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Brf	  Bävern	  

Föreningen	  består	  av	  fyra	  byggnader	  med	  sammanlagt	  208	  lägenheter	  –	  ett	  gårdshus	  
och	  ett	  gathus	  på	  vardera	  sidan	  av	  gatan.	  Adressen	  är	  Nybrogatan	  66-‐72	  och	  81-‐87.	  I	  
gathusen	  finns	  åtta	  hissar	  installerade	  och	  i	  gårdshusen	  finns	  inga	  hissar	  installerade.	  
Mellan	  gathusen	  och	  gårdshusen	  finns	  stora	  gemensamma	  gårdar	  med	  växter,	  träd	  och	  
uteplatser.	  Då	  husen	  är	  byggda	  på	  Tyskbagarbergen	  och	  fastighetens	  arkitekt	  Sven	  
Wallander	  sparade	  på	  sprängämnet	  så	  varierar	  antalet	  våningar	  mellan	  2-‐5.	  Idag	  
finns	  tio	  kommersiella	  lokaler	  som	  hyrs	  ut	  till	  olika	  företag.	  Det	  finns	  en	  råvind	  som	  
ännu	  inte	  har	  exploaterats	  om	  1600-‐2300	  kvm.	  	  

BAKGRUND	  
	  
Vindarnas	  framtid	  utreddes	  under	  åren	  2005-‐2006.	  Det	  konstaterades	  att	  det	  finns	  en	  
yta	  om	  ca	  1	  600	  kvm	  totalt	  i	  de	  fyra	  huskropparna.	  För	  att	  sälja	  vindarna	  på	  marknaden	  
måste	  tillgänglighetskraven	  lösas.	  Det	  betyder	  att	  det	  måste	  installeras	  hissar	  även	  i	  
gårdshusen.	  Att	  bygga	  hissar	  är	  kostsamt	  (idag	  kostar	  varje	  hiss	  ca	  2	  mkr	  att	  bygga	  inne	  
i	  trapphusen).	  	  Det	  bedömdes	  då,	  under	  de	  förutsättningar	  som	  rådde,	  att	  det	  var	  
ekonomiskt	  oförsvarligt	  att	  installera	  hissar	  och	  att	  inget	  byggföretag	  är	  intresserad	  av	  
att	  köpa	  vinden.	  
	  
Under	  dessa	  förutsättningar	  lade	  dåvarande	  styrelse	  fram	  ett	  förslag	  om	  att	  
vindarna	  ska	  säljas	  internt	  på	  årsstämman	  i	  okt	  2007:	  
	  
….”föreningen	  ska	  sälja	  fastighetens	  råvindar	  för	  att	  upplåta	  detsamma	  som	  bostadsyta	  
på	  fullt	  marknadsmässiga	  villkor	  i	  enlighet	  med	  styrelsens	  förslag”.	  	  
	  
	  
ERBJUDANDE	  TILL	  DE	  BOENDE	  UNDER	  VIND	  
	  
Detta	  innebär	  att	  2010	  gick	  ett	  erbjudande	  ut	  till	  de	  boende	  under	  vind	  om	  att	  lämna	  in	  
sitt	  intresse	  för	  etagelägenhet.	  40	  av	  54	  möjliga	  intressenter	  anmälde	  sitt	  intresse	  vid	  
erbjudandet.	  Vid	  denna	  tidpunkt	  erbjöds	  ett	  fast	  pris	  om	  49	  tkr/kvm.	  	  
	  
Förslaget	  byggde	  på	  att	  föreningen	  skulle	  ansvara	  för	  den	  ekonomiska	  risken.	  Det	  pågick	  
även	  diskussioner	  om	  att	  genomföra	  en	  kombination	  av	  en	  intern	  och	  extern	  affär	  i	  det	  
fall	  det	  skulle	  visa	  sig	  vara	  ett	  bra	  alternativ	  -‐	  dvs	  att	  sälja	  gårdshusen	  internt	  och	  
gathusen	  på	  marknaden	  -‐	  om	  det	  visade	  sig	  omöjligt	  att	  genomföra	  en	  total	  intern	  affär	  
på	  grund	  av	  bristande	  intresse	  att	  bygga	  etagelägenhet	  bland	  medlemmar	  boende	  under	  
vinden.	  Av	  underlaget	  framgår	  att	  70%	  teckningsgrad	  är	  miniminivån	  för	  att	  genomföra	  
intern	  försäljning.	  (Vad	  som	  nu	  (2013)	  frammer	  vid	  diskussioner	  med	  byggnadsnämnden	  
finns	  en	  risk	  att	  inte	  få	  tillstånd	  att	  börja	  ombyggnaden	  om	  inte	  100%	  av	  vinden	  verkligen	  
blir	  sålda.	  )	  
	  
Många	  diskussioner	  pågick	  några	  år	  i	  föreningen	  bla	  om	  huruvida	  priset	  är	  ett	  
marknadsmässigt	  pris	  eller	  ej.	  Ett	  nytt	  beslut	  fattades	  på	  extrastämma	  i	  maj	  2012:	  	  



	  
…...”att	  stämman	  hade	  beslutat	  att	  ge	  styrelsen	  i	  uppdrag	  att	  anlita	  extern	  opartisk	  
expert	  för	  att	  hantera	  hela	  vindsförsäljningen	  med	  tillhörande	  framtagande	  av	  
prisunderlag,	  prissättning	  enligt	  tidigare	  inriktning	  beslutad	  av	  föreningens	  stämma	  dvs	  
i	  första	  hand	  intern	  försäljning	  till	  marknadsmässigt	  pris	  och	  i	  andra	  hand	  extern	  
försäljning	  av	  gathus.”	  
	  
