal
VD, Airport City 

stockholm

Några av mässans keynotes:
Infrastruktur & fastigheter skapar tillväxttema:
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NÄR ANSTÄLLDA inte 
kan ta sig till arbetet 
på grund av snöoväder, 
eller att arbetsgivaren 
inte kan erbjuda arbete 
på grund av exempelvis 
uteblivna leveranser eller 
strömavbrott, vad får det 
för arbetsrättsliga konse-
kvenser? 

Har den anställde rätt 
till lön vid frånvaro 
orsakad av extrem 
väderlek?
Den huvudsakliga 
innebörden av anställ-
ningsavtalet är att arbets-
givaren ska betala lön och 
att arbetstagaren ska stå 
till arbetsgivarens förfo-
gande och utföra arbete. 
Varken arbets givaren 
eller arbetstagaren kan 
sägas ”stå risken” för 
oförutsedda händelser 
som till exempel extrem 
väderlek. Avgörande är 
om den anställde står till 
arbetsgivarens förfo-
gande eller inte. 

Skulle arbetstagaren 
på grund av snöoväder, 
strejk i kollektivtrafi -
ken eller någon annan 
omständighet som var-
ken arbetstagaren eller 
arbetsgivaren råder över 
vara förhindrad att ta 
sig till arbetet har den 
anställde inte rätt till 
lön. Arbetsgivaren äger 
rätt att göra tjänstle-

dighetsavdrag för från-
varon. Arbetsgivare och 
anställda kan naturligtvis 
komma överens om att 
kvitta frånvaron mot 
innestående tid i tidsban-
ker eller att arbetstagaren 
helt enkelt beviljas en 

dags semester, vilket kan 
vara en smidig lösning vid 
problem.

Har den anställde rätt 
till lön om arbetsgivaren 
inte kan erbjuda arbete?
Situationer kan uppstå 

då något arbete inte kan 
erbjudas den anställda, 
exempelvis vid driftstopp 
till följd av uteblivna 
leveranser eller vid 
strömavbrott eller andra 
så kallade force majeure 
händelser. På samma sätt 
som vid dåligt väder är 
det avgörande om den 
anställde står till arbets-
givarens förfogande eller 
inte. Om en anställd kom-
mer till arbetsplatsen 
och arbetsgivaren inte 
har något arbete att 
erbjuda så har följakt-
ligen den anställde 
rätt till lön. Den 
anställde är 
då skyldig 

att utföra andra alter-
nativa arbetsuppgifter 
som arbets givaren kan 
erbjuda inom ramen för 
arbetsskyldigheten.

Kan permittering 
användas?
Permittering innebär att 
arbetsgivaren på grund 
av exempelvis driftstör-
ning inte tillhandahåller 
något arbete och befriar 
den anställde från när-
varoskyldighet, utan att 
anställningen upphör. 
Enligt lagen om anställ-
ningsskydd, ska i sådant 
fall full lön utgå till den 
permitterade. Permit-
tering kan vidtas men ska 
föregås av MBL-förhand-
ling. Eftersom åtgärden 
inte sparar lönekostna-
derna används den inte i 
praktiken.

När det gäller tjänste-
män kan permittering 
enligt praxis inte ensidigt 
vidtas från arbetsgiva-
rens sida.

ANDRA ÅTGÄRDER, 
som uttag av semester-
dagar och innestående tid 
i arbetstidsbanken, kan 
inte vidtas ensidigt av 
arbetsgivaren. För detta 
krävs överenskommelse 
med den enskilde.

         
PETER LINDGREN

peter.lindgren@
almega.se

Almega är en organisation för små och stora tjänste företag inom en mängd branscher. 
Almega Fastighets arbetsgivarna erbjuder expertstöd i rollen som arbets givare.

Almegas huvudkontor: 
Postadress: Box 55545, 102�04 Stockholm 
Besöksadress: Sturegatan 11 Telefon: 08-762 69 00� Fax: 08-762�69�48 
Telefonjour: 08-762�69�90 Förlag: 026-24�90�27 almega.epost@almega.se  www.almega.se

 Fastighetsarbetsgivarna   Fråga Almega

VAD GÄLLER OM DET BLIR SNÖKAOS, 
STORM ELLER ANNAT EXTREMT VÄDER?

Peter Lindgren
Arbetsrättsjurist
08-762 69 93

Torbjörn Carlberg
Förhandlare/Rådgivare
08-762 66 26

En av våra med-
arbetare fyller 65 

år i vår och vi vet inte 
om denne vill fortsätta 
arbeta. Vad gäller?

Sedan 2003 har den 
anställde rätt att arbeta 
kvar tills utgången av 

den månad när veder-
börande fyller 67 år. Det 
är arbetstagaren som 
bestämmer och arbets-
givaren kan avsluta 
anställningen först när 
arbetstagaren fyller 
67 år.

Anställningen fortsät-

ter alltså efter 65��års-
dagen om inte arbets-
tagaren meddelar annat. 
Eftersom många arbets-
tagare vill gå i pension när 
de fyller 65 år bör arbets-
givaren i god tid fråga den 
anställde om denne vill gå 
i pension eller arbeta kvar.

ALMEGA SVARAR OM PENSIONSÅLDER
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inte. Om en anställd kom-
mer till arbetsplatsen 
och arbetsgivaren inte 
har något arbete att 
erbjuda så har följakt-
ligen den anställde 
rätt till lön. Den 

Läs mer och hämta din fribiljett 
www.easyFairs.com/FASTIGHETSTHLM

FASTIGHETSMÄSSAN
20 - 21 mars 2013 • kistamÄssaN, stockholm

NordeNs största FastIGHetsMÄssa
- fokus på drift, förvaltning och underhåll

Möt 
över 250
utställare

• Intressanta & spännande seminarier

• Möt över 250 ledande leverantörer

• Nätverkande

• Produktnyheter

kom och ta del av:

Besök mässan som ger dig 
LöSNINGArNA för dina 

fastigheters framtida behov

Catharina  
elmsäter-svärd

Infrastrukturminister

andreas  
Lindström 

Vd, sL

Kristina alvendal
VD, Airport City 

stockholm

Några av mässans keynotes:
Infrastruktur & fastigheter skapar tillväxttema:
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 Nytt från din förening
Redaktör: Victoria Gillberg, victoria.gillberg@fastighetstidningen.se

Hur ska Stockholm se ut i framtiden?
StockholmS iNvåNare blir fler och fler. 
Bostadsbristen är närmast akut och sam
tidigt är utrymmet för nyproduktion i staden 
begränsat. Hur bygger vi ett Stockholm med 
plats för framtiden? Det var frågan för diskus
sion på Fastighetsägarna Stockholms lunch
seminarium 21 november. 

Temporära boenden, laboratorier för 
bostadsutveckling och högre byggnader var 
några av ämnena som diskuterades engagerat 
under seminariet. Medlemmar, branschfolk 
och politiker samlades för att lyssna när bland 
annat Ulf Perbo, statssekreterare hos bostads
minister Stefan Attefall, och Karolina Keyzer, 
Stockholms stadsarkitekt, diskuterade möjlig
heter och begränsningar för stadsbyggande 
och stadsutveckling.

– Vi måste få prova oss fram och se vad som 
kan bli innovation. Vi kan inte upprepa gamla 
lösningar. Det måste få kunna gå fel, sa Karo

lina Keyzer när det diskuterades möjligheter 
för att testa nya former av bostäder. 

Hon fick medhåll från Ulf Perbo som öpp
nade upp för förändringar av bland annat 
buller regler för att få tillstånd för fler bostäder. 
Perbo gav också Stockholms stad och närlig
gande kommuner kritik för att de samarbetar 
för dåligt när det gäller bostadsfrågor.

– De här frågorna gäller inte bara Stock
holm. Alla kommuner måste ta ansvar. Vi 
måste bli bättre på regional planering.

Även arkitekterna som deltog i Metros och 
Fastighetsägarnas tävling under hösten var 
närvarande och pratade om sina olika täv
lingsbidrag. Vinnarna i tävlingen var 2 Kars
man Arkitekter som skapat bidraget Mötes
plats för alla.

–Ett kriterium på bra arkitektur i Sverige 
idag är att den inte syns, säger Jan Karsman. 
En kommentar som följdes av många skratt.

De smälter din snö
FaStighetSägarNa Stock-
holm och Stockholms maskin
central (SMC) har tecknat ett 
nytt förmånsavtal. SMC är en av 
de ledande aktörerna på mark
naden för styrning av värme
kablar i hängrännor, stuprör 
och tak. Utrustningen används 
för att motverka att det bildas 
istappar och stora snömängder 
på taken. Som medlem hos 
Fastighetsägarna Stockholm 
kan du nu få ett bidrag vid 
installation av SMC:s anlägg
ningar Flexcontrol och Flexbox. 

       Läs mer på www.smc.se

Fastighetsägarna Syd firade 130 år i Malmö Rådhus
FaStighetSägarNa Syd fyllde 130 och det 
firades med en stor jubileumsfest på Malmö 
Rådhus. Över 200 personer var anmälda till jubi
leumsfesten som gick av stapeln den 21 novem
ber. De första gästerna började anlända till 
minglet vid klockan 17.45 och Malmö stad bjöd 
på fördrink. Gästerna hälsades välkomna av 

kommunstyrelsens ordförande och Malmös 
borgmästare Kenneth Andersson. Middagen 
inleddes med tal av ordförande Claes Dahlqvist. 
Stämningen var hög med mycket prat och 
skratt. Flest applåder fick Jalle Olsson efter hans 
framförande av Fastighetsägarens blues tillsam
mans med kvällens underhållare Stefan & Kim.

Ge bort det du  
inte använder

Nu kaN medlem-
mar, anställda och 

besökare skänka 
bort gamla kläder, 
skor, handväs
kor och prylar till 
Stockholms Stads

mission direkt på 
Fastighetsägarna 
Stockholms kontor.

– De två insam
lingscontainrarna 
står på vår lastkaj 
dit vår personal 
har tillträde. Om 
man som besö
kare vill passa på 

att lämna någon
ting går det jätte
bra att lämna i vår 

reception. Vi har sagt att vi låter 
burarna stå ett par veckor eller 
tills de är fulla, men vi håller 
på att prata med Stockholms 
Stadsmission om att få en mer 
permanent insamlingslösning, 
säger Elsa Hellström, kommu
nikatör på Fastighetsägarna 
Stockholm.