Fördelar	  med	  det	  interna	  förslaget	  
	  

• Med	  det	  interna	  alternativet	  så	  skulle	  vi	  slippa	  att	  installera	  vatten	  och	  avlopp	  på	  
vindarna	  –	  ur	  denna	  synvinkel	  är	  själva	  byggnationen	  något	  enklare.	  Detta	  är	  
dock	  osäkert	  eftersom	  det	  är	  många	  parter	  inblandade	  som	  kan	  göra	  att	  denna	  
fördel	  ändå	  inte	  uppstår.	  	  

• Att	  hissar	  inte	  skulle	  behöva	  byggas	  i	  gårdshusen	  och	  vi	  därmed	  får	  bevara	  våra	  
vackra	  trapphus	  oförändrade.	  (Dock	  har	  tillgänglighetskraven	  –	  dvs	  att	  det	  måste	  
finnas	  hissar	  -‐	  höjts	  de	  senaste	  åren.	  Det	  är	  inte	  längre	  givet	  att	  vi	  slipper	  
hissinstallation	  ens	  vid	  byggnation	  av	  etagelägenheter	  trots	  att	  det	  finns	  ett	  beviljat	  
bygglov	  för	  ena	  fastigheten.)	  

	  
	  
Vi	  anser	  att	  det	  finns	  två	  huvudproblem	  med	  beslutet	  om	  en	  intern	  affär	  	  
	  	  
	  

1. Att	  halva	  vinden	  blir	  såld	  	  
2. Att	  den	  ekonomiska	  risken	  ligger	  på	  föreningen	  

	  
Förslaget	  innebär	  således	  låg	  utnyttjandegrad	  av	  vindens	  totala	  yta	  -‐	  ca	  1100	  kvm	  av	  
de	  maximalt	  uppmätta	  2300	  kvm.	  Det	  finns	  också	  en	  osäkerhet	  om	  hur	  många	  som	  
verkligen	  skulle	  genomföra	  köpet	  av	  råvinden.	  När	  erbjudandet	  gick	  ut	  2011	  kom	  det	  in	  
ca	  40	  av	  54	  möjliga	  intresseanmälningar	  till	  ett	  fast	  pris	  om	  49	  tkr/kvm	  varav	  
råvindspriset	  om14	  tkr/kvm.	  Vad	  skulle	  intresset	  bli	  vid	  ett	  marknadsmässigt	  
uppdaterat	  pris	  (ej	  fast	  pris)	  där	  den	  ekonomiska	  risken	  dessutom	  ligger	  på	  den	  
köparen?	  Är	  det	  realistiskt	  att	  tro	  att	  100%	  av	  vinden	  blir	  såld	  till	  ett	  fullt	  
marknadsmässigt	  pris	  och	  att	  byggrisken	  ligger	  på	  respektive	  medlem?	  Det	  pågår	  fn	  ett	  
arbete	  av	  Vindsgruppen	  att	  ta	  fram	  en	  uppdaterad	  lista	  på	  de	  som	  är	  intresserade.	  
	  	  
	  
Beslutet	  om	  intern	  försäljning	  skulle	  innebära	  att	  föreningen	  skulle	  stå	  den	  
ekonomiska	  risken	  med	  byggnationen.	  I	  och	  med	  detta	  skulle	  det	  också	  innebära	  att	  
föreningen	  som	  står	  för	  risken	  om	  enskild	  medlem	  inte	  kan	  fullgöra	  sina	  åtaganden.	  Den	  
interna	  kalkylen	  är	  osäker.	  Kostnaderna	  i	  ett	  byggprojekt	  är	  svåra	  att	  kontrollera.	  
Merkostnaden	  hade	  föreningen	  fått	  stå	  för	  eftersom	  vinden	  erbjöds	  till	  de	  boende	  under	  
vinden	  till	  ett	  fast	  pris.	  Det	  är	  inte	  bra	  och	  en	  bostadsrättsförening	  ska	  inte	  ta	  denna	  
form	  av	  risk.	  
	  
Därtill	  finns	  också	  praktiska	  svårigheter	  att	  genomföra	  detta	  beslut.	  Vilket	  också	  kan	  
konstateras	  att	  beslutet	  fattades	  för	  sex	  år	  sedan,	  genomgått	  tre	  omformuleringar	  under	  
åren	  och	  ännu	  är	  beslutet	  inte	  genomfört.	  	  
	  