Ulf Perbo och Katarina Keyzer (t.v.) diskuterade var och hur man ska bygga i Stockholm. På bilden till 
höger beskriver Erik Wingquist från Testbedstudio Arkitekter deras tävlingsbidrag ”Studentvillan”.

Få hjälp med 
underhåll i vinter
viNterN Står runt hörnet och 
det börjar bli dags att tänka till 
kring snöröjning och underhåll. 
Nu har Fastighetsägarna Syd 
tecknat ett avtal med Svensk 
Markservice AB. Avtalet gäller 
bland annat snöröjningstjäns
ter och lekplatsbesiktning. 

I avtalet får Fastighetsägarna 
Syds medlemmar rabatterade 
priser för att teckna avtal för 
snöröjning eller takskottning 
och lekplatsbesiktning. 

Läs mer på på www.svensk-
markservice.se

Fr. v. Mats Andersson och Petra Ekstrand-Andersson, Wibeke Grönvall och Per Ljungberg samt Kjell och 
Britt-Marie Blennmyr var alla med och firade tillsammans med Fastighetsägarna Syd i Malmö Rådhus.
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Landskrona stad och privata 
fastighetsägare bildar nytt bolag
laNdSkroNa StadS-
utveckliNg heter det 
nya bolag som Landskrona 
stad och fem större privata 
fastighetsägare har bildat 
för att gemensamt bidra till 
en bättre utveckling i stads
delarna Centrum och Öster. 
En av de privata fastighets
ägarna som valt att gå med 
är Lindström Fastigheter.

– Vi tycker att Landskrona kan vara så mycket mer än vad det är 
idag. Landskrona stad är en fi n gammal industristad som tyvärr 
inte genomgått samma positiva förändring som andra liknande 
städer. Staden har potential med sitt geografi ska läge och fantas
tiska infrastruktur. Detta kommer inte till sin rätt idag. I långa lop
pet gynnas fastighetsvärdena genom att staden fungerar bra. Det 
fi nns vinster både för kommunen och för fastighetsägarna genom 
samarbetet, säger Per Lindström på Lindström Fastigheter.

Bolaget har 100 miljoner kronor i kapital och kommmer nu att 
satsa på att vända utvecklingen i de två stadsdelarna. I december 
beslutas kring bolagets framtida satsningar och arbetet med att 
rekrytera en vd startar. 

Fastighetsägarna 
Sverige
vd Reinhold Lennebo
Post Box 16132, 
103 23 Stockholm
Besök Drottninggatan 33
Tel 08 613 57 00
www.fastighetsagarna.se
info@fastighetsagarna.se

1. Fastighetsägarna 
MittNord
vd Björn Söderholm
Post/besök Kristina  
gatan 14, 724 61 Västerås 
Tel 021 41 04 35
www.fastighetsagarna.
se/mittnord
info@mittnord.fastighets
agarna.se
Post/besök 
Kungs gatan 6–8, 3 tr, 
632 20 Eskilstuna
Tel 016 17 22 50
Post/besök Åsgatan 41,
791 71 Falun  
Tel 023 280 65
Post 803 20 Gävle
Besök Norra 
Slottsgatan 6, 4 tr
Tel 026 54 66 30
Post/besök Storgatan 35, 
972 32 Luleå 
Tel 0920 24 41 60 
Post/besök 
Drottninggatan 19,
602 24 Norrköping 
Tel 011 19 39 70
Post/besök Södra 
Järnvägs gatan 49C, 
931 32 Skellefteå
Tel 0910 140 50
Post Box 602, 
851 08 Sundsvall 
Besök Esplanaden 25
Tel 060 64 69 90
Post/besök 
Renmarkstorget 10, 
903 26 Umeå 
Tel 090 71 18 50
Post/besök 
Väderkvarnsgatan 30 
753 29 Uppsala 
Tel 018 12 80 37

Post/besök 
Fabriks gatan 8, 5tr, 
702 10 Örebro
Tel 019 13 05 40
Post/besök 
Stora Torget 2, 
891 33 
Örnsköldsvik
Tel 0660 132 50
Post/besök 
Pedagogens 
väg 2, 831 40 
Östersund
Tel 
063 57 66 90 

2. Fastighets-
ägarna 
Stockholm
vd Christer 
Jansson
Fastighets-
ägarna 
Service
vd Christina 
Lindström Olsson
Post Box 12871 
112 98 Stockholm
Besök 
Fastighetsägarnas hus, 
Alströmergatan 14
Tel 08 617 75 00 
www.fastighets agarna.
se/stockholm
stockholm@fastighets
agarna.se

3. Fastighetsägarna 
Göteborg Första 
Regionen
vd Lennart Alexandersson
Tel 031 755 33 01
Massmediekontakt 
Magnus Ersman
Tel 031 755 33 48
Post Box 53081, 
400 14 Göteborg
Besök Vasagatan 45
Tel 031 755 33 00
www.fastighetsagarna.se
infogfr@fastighets
agarna.se
Post/besök Källegatan 14, 
503 38 Borås 
Tel 033 23 30 60

Post/
besök 
Karl XI:s 

väg 33, 
302 36 

Halmstad 
Tel 

035 17 68 60
Post/besök 

Kapellgatan 5B, 
553 17 Jönköping

Tel 036 30 49 80
Post Box 295, 391 
23 Kalmar
Besök Fiskare
gatan 44 A

Tel 
0480 44 47 40

Post/besök 
Drottninggatan 21, 

652 25 Karlstad 
Tel 054 13 75 50
Post/besök Ågatan 43, 
582 22 Linköping 
Tel 013 24 86 60
Post Box 194, 
541 24 Skövde
Besök Skolgatan 22
Tel 0500 46 69 40
Post/besök 
Riverside, Museigatan 2, 
451 50 Uddevalla
Tel 0522 64 55 60

4. Fastighetsägarna Syd
vd Stefan Lindvall
Post Box 4077, 
203 11 Malmö
Besök Engelbrekts gatan 7
Tel 040 35 01 70
www.fastighetsagarna.se
info@syd.fastighets
agarna.se
Post/besök 
Hamntorget 5, 
252 21 Helsingborg 
Tel 042 26 92 30
Post/besök 
Östra Vittusgatan 36, 
371 32 Karlskrona 
Tel 0455 190 70
Post Box 411, 351 06 Växjö
Besök Linnégatan 27
Tel 0470 130 25

här hittar du oss

2

1

3

4

Per Lindström från Lindström 
Fastigheter i Landskrona.

inga fler  
olyckor i  
vinter  
Med våra nya avtal får du en säkrare 
snöskottning i vinter och undviker  
onödiga olyckor. 

Teckna avtalen på 
www.fastighetsagarnadokument.se 

www.proaccess.nu

Kostnadseffektivt 
och miljövänligt mot 
ställning och kran!
Använd reparbeten!

www.proaccess.nu

Underhåll
Montage

Inspektion
Utbildning
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brobyggardagen
Göteborg, 28 januari
Brobyggardagen är konferens för kompetensutveckling och 
teknikutveckling inom byggbranschen. Under dagen kom
mer bland annat John Landin från Peab berätta om Europas 
längsta gång och cykelbro i Sölvesborg.
www.brovast.nu

 kalendariet
redaktionen@fastighetstidningen.se

 Fastighetsfolk
redaktionen@fastighetstidningen.se

kompetensdagen för 
samhällsbyggarna
Stockholm, 5 februari
Vart är kommunikationen på 
väg? Det är den övergripande 
frågan för diskussion på sam
hällsbyggarsektorns kompe
tensdag. 
www.stf.se/kompetensdagen

vivanti
Düsseldorf, 5–7 januari
En fackmässa för heminred
ning, dekoration och design. 
Över 480 utställare samlas för 

att visa de senaste trenderna 
och produkterna.
www.vivantimesse.de

Stockholm Furniture 
and light Fair
Stockholm, 5–9 februari
Stockholm Furniture and Light 
Fair är en av världens största 
mötesplatser för skandinavisk 
möbel och ljusdesign och 
inredning för hem och 
off entlig miljö.
www.stockholmfurniturelight
fair.se

Nai Svefa rekryterar inom 
fastighetsutveckling, Jens 
Nordin, Senior Fastighets
utvecklare, till Stockholmskon
toret, kristina Schoug, Senior 
Fastighetsutvecklare, till Göte
borgskontoret och mikael lan-
nerheim som Regionansvarig 
Syd med placering i Malmö. 

anna graaf är 
ny hållbarhets
chef på White 
arkitekter. Anna 
Graaf är civil
ingenjör och har 
arbetat på White 
i Göteborg sedan 2001. De 
senaste åren har hon också 
arbetat på den brittiska mark
naden. 

andreas morfi adikis, till
lika ekonomi och fi nanschef 
sedan april 2010, har utsetts till 
vice vd på victoria Park ab. 
Den 1 december tillträdde 
Morfi adikis sin nya tjänst. 

Fabege anställer ny uthyr
ningschef. anna-lena carl-
stedt börjar nästa år på sin nya 
post och har tidigare arbetat på 
Newsec, arsenalen och drott.

arvid liepe tillträder som 
ny CFO i Wihlborgs Fastig-
heter. Från och med den första 
februari kommer han sitta på 
posten. Liepe kommer när
mast från en tjänst som fi nans
chef på Perstorp holding ab.

kristina ekengren är nu invald 
i Jernhusens styrelse som ny 
styrelseledamot. Ekengren 
är anställd som kansliråd vid 
Finansdepartementet och 
har också andra uppdrag som 
till exempel ordförande i val
beredningen för teliaSonera.

White arkitekter i Örebro får 
en ny kontorschef. victoria 
buskqvist har tidigare arbetar 
som arkitekt och partner på 
arkitektkontoret men efter
träder nu anders ejdeholt 
som kontorschef.

bo liff ner är ny ledamot i 
amF Fastigheters styrelse. 
Bo Liff ner har lång erfarenhet 
från bygg och fastighets
branschen. Under perioden 
1991–2010 var han vd för ica 
Fastigheter.

lennart Weiss, tidigare vd för 
konsultbolaget Nai Svefa, blir 
kommersiell direktör på bygg
bolaget veidekke. Posten är 
ny i företaget och Weiss kom
mer även sitta med i lednings
gruppen på företaget. 

mengus rekryterar carl 
michael augustsson som ny 
chef för fastighetsutveckling 
och förvaltning. Augustsson 
kommer tidigare från en tjänst 
som vd för granen Fastighets-
utveckling. Dessförinnan har 
han också arbetat för Ncc och 
abv.