Sammantaget	  är	  det	  nya	  styrelsens	  uppfattning	  att	  det	  inte	  är	  ett	  bra	  beslut	  att	  sälja	  
vindarna	  internt.	  Se	  vidare	  i	  bilagor:	  Kalkyl	  på	  befintligt	  förslag	  och	  kalkyl	  med	  
uppdaterat	  pris.	  	  
	  
	  
Jäv	  och	  överklagan	  
	  
Frågan	  om	  det	  var	  jäv	  har	  framförts	  i	  besluten	  fattade	  om	  intern	  försäljning	  2007.	  Det	  
förelåg	  inte	  jäv	  varken	  i	  det	  beslut	  som	  fattades	  2007	  eller	  2012.	  När	  alla	  medlemmar	  i	  
föreningen	  är	  kallade	  till	  årsmötet	  anses	  alla	  ha	  fått	  chansen	  att	  säga	  sitt.	  Alla	  på	  mötet	  –	  
inklusive	  ordförande,	  övriga	  ledamöter	  och	  alla	  boende	  under	  vind	  –	  hade	  en	  rätt	  att	  
rösta	  om	  vindarnas	  framtid.	  Den	  rätten	  är	  oinskränkt	  på	  en	  årsstämma	  i	  en	  
bostadsrättsförening.	  Det	  har	  också	  framförts	  frågan	  om	  beslutet	  	  skulle	  strida	  mot	  
likabehandlingsprincipen	  och	  om	  man	  kan	  överklaga	  beslutet.	  Om	  man	  anser	  att	  
beslutet	  strider	  mot	  likabehandlingsprincipen	  så	  har	  man	  möjlighet	  att	  pröva	  detta	  inom	  
tre	  månader	  från	  beslutsdatum.	  Se	  nedan	  under	  Överklagan.	  Ingen	  har	  överklagat	  inom	  
tre	  månader	  från	  beslutet.	  Enda	  sättet	  att	  ändra	  beslutet,	  om	  man	  anser	  det	  vara	  
felaktigt,	  är	  att	  vara	  med	  och	  rösta	  för	  en	  ändring	  av	  beslutet	  på	  en	  ny	  stämma.	  
	  
	  
FRAMTID?	  
	  
	  
Förslag	  till	  nytt	  beslut	  
	  
Styrelsen	  har	  kommit	  fram	  till	  att	  det	  bästa	  för	  alla	  medlemmar	  är	  att	  en	  oberoende	  
mäklare	  säljer	  föreningens	  vind	  till	  ett	  byggföretag	  i	  ett	  öppet	  anbudsförfarande.	  Gjorda	  
utredningar,	  diskussioner	  och	  samråd	  visar	  att	  detta	  i	  slutänden	  ger	  den	  bästa	  ekonomin	  
för	  föreningen	  och	  ger	  alla	  medlemmar	  samma	  ekonomiska	  fördel	  av	  projektet.	  
	  
Vi	  söker	  därför	  största	  möjliga	  uppslutning	  kring	  vägvalet	  som	  har	  stor	  betydelse	  för	  
föreningens	  framtid	  och	  din	  ekonomi.	  	  
	  
Ingen	  förköpsrätt	  för	  medlemmar	  -‐	  Styrelsens	  förslag	  innebär	  att	  förköpsrätt	  inte	  
kommer	  att	  garanteras	  medlemmar.	  Alla	  begränsningar	  komplicerar	  en	  försäljning	  och	  
skulle	  ge	  ett	  betydligt	  sämre	  ekonomiskt	  utfall	  för	  föreningen.	  
	  
Intresselista	  -‐	  Medlemmar	  som	  är	  intresserade	  av	  att	  köpa	  vindsyta	  anmäler	  detta	  via	  
Vindsgruppen.	  Listan	  med	  namn	  kommer	  att	  lämnas	  till	  den	  byggare	  som	  vinner	  
anbudet.	  Detta	  gäller	  för	  den	  medlem	  som	  vill	  teckna	  sig	  såväl	  för	  en	  etage-‐	  som	  en	  
vindsvåning.	  Mer	  information	  kommer	  efter	  den	  10	  juni.	  	  
	  
Bra	  tid	  att	  sälja	  -‐	  Styrelsen	  bedömer	  att	  det	  är	  en	  bra	  tid	  att	  sälja	  vinden.	  Det	  finns	  ett	  
flertal	  byggföretag	  som	  avslutat	  vindsprojekt	  under	  våren	  och	  det	  finns	  inte	  så	  många	  
nya	  i	  den	  här	  storleken	  på	  marknaden.	  Priset	  har	  aldrig	  varit	  högre	  än	  vad	  det	  är	  nu.	  
Bygglov	  har	  beviljats	  under	  vintern	  på	  lösningar	  som	  inte	  tidigare	  har	  varit	  möjliga.	  
Sammantaget	  gör	  det	  våra	  vindar	  mycket	  attraktiva	  på	  marknaden.	  Vår	  mäklare	  Sven-‐
Olof	  Johansson	  från	  mäklarföretaget	  DTZ	  anser	  att	  flertalet	  byggföretag	  står	  redo	  att	  
börja	  bjuda	  på	  våra	  vindar.	  	  