Anna Graaf

aktuella remisser
Miljödepartementet Betänkande Bostadstaxering 
– avveckling eller förenkling (SOU 2012:52) (såvitt avser 
förslaget om förenkling av fastighetstaxeringen). Slutdatum 
21 december. (rikard.silverfur@fastighetsagarna.se)

Finansdepartementet Betänkande Bostadstaxering 
– avveckling eller förenkling (SOU 2012:52) (såvitt avser 
förslaget om förenkling av fastighetstaxeringen). Slutdatum 
27 december. (ulla.werkell@fastighetsagarna.se)

Finansdepartementet Betänkandet förvaltare av alternativa 
investeringsfonder (SOU 2012:67). Slutdatum 2 januari 2013. 
ulla.werkell@fastighetsagarna.se)

Näringsdepartementet Remiss av Energimyndighetens 
rapport Särredovisning av elcertifi katskostnaden på 
elkundens faktura. Slutdatum 11 januari 2013. 
(per.forsling@fastighetsagarna.se) 

Socialdepartementet Boverkets översyn av bostads-
försörjningen samt avsnitt 7.3 i Statskontorets rapport 
om mark, bostadsbyggande och konkurrens, Slutdatum 
18 januari 2013. 
(rikard.silverfur@fastighetsagarna.se, 
mikael.gulliksson@fastighetsagarna.se) 

Finansdepartementet Kontrolluppgift om omkostnads-
belopp vid avyttring av delägarrätter och fordringsrätter 
m.m. – hemställan om lagändring. Slutdatum 18 januari 2013. 
(ulla.werkell@fastighetsagarna.se)

Kulturdepartementet Rapport från Myndigheten för radio 
och tv om täckningskravet för Sveriges Television AB:s 
sändningar i marknätet. Slutdatum 22 januari 2013. 
(rikard.silverfur@fastighetsagarna.se)

Kulturdepartementet Public service-kommitténs 
betänkande Nya villkor för public service (SOU 2012:59).
Slutdatum 22 januari 2013. 
(martin.lindvall@fastighetsagarna.se) 

Justitiedepartementet Högre ersättning vid mast-
upplåtelser (SOU 2012:61). Slutdatum 1 februari 2013.
(mikael.gulliksson@fastighetsagarna.se)

Justitiedepartementet Tomträttsavgäld och friköp 
(SOU 2012:71). Slutdatum 1 februari 2013. 
(tore.ljungkvist@fastighetsagarna.se) 

Bokföringsnämnden Förslag till nytt allmänt råd med 
tillhörande vägledning om bokföring. Slutdatum 
28 februari 2013. (ulla.werkell@fastighetsagarna.se)
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Kungaparet besöker den bro som snart 
förbinder Sölvesborgs stadskärna med 
den nya stadsdelen och Listerlandet.
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Bosch nya kylskåp har bästa energiklass A+++ och är 
därför en av våra bästa grön varor. Kylen bidrar till en 
hållbar livsstil på två sätt. Dels genom sänkt energi-
förbrukning och dels genom att kylen förlänger ma-
tens hållbarhet tack vare förvaringsboxar som beva-
rar råvarornas fuktighet. Med Bosch nya kylskåp slip-
per du med andra ord både onödig mat- och energiåt-
gång. Läs mer om Bosch populära grönvaror på 
www.bosch-home.se

Grönare.
Bosch grönvaror förbrukar minimalt; 
vårt nya kylskåp märkt A+++ drar 
mindre än en lågenergilampa.*

Grön.

*  Jämförelsen baseras på en tänd 9 watt 
lågenergilampa och normmätning av Bosch 
kylskåp A+++. Under ett år förbrukar lampan 
79 kWh och kylskåpet 75 kWh.

BOSC0256_Kyla_89x260.indd   1 2012-04-12   11.16

 

Den nya mötesplatsen för 
bygg och fastighet

Stockholm 
5 februari 

Strategier för lönsam 
kommunikation

Boka och läs mer på  
www.stf.se/kompetensdagen
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BRF INFo / 
RelININg

Affärsjuridik • Arrenderätt
Bostadsrätt • Entreprenadrätt

Fastighetsrätt • Hyresförhandlingar
Hyresrätt • IT/Telekom

Kommersiell hyresrätt • Miljörätt
Ombildning till brf. • PBL-juridik

Tomträtt

www.foyen.sewww.foyen.sewww.foyen.se

Kontaktuppgifter till beslutsfattare i 

samtliga svenska bostadsrättsföreningar.