	  
Styrelsens	  ambition	  är	  att	  hitta	  det	  bästa	  möjliga	  förslaget	  för	  de	  flesta.	  Det	  finns	  
kanske	  till	  slut	  bara	  några	  få	  förslag	  som	  är	  genomförbara	  med	  tanke	  på	  medlemmars	  
önskemål	  och	  möjligheten	  att	  få	  bygglov.	  Det	  kommer	  att	  visa	  sig	  i	  den	  fortsatta	  
utredningen.	  Det	  finns	  bl	  a	  ett	  förslag	  som	  medför	  att	  vi	  kan	  undvika	  hissar	  i	  gårdshusen.	  
Detta	  förslag	  är	  djärvt	  och	  förutsätter	  att	  det	  kan	  beviljas	  i	  byggnadsnämnden.	  Detta	  
förslag	  ger	  dock	  endast	  hiss	  till	  vindsvåningarna	  vilket	  skulle	  vara	  negativt	  för	  enskilda	  
medlemmar.	  Tillgänglighetskraven	  har	  ökat	  det	  senaste	  året/åren	  och	  det	  kan	  tänkas	  
komma	  krav	  från	  myndigheter	  att	  i	  det	  fall	  vi	  ska	  bygga	  om	  vindarna	  krävs	  det	  att	  vi	  
bygger	  hissar	  till	  alla.	  Vi	  utreder	  förutsättningslöst	  de	  olika	  möjliga	  alternativ	  som	  finns	  
utifrån	  bygglov	  och	  vad	  som	  är	  byggtekniskt	  genomförbart.	  
	  
	  
Förslag	  till	  stämman	  att	  rösta	  på	  	  
	  
Beslut	  att	  ge	  styrelsen	  i	  uppdrag	  att	  -‐	  med	  ändring	  av	  tidigare	  beslut	  -‐	  genom	  
mäklare	  sälja	  vindsytorna	  i	  Föreningens	  byggnader	  på	  marknaden,	  genom	  
upplåtelse	  av	  bostadsrätt,	  i	  enlighet	  med	  det	  förslag	  som	  styrelsen	  tar	  fram.	  
	  
Det	  innebär	  att	  hela	  vindsytan	  –	  100%	  -‐	  ska	  säljas	  på	  marknaden.	  	  
	  
Vinden	  har	  sitt	  fulla	  värde	  i	  sin	  helhet	  och	  den	  totala	  intäkten	  blir	  betydligt	  högre	  än	  vid	  
en	  intern	  affär.	  Förslaget	  bygger	  på	  att	  byggföretaget	  tar	  den	  ekonomiska	  risken	  och	  
detta	  förslag	  skulle	  kunna	  säkerställa	  föreningens	  ekonomi	  för	  mycket	  långt	  tid	  framåt.	  
	  
	  
Vad	  ska	  röstas	  om	  på	  årsstämman	  den	  10	  juni	  
	  
Det	  kommer	  att	  fattas	  ett	  beslut	  och	  beslutet	  kräver	  2/3	  majoritet	  av	  de	  vid	  stämman	  
närvarande	  medlemmarna.	  Närvarande	  räknas	  även	  de	  som	  via	  ombud	  som	  lämnar	  sin	  
fullmakt	  till	  medlem	  eller	  nära	  släkting,	  se	  stadgar	  på	  föreningens	  hemsida	  
www.brfbavern.se.	  	  
	  

1. Beslut	  att	  ge	  styrelsen	  i	  uppdrag	  att	  -‐	  med	  ändring	  av	  tidigare	  beslut	  -‐	  genom	  
mäklare	  sälja	  vindsytorna	  i	  Föreningens	  byggnader	  på	  marknaden,	  genom	  
upplåtelse	  av	  bostadsrätt,	  i	  enlighet	  med	  det	  förslag	  som	  styrelsen	  tar	  fram.	  
Avsikten	  är	  att	  stämman	  ska	  rösta	  för	  en	  försäljning	  på	  marknaden	  i	  ett	  
auktionsförfarande	  	  och	  -‐	  efter	  det	  att	  omröstning	  skett	  i	  augusti	  –	  exekvera	  det	  
förslag	  på	  genomförande	  av	  beslutet	  som	  får	  majoritetens	  stöd.	  

	  
Vad	  händer	  efter	  årsstämman	  den	  10	  juni	  
	  
Det	  interna	  förslaget	  exkluderar	  70%	  av	  de	  boende.	  Det	  kan	  inte	  skapa	  en	  känsla	  av	  
engagemang	  och	  delaktighet.	  Styrelsens	  nya	  förslag	  bygger	  på	  engagemang	  och	  
delaktighet	  där	  alla	  kan	  vara	  delaktiga	  utifrån	  sitt	  intresse	  för	  projektet.	  
	  