Totalt 160.000 kontakter i drygt 20.000 

bostadsrättsföreningar.

www.brfadresser.se   

Auktoriserad Installatör

AuktoriserAde instAde instAde inst llAtörer:Atörer:A
www.sacpipe.se/installatorer

Bättre än  Bättre än  
stAmByteAmBytestAmBytest
Sacpipe Connection System ger er ett Sacpipe Connection System ger er ett 
nytt rörsystem, fritt från skarvar, från nytt rörsystem, fritt från skarvar, från 
början till slut, via alla förgreningar.början till slut, via alla förgreningar.

l   Flexibelt SömlöSt t Foder   
l   Nya SjälvbäraNde rör   de rör   
l   FörutbeStämd godtämd godStjoCklek
l   SkarvlöSt rörSySStem   
l   HållbarHet motSvaravaraNde Nya PP-rör   

www.proline.se

DET INTELLIGENTA SÄTTET ATT 
BYGGA NYA RÖRBYGGA NYA RÖR

Vad kan vi hjälpa 
dig med?dig med?

www.lawsolution.se
Göteborg  |  Stockholm

Din a f fä rs ju r is t

• Fastighetsrätt• Fastighetsrätt
• Affärsjuridik• Affärsjuridik

Kontakta oss på Kontakta oss på 
031-730 74 00 031-730 74 00 
08-563 054 8008-563 054 80
info@lawsolution.seinfo@lawsolution.se

        

juRIdIkFöNsteR/tak

Vid fönsterbyten i stadsmiljö vill man 

gärna slå två flugor i en smäll. Både ener-

giisolera och ta bort störande buller. Vår 
metod löser både energi   besparingen 
och buller prob lemen, samt ger under-
hållsfria fönster. Tre flugor i en smäll!

Tre flugor Tre flugor 
i en smäll!

Tel 08-21 36 21  
www.iwa21.se  
info@iwa21.se
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 Prenumerera!
Med en prenumeration på Fastighets
tidningen har du alltid full koll på vad som 
händer inom fastighetsbranschen och 
hur det påverkar dig som fastighetsägare. 
Fastighetstidningen ger dig alltid de 
senaste nyheterna inom politik, ekonomi 
och juridik. Vilka politiska förändringar 
är på gång, vilka nya lagar måste jag som 
fastighetsägare känna till och hur påverkar 
det ekonomiska läget? Allt detta och mer 
därtill kan du läsa om i Fastighetstidningen. 
Dessutom får du handfasta tips och råd om 
fastighetsförvaltning och hur du kan sänka 
dina driftkostnader.

teckna en prenumeration redan idag, så 
riskerar du inte att missa någonting av det 
som händer i fastighetsbranschen.
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Vill du inte klippa i tidningen? 
Mejla prenumeration@fastighetsagarna.se eller gå in 
på www.fastighetstidningen.se
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Vill du inte klippa i tidningen? 
Mejla prenumeration@fastighetsagarna.se eller gå in 
på www.fastighetstidningen.se
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FastIghetssYsteM
skYltaR / 
eNeRgIeFFektIvIseRINg

ALLA SKYLTAR  TILL 
DIN FASTIGHET

Tel: 040-671 77 50   E-mail: sales@havaskyltar.se

ÖVER 40004000 PRODUKTER PRODUKTER

www.havaskyltar.se
09

Vill du också 
synas här?

Te l :  08 -505 7 3 8 19 

n i k l a s . n i l sso n @ n e ws fac To ry. s e

Ring nikl a s nilsson på 

ne ws factoRy Me dia g Roup

w w w. n e ws fac To ry. s e

Te l :  08 -505 7 3 8 13 

m ag n us . jo h a nsso n @ n e ws fac To ry. s e

e lle R Mag nus johansson på 

ne ws factoRy Me dia g Roup

Medlems och 

branschtidningen 

för Fastighetsägarna

Nr 6 – september 2012  

 60 kronor

MÖT BOLAGEN SOM KÖPER ALLT 

FLER SAMHÄLLSFASTiGHETER

DAGS ATT NOMiNERA

uT uR RAMPLjuSET

 
 Teknikenergi Miljö

gröna 
fingrar

strålande
goda råd för dig som 

vill göra egen el

sOPigt
lösningarna för att 

ta tillvara matavfallet

avtalat
först ut med nytt 

grönt hyresavtal

teMa
fJÄrr-
vÄrMe

grönt kontor  •  Debatt  •  snåltork

Fler hyreshus 

byggs i Stockholm

LÄS ENERGiBiLAGAN

Du RiSKERAR STRAFF

Nya bostadsrättslägenheter   

görs om till hyresrätter

i SAMMA 
i SAMMA 

KLASS
Att vänta och se är ingen 

bra metod när hyran är sen

götEBorg PÅ

EFtErKälKEN

Hyr ut I ställEt

För Att säljA

sNäll sKA 

MAN INtE vArA

götEBorg PÅ

EFtErKälKEN

Hyr ut I ställEt

För Att säljA

i SAMMA 
KLASS

Medlems och 

branschtidningen 

för Fastighetsägarna

Nr 6 – september 2012  

Pris: 60 kronor

i SAMMA 
i SAMMA 
i SAMMA 
i SAMMA 
i SAMMA 

KLASSKLASSKLASSKLASS

FEST I FÖRENINGENTredje besöket hos Brf Josephinagården som fi rar lysande utsikter. HISSUNDERHÅLLVåga öppna dörren till maskinrummet. Skaff a koll och håll kostnaderna nere. 

VISIONER SOM BERÖRNy serie om arkitektur och design. Först ut är Stock-holmsbyrån Visiondivision.

GUBBEN I GÅRDENBertil Lindström fi ck Brittgården i Tibro att blomstra igen.

KULTUREN GÖR ENTRÉ
KULTUREN GÖR ENTRÉ

Boverket skärper kraven för enstegstätade fasader

tuFFArE tAg mOt OtÄtA FASADEr

tuFFArE tAg mOt OtÄtA FASADEr

Här hittar du listan för de 10 största orterna

SÅ SlÅr NyA tAxErINgEN

SÅ SlÅr NyA tAxErINgEN

KULTUREN GÖR ENTRÉ

YSTAD OCH ANDRA STÄDER LOCKAR MED TEATER OCH KONSERTER

YSTAD OCH ANDRA STÄDER LOCKAR MED TEATER OCH KONSERTER

Boverket skärper kraven för enstegstätade fasader

tuFFArE tAg mOt OtÄtA FASADEr

tuFFArE tAg mOt 
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SÅ SlÅr NyA 
SÅ SlÅr NyA 
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Medlems- 
och bransch-tidningen för Fastighets-

ägarna 
Nr 7 
Oktober 2012  Pris: 60 kronor

Medlems- 
och bransch-tidningen för Fastighets-

ägarna 
Nr 7 
Oktober 2012  Pris: 60 kronor

Medlems- och branschtidningen för Fastighetsägarna Nr 9 • December 2012  Pris: 60 kronor

Svalt intresse för gymnasiets fastighetsinriktningar 

Bra kvalitet ska påverka hyranmen oklart hur det mäts

Lotta Bångens

DEBATT
Dags att stärka fastighets

Hans , professor på KTH.

Ny metod att repareravåtrumsskador

tema: KONTORENS FRAMTID OCH 
 FRAMTIDENS KONTOR I STOCKHOLM CITY

STOR I GRÄSTORP

ARBETE ARBETE PÅGÅRPÅGÅR
ARBETE PÅGÅR

RiV iNtE uPP gOLVEt

iNgEN StANDARD
iNgEN StANDARD
iNgEN StANDARDFöR KVALitEt 

FÅ ELEVER ViLL BLiFAStigHEtSSKötARE

FÅ ELEVER ViLL BLiFAStigHEtSSKötARE

Lotta Bångens

TIPS OCH RÅDRätt kunskap om 
Rätt kunskap om brandsäkerhet kan 
brandsäkerhet kan rädda många liv.
rädda många liv.

EXTRA BILAGAHåller dig uppdaterad
Håller dig uppdaterad
Håller dig uppdateradom det senaste inom
om det senaste inomIT och Fastighet.
IT och Fastighet.

i SAMMA 
i SAMMA 
i SAMMA 
i SAMMA 
i SAMMA 

KLASSKLASSKLASSKLASS

ÅRETS FASTIGHETSÄGARE

Mats Pettersson och Magnus 

Bergentz förädlar och förvaltar 

med stort socialt ansvar.

DESIGN/ARKITEKTUR

Anya Sebton skapar 

ljuddämpare inspirerade 

av Sergels torg.

Vart sjätte hus byggs i trä

”Det är reN 

ProtektioNisM
Svårt att få licens för 

utländska byggare

”FRÅN BÖRJAN VILLE JAG  

INTE JOBBA MED MIN PAPPA”

Medlems- och 

branschtidningen 

för Fastighetsägarna 

Nr 8 • November 2012  

 60 kronor

trätreND Hos 

ByggarNa

ENERGIKRÖNIKA

Hur länge kan regeringen 

Hur länge kan regeringen 

säga en sak men 
säga en sak men 

göra en annan?
göra en annan?

TIPS OCH RÅD

WALLENSTAM

IN PÅ LIVETWALLENSTAM

IN PÅ LIVET

”

Så skapar ljus trygghet 

och bättre värden

stort teMa

oM BelysNiNg

Lotta Bångens
ÅRETS FASTIGHETSÄGARE

Mats Pettersson

Bergentz

med stort socialt ansvar.

”FRÅN BÖRJAN VILLE JAG  

INTE JOBBA MED MIN PAPPA”

Medlems- och 

branschtidningen 

för Fastighetsägarna 

Nr 8 • November 2012  

Pris: 60 kronor

WALLENSTAM

IN PÅ LIVETWALLENSTAM
WALLENSTAM
WALLENSTAM
WALLENSTAM

IN PÅ LIVETIN PÅ LIVETIN PÅ LIVETIN PÅ LIVET

KLASSKLASSKLASSKLASSKLASSKLASS

Bra kvalitet ska påverka hyran

Dags att stärka fastighetsägarens rätt, anser Hans , professor på KTH.

KONTORENS FRAMTID OCH 
 FRAMTIDENS KONTOR I STOCKHOLM CITY

ARBETE PÅGÅR
ARBETE ARBETE ARBETE ARBETE PÅGÅRPÅGÅRPÅGÅRPÅGÅR

iNgEN StANDARDFöR KVALitEt 

iNgEN StANDARD
iNgEN StANDARD
iNgEN StANDARD
iNgEN StANDARDFöR KVALitEt 
FöR KVALitEt 
FöR KVALitEt 
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KLASSKLASSKLASSKLASS

”Det är reN 

ProtektioNisM

Hur länge kan regeringen 

WALLENSTAM
WALLENSTAM
WALLENSTAM
WALLENSTAM
WALLENSTAM

Medlems- och 
branschtidningen 
för Fastighetsägarna Nr 10 
December 2012/Januari 2013  
Pris: 60 kronor

KRYSSA I JUL!
Lös vårt julkorsord och
vinn ett spännande spel.

SISTA BESÖKET
Vi är med när 
brf Josephina gården 
ror miljona� är i hamn.