Om	  styrelsens	  förslag	  bifalles	  kommer	  det	  härnäst	  att	  bli	  en	  utställning	  i	  
föreningslokalen	  på	  de	  olika	  alternativ	  som	  finns	  för	  vindsexploateringen.	  	  



Medlemmar	  välkomnas	  att	  lämna	  in	  fler	  förslag	  via	  styrelsen@brfbavern.se.	  Styrelsens	  
avsikt	  är	  att	  låta	  medlemmar	  avgöra	  vad	  som	  är	  den	  bästa	  möjliga	  lösningen	  för	  
föreningens	  alla	  medlemmar	  utifrån	  de	  förslag	  som	  styrelsen	  tillsammans	  med	  
konsulter	  anser	  är	  genomförbara.	  	  
	  
Vad	  ska	  beslutas	  om	  på	  extra	  stämma	  efter	  sommaren	  
	  
Styrelsen	  kommer	  att	  kalla	  till	  en	  extra	  stämma	  efter	  sommaren.	  Då	  ska	  det	  fattas	  två	  
om	  hur	  styrelsen	  ska	  gå	  vidare	  i	  frågan	  om	  vindsförsäljningen	  och	  dess	  genomförande.	  	  
Dels	  vilken	  lösning	  föreningens	  medlemmar	  vill	  ha	  och	  dels	  att	  rösta	  om	  flyttning	  av	  
förråden.	  Det	  finns	  ett	  gammalt	  beslut	  från	  2007	  om	  att	  flytta	  förråden.	  Vi	  anser	  att	  det	  
är	  bäst	  att	  uppdatera	  detta	  beslut.	  
	  
Juridik	  –	  Konsekvens	  av	  att	  rösta	  ”ja”	  eller	  ”nej”	  på	  frågan	  om	  förråden	  
	  
Alla	  som	  har	  ett	  förråd	  på	  vinden	  som	  skall	  flyttas	  måste	  lämna	  medgivande	  om	  att	  
förrådet	  kan	  flyttas.	  Medgivande	  kan	  lämnas	  skriftligen	  eller	  kan	  ske	  genom	  att	  medlem	  
röstar	  ja	  på	  en	  föreningsstämma.	  Om	  någon	  medlem	  inte	  lämnar	  sitt	  medgivande	  eller	  
röstar	  nej	  på	  föreningsstämman	  måste	  föreningen	  hänskjuta	  frågan	  till	  Hyresnämnden.	  
Hyresnämnden	  ger	  generellt	  sett	  tillstånd	  till	  att	  flytta	  förråden.	  Den	  som	  inte	  röstar	  ja	  
på	  stämman	  eller	  inte	  har	  lämnat	  sitt	  skriftliga	  medgivande	  om	  att	  flytta	  förråd	  kommer	  
att	  bli	  motparter	  Hyresnämnden.	  
	  
Beslutet	  kommer	  att	  formuleras	  såsom	  ett	  beslut	  (dvs	  vilken	  lösning	  av	  vindens	  
exploatering	  vi	  väljer	  och	  flyttning	  av	  förråd)	  då	  det	  inte	  är	  möjligt	  att	  verkställa	  bara	  ett	  
av	  besluten.	  Röstning	  på	  stämma	  kan	  inte	  ske	  såsom	  en	  sluten	  omröstning	  då	  föreningen	  
måste	  säkerställa	  hur	  medlemmarna	  röstar	  för	  den	  händelse	  någon	  röstar	  nej.	  De	  som	  
inte	  röstar	  ja	  på	  stämman	  ELLER	  inte	  har	  lämnat	  ett	  skriftligt	  medgivande	  om	  att	  flytta	  
förråd	  kommer	  att	  bli	  motparter	  i	  Hyresnämnden.	  
	  
För	  att	  föreningen	  skall	  undvika	  en	  onödig	  omgång	  i	  Hyresnämnden	  är	  det	  därför	  viktigt	  	  
att	  du	  kommer	  på	  stämman	  och	  röstar	  ja	  ELLER	  att	  du	  lämnar	  ditt	  skriftliga	  medgivande	  
till	  att	  ditt	  förråd	  kan	  flyttas.	  
	  
	  

	  
	  

• 100%	  av	  vinden	  säljs	  
• Tar	  byggföretaget	  den	  ekonomiska	  risken	  
• Garanteras	  alla	  samma	  ekonomiska	  utfall	  av	  försäljningen	  
• Får	  föreningen	  dubbelt	  så	  många	  nya	  kvm	  att	  fördela	  föreningens	  kostnader	  på	  
• Får	  alla	  en	  halverad	  avgift	  
• Får	  alla	  ett	  högre	  värde	  på	  sin	  lägenhet	  genom	  att	  månadsavgiften	  halveras	  och	  

att	  vi	  får	  en	  skuldfri	  förening	  
• Som	  skuldfri	  blir	  föreningen	  oberoende	  förändrad	  ränta	  
• Kan	  vi	  renovera	  enligt	  plan	  om	  10	  mkr	  utan	  att	  ta	  upp	  nya	  lån	  
• Kan	  vi	  ev	  komma	  att	  få	  utdelning	  dock	  juridiskt	  komplicerat	  men	  möjligt	  
• Isoleras	  råvinden	  vilket	  medför	  uppskattningsvis	  6-‐12%	  minskade	  

värmekostnader	  	  

OM	  FÖRENINGEN	  RÖSTAR	  JA	  TILL	  FÖRSÄLJNING	  PÅ	  MARKNADEN	  



• Får	  vi	  moderna	  hissar	  i	  tidstypiskt	  utförande	  i	  gathusen	  
• Hissar	  även	  till	  de	  boende	  i	  gårdshusen	  (beroende	  på	  vilket	  förslag	  vi	  väljer)	  
• Kommer	  entréer	  och	  trapphus	  att	  återställas	  till	  sitt	  ursprungliga	  utförande	  	  
• Kommer	  vi	  att	  renovera	  och	  måla	  alla	  fönster	  i	  hela	  fastigheten	  
• Kommer	  vi	  att	  få	  en	  modern	  och	  funktionell	  tvättstuga	  
• Kommer	  vi	  att	  få	  nya	  och	  funktionella	  förråd	  
• Brandklassade	  dörrar	  till	  alla	  
• Ökad	  boendekvalitet	  och	  trivsel	  
• Kommer	  föreningen	  att	  stå	  ekonomiskt	  mycket	  stark	  under	  mycket	  lång	  tid	  

framåt	  
	  
Styrelsens	  rekommendation	  
	  
Styrelsen	  har	  noga	  undersökt	  frågan	  om	  en	  vindsförsäljning	  och	  kommit	  fram	  till	  att	  	  
rekommendationen	  till	  föreningens	  stämma	  är	  att	  rösta	  JA	  till	  en	  vindsförsäljning	  på	  
marknaden	  samt	  flytt	  av	  vindsförråden	  till	  ”källarplanet”.	  	  
	  
Styrelsen	  anser	  att	  en	  försäljning	  gynnar	  föreningen	  på	  kort-‐	  och	  lång	  sikt	  och	  
samstämmer	  väl	  med	  styrelsens	  uppdrag	  att	  förvalta	  föreningen	  på	  bästa	  sätt	  för	  
samtliga	  medlemmar.	  	  
	  
Hur	  mycket	  föreningen	  kommer	  att	  få	  in	  beror	  på	  den	  lösning	  som	  föreningens	  
medlemmar	  slutligen	  väljer.	  	  
	  
Att	  överklaga	  
	  
Det	  kan	  bli	  kostsamt	  att	  processa,	  både	  för	  enskild	  medlem	  och	  för	  föreningen.	  Enskild	  
föreningsmedlem	  överklagar	  för	  egen	  räkning.	  Föreningen	  är	  då	  motpart.	  I	  
hyresnämnden	  står	  parterna	  för	  sina	  egna	  kostnader.	  Om	  ärendet	  överklagas	  till	  Svea	  
Hovrätt	  gäller	  istället	  vanliga	  rättsregler,	  dvs.	  part	  som	  förlorar	  mål	  betalar	  även	  för	  
motparts	  kostnader.	  Efter	  samtal	  med	  advokat	  och	  SBC	  har	  ingen	  hört	  om	  att	  enskild	  
medlem/-‐ar	  får	  ”rätt”	  i	  de	  här	  situationerna	  eftersom	  nyttan	  av	  en	  vindsrenovering	  är	  
tydlig	  för	  föreningens	  del.	  För	  enskilda	  medlemmars	  del	  finns	  även	  möjlighet	  att	  klandra	  
ett	  beslut	  på	  formella	  grunder	  till	  allmän	  domstol.	  Där	  står	  förlorande	  part	  sina	  
rättegångskostnader	  redan	  i	  första	  instans.	  	  

Hur	  kommer	  försäljningen	  av	  vinden	  att	  ske?	  
	  
Sven-‐Olof	  Johansson	  på	  DTZ	  ska	  leda	  försäljningen	  i	  det	  fall	  stämman	  beslutar	  enligt	  
styrelsens	  förslag	  dvs	  att	  vinden	  ska	  säljas	  på	  marknaden.	  Sven-‐Olof	  Johansson	  kommer	  
att	  ta	  fram	  ett	  anbudsunderlag	  och	  den	  byggbara	  ytan	  kommer	  att	  marknadsföras	  
genom	  en	  bred	  och	  öppen	  process	  där	  vindarna	  marknadsförs	  publikt.	  Det	  innebär	  att	  
alla	  på	  marknaden	  som	  anser	  sig	  kunna	  lämna	  bud	  kan	  göra	  det	  -‐	  naturligtvis	  även	  
boende	  i	  föreningen.	  Därefter	  görs	  ett	  urval	  av	  de	  intressenter	  som	  ingår	  i	  en	  slutlig	  
budgivning.	  De	  budgivare	  som	  är	  aktuella	  för	  en	  slutlig	  budgivning	  är	  de	  aktörer	  som	  
har	  finansiell	  styrka	  och	  god	  renommé.	  Styrelsen	  rådgör	  först	  med	  DTZ	  och	  väljer	  sedan	  
den	  byggentreprenör	  som	  blir	  köpare.	  (Se	  vidare	  under	  val	  av	  samarbetspartner.)	  	  
	  