BAROMETERN
De tunga investerarna
lockas till det 
expansiva Västerås.

TYCK TILL MER
En förening med 
många motioner är 
en sund förening. Carl Stenberg

BORGARRÅDET SOM VILL ATT 
STOCKHOLMS HUS SKA STICKA UT

Stor osäkerhet 
inför framtidens fl ytt

Branschens experter 
siar om framtiden

2013
OSÄKERT

Tester visar att limfogar
i tätskikt släpper

REGINA
REGERAR

NYA VÅTRUM
HÅLLER INTE TÄTT
NYA VÅTRUM
HÅLLER INTE TÄTT

ORON VÄXER
I KIRUNA
ORON VÄXER 
I KIRUNA
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Prenumeration 
Katja Kalda, 08-613 57 81
prenumeration@fastighetsagarna.se
Bankgiro: 562-9662, Postgiro: 53 112-9
Abonnemang helår 10 nummer
470 kronor (ordinarie pris) inkl. moms.
Lösnummer 60 kr inkl. moms och porto.

annonser 
Simon Knudsen, 08-587 86 538
simon.knudsen@newsfactory.se
Niklas Nilsson, 08-505 73 819
niklas.nilsson@newsfactory.se

tryck Sörmlands Grafi ska AB Katrineholm 2012

Miljömärkt trycksak (Svanen), Medlem av Sveriges Tidskrifter
TS-kontrollerad upplaga 2011: 20 200

ISSN 0348-5552

Fastighetsägarna är en intresse och branschorganisation som arbetar för en väl fungerande 
fastighetsmarknad. Våra fyra regionala fastighetsägareföreningar har tillsammans drygt 

17 000 medlemmar, som är ägare av lokal och bostadshyreshus, industrifastigheter 
samt bostadsrättsföreningar. Organisationen tillhör grundarna av och 

är medlem i European Property Federation, EPF, med säte i Bryssel. 
Mer information om Fastighetsägarna fi nns på www.fastighetsagarna.se.  

Fastighetstidningen är sedan 1910 organ för landets fastighetsägare.
Utgivare är Fastighetsägarna Sverige, en del av branschorganisationen Fastighetsägarna 

(se nedan). Fastighetstidningens redaktionella innehåll lagras/publiceras elektroniskt 
och publiceras på www.fastighetstidningen.se. Förbehåll mot detta accepteras ej.

För insänt obeställt material ansvaras ej.
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i nästa nummer – ute den 4 februari

EFFEKTIVA 
TRANSPORTER
en bortglömd besparing 
hos fastighetsbolagen är 
alla ”onödiga” transporter.

INTE SÄMRE SOM PRIVAT
Kommunen sålde Åtvidabergs bostad
till Fredrik Klint och nu har kritiken tystnat.

mer restriktiva banker har ökat andra 
fi nansieringsformer på fastighetsmarknaden.
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Kryssa rätt och vinn ett spel
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2012

Konstruktör: Lena Holmlund 

 

EN SOM SÄTTER 
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Lös korsordet och lista ut vilket ord som döljer sig i de gula rutorna. Lämna ditt svar på www.fastighetstidningen.se. 
Har du inte tillgång till någon dator – fyll i och posta talongen nedan. Fem vinnare får varsitt spel!

Finn julfriden, koppla av och sätt tänderna i Fastighetstidningens korsord! 

Lämna lösningen på www.fastighetstidningen.se eller fyll i talongen och posta 
till Fastighetstidningen, Intellecta Corporate, Box 19063, 104 32 Stockholm. 
Vi vill ha ditt svar senast 14 januari 2013.

Ordet är:

Namn:

Gatuadress:

Postadress:

FEM SPEL I POTTEN! 
Vinn ett roligt sällskapsspel, 

Bezzerwizzer, där 
både allmän-
bildning och 
taktik krävs för 
 att vinna. 
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Vinn ett roligt sällskapsspel, 
Bezzerwizzer, där 

både allmän-
bildning och 
taktik krävs för 
 att vinna. 

FT_10_2012_55-56_Kryss/annons.indd   55 2012-12-03   15.08



Posttidning B

Adressändring
•  för medlem meddelas till resp. fastighetsägareförening;

•  för direktprenumerant: lämna skriftligt meddelande 
till Fastighetsägarna, Fastighetstidningen 

Prenumeration, Box 16132, 103 23 Stockholm.
Glöm ej att ange abonnemangsnumret.
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Fiona Living är en modern 
tapetkollektion med 42 nya 
referenser i olika mönster och 
kulörer som kan kombineras 
med varandra. En kollektion 
som passar i alla hem.

Fördelar
- Fettavvisande ytskikt
- Mycket tålig och kulörbeständig
-  Uppfyller kraven från den 

professionella målaren
- Lätt att sätta upp
-  Maximal opacitet som gör det 

möjligt att sätta ljusa tapeter på 
mörka underlag

Beställ din kollektionsbok 
kostnadsfritt redan idag!

Fiona Walldesign är certifierade enligt 
miljöstandard ISO 14001.

Kontakta Fionas representanter
Distrikt Syd 
Nina Erlandsson-Sundström
tel. 0702 000 354 
Distrikt Norr Tina Fogelkvist
tel. 0702 772 380

En av 
marknadens 
bästa byggtapeter

New
collection
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