Parametrar	  som	  kommer	  spela	  in	  är:	  



	  
• Köpeskillingens	  nivå	  och	  betalningsvillkor	  
• Förutsättningar	  i	  byggnationen	  
• Trygg	  köpare	  med	  stor	  erfarenhet	  och	  goda	  referenser	  

	  
Råvindarna	  säljs	  sedan	  i	  sin	  helhet	  till	  en	  byggentreprenör.	  Byggentreprenören	  bygger	  
om	  och	  inreder	  sedan	  vindarna	  och	  säljer	  i	  sin	  tur	  vindslägenheterna	  vidare	  till	  fysiska	  
personer/nya	  medlemmar	  om	  de	  inte	  redan	  är	  det.	  Det	  innebär	  att	  föreningen	  säljer	  
råvindarna	  och	  får	  betalt	  för	  största	  delen	  innan	  byggnationen	  startar.	  Föreningen	  
kommer	  alltså	  inte	  att	  vara	  involverad	  i	  byggnationen	  med	  minimal	  risk	  som	  följd.	  
Däremot	  kommer	  föreningens	  sakkunniga	  ombud	  –	  Björn	  Olofsson	  från	  Vattentornet	  -‐	  
som	  representerar	  föreningen	  i	  hela	  projektet.	  Det	  sker	  via	  täta	  byggmöten	  att	  
kontrollera	  att	  avtal	  följs	  samt	  att	  entreprenörens	  byggnation	  utförs	  korrekt.	  
	  
Om	  befintlig	  medlem	  är	  intresserad	  av	  att	  köpa	  vindsytan	  	  
	  
Det	  kommer	  att	  gå	  ut	  en	  förfrågan	  om	  intresse	  från	  Vindsgruppen	  den	  närmaste	  tiden	  
för	  att	  uppdatera	  intresset	  bland	  medlemmar	  för	  såväl	  etage-‐	  som	  vindsvåning.	  Avsikten	  
är	  att	  lämna	  denna	  lista	  till	  den	  entreprenör	  som	  vinner	  anbudet.	  Det	  är	  sedan	  upp	  till	  
byggföretaget	  och	  den	  enskilde	  medlemmen	  att	  ta	  kontakt.	  
	  
Om	  föreningsmedlem	  är	  intresserad	  av	  att	  köpa	  vindsyta	  för	  t	  ex	  etagevåning	  så	  blir	  det	  
en	  affär	  mellan	  byggentreprenör	  och	  medlem.	  Är	  man	  intresserad	  av	  att	  köpa	  vindsyta,	  
så	  bör	  man	  således	  kontakta	  den	  entreprenör	  som	  köper	  vindsytan	  så	  snart	  efter	  det	  att	  
köpet	  genomförts	  som	  möjligt.	  Medlem	  kommer	  således	  inte	  att	  kunna	  köpa	  råvindsyta	  
direkt	  från	  föreningen	  utan	  gör	  affär	  med	  den	  part	  som	  föreningen	  väljer	  som	  köpare	  av	  
råvinden.	  	  
	  
Styrelsen	  har	  valt	  ut	  följande	  samarbetspartner	  	  
	  

JURIDIK	  
Advokat	  Magnus	  Odin	  och	  Biträdande	  jurist	  Ulrika	  Greghammar	  från	  Lindskog	  
Malmström	  Advokatbyrå.	  Se	  www.imlaw.se	  
TEKNIK/KONTROLLANSVAR	  
Civ	  ing	  Björn	  Olofsson	  från	  Vattentornet	  AB	  	  
FÖRSÄLJNING/MÄKLARTJÄNST	  
Senior	  Consultant	  Sven-‐Olof	  Johansson	  och	  analytiker	  Emma	  Angser	  från	  
fastighetstjänstföretaget	  DTZ	  .	  Se	  www.dtz.se	  
ARKITEKT	  
Arkitekt	  Olle	  Rex	  och	  arkitekt	  Unn	  Malm	  från	  ORAB.	  Se	  www.orab.se	  

	  
När	  samarbetspartner	  valdes	  ut	  var	  följande	  kriterier	  viktiga:	  	  

• Kvalitet	  -‐	  kompetens	  och	  erfarenhet	  
• Nätverk	  –	  hur	  etablerat	  företaget	  är	  inom	  vindsprojekt	  i	  Stockholm	  
• God	  renommé	  på	  marknaden	  –	  dvs	  väl	  genomförda	  vindsprojekt	  
• Pris	  

	  
De	  har	  alla	  utsatts	  för	  jämförelser	  med	  andra	  inom	  sitt	  yrke/bransch	  avseende	  pris.	  Vi	  
har	  inte	  valt	  den	  som	  haft	  det	  lägsta	  priset,	  dock	  försäkrat	  oss	  om	  att	  priset	  är	  i	  paritet	  



med	  marknadspriset.	  Ex	  har	  offererad	  mäklartjänst	  varierade	  mellan	  1%-‐3,5%	  ,	  
advokat/jurist	  varierar	  mellan	  2.000	  kr	  –	  5.000	  kr/timma	  och	  teknisk	  kompetens	  
mellan	  1.000	  –	  1.300	  kr/timma	  ovh	  arkitektkostnad	  mellan	  1.100	  kr	  och	  1.300	  
kr/timma.	  De	  priser	  vi	  uppger	  här	  är	  de	  priser	  som	  offererats	  oss	  och	  bygger	  på	  ett	  urval	  
än	  3-‐7	  offerter.	  
	  
	  



	  

Vanliga	  frågor	  och	  svar	  
	  
Var	  kommer	  bygghissar	  att	  placeras?	  
	  
Material	  och	  persontransport	  kommer	  att	  ske	  via	  externa	  bygghissar	  som	  	  
placeras	  i	  ytterkant	  på	  de	  breda	  trottoarerna.	  De	  kommer	  inte	  placeras	  direkt	  mot	  
fasaderna.	  Mellan	  gathus	  och	  gårdshus	  kommer	  gångbryggor	  finnas	  så	  att	  det	  går	  att	  gå	  
mellan	  vindarna.	  Bygghiss	  på	  gårdshusen	  ej	  är	  nödvändig.	  
	  
Hur	  lång	  tid	  tar	  bygglovet	  respektive	  hur	  lång	  byggtid?	  
	  
Att	  söka	  bygglov	  kommer	  ta	  mellan	  3-‐6	  månader.	  
Byggnationen	  tar	  i	  sin	  helhet	  ca	  16-‐18	  månader.	  
	  
Hur	  stora	  förråd	  blir	  det?	  	  
	  
Enligt	  branschpraxis	  räknar	  man	  att	  det	  bör	  finnas	  1	  kvm	  förråd/lägenhet.	  Det	  förslag	  
som	  nu	  är	  framtaget	  innebär	  att	  varje	  lägenhet	  får	  cirka	  2-‐4	  kvm	  förrådsyta.	  De	  nya	  
källarförråden	  kommer	  att	  fördelas	  enligt	  andelstal,	  men	  med	  närhetsprincipen,	  en	  
placering	  så	  nära	  medlemmens	  bostad	  som	  möjligt.	  Vid	  lika	  andelstal	  avgör	  lottning.	  
Det	  är	  dock	  stora	  outnyttjade	  ytor	  i	  föreningens	  hus	  som	  torde	  medföra	  att	  vi	  kan	  bygga	  
gott	  om	  förråd	  och	  tom	  extraförråd	  att	  hyra	  vid	  extra	  stort	  behov	  av	  förråd.	  Utredning	  
pågår.	  Vid	  överteckning	  av	  dessa	  extraförråd	  kommer	  en	  väntelista	  att	  upprättas.	  
	  
Hur	  kommer	  flytten	  av	  förråden	  att	  ske?	  
	  
Så	  här	  kommer	  sannolikt	  en	  flytt	  av	  våra	  förråd	  att	  ske:	  
	  
Steg	  1	  
Redan	  tomma	  ytor	  i	  undervåningarna	  (vad	  vi	  idag	  kallar	  källarförråd)	  samt	  rum	  med	  
t.ex	  matkällarförråd	  som	  inte	  används	  tas	  i	  anspråk	  först.	  Befintlig	  inredning	  rivs,	  ytorna	  
målas	  vid	  behov	  och	  belysning	  anpassas	  till	  den	  nya	  användningen.	  Nya	  TROAX-‐förråd	  i	  
stål	  monteras	  på	  den	  iordningställda	  ytan.	  
	  	  
Steg	  2	  
De	  som	  har	  källarförråd	  av	  trä	  idag	  flyttar	  sina	  saker	  till	  de	  nya	  TROAX-‐förråden.	  Saker	  
som	  ska	  slängas	  lämnas	  kvar.	  Byggfirman	  tar	  hand	  om	  detta.	  
	  	  
Steg	  3	  
De	  förråd	  som	  blir	  tomma	  i	  steg	  2	  rivs.	  Ytorna	  målas	  och	  belysning	  anpassas	  till	  den	  nya	  
användningen.	  Nya	  TROAX-‐förråd	  i	  stål	  monteras	  på	  den	  iordningställda	  ytan.	  
	  	  
Steg	  4	  
De	  som	  har	  vindsförråd	  flyttar	  sina	  saker	  till	  de	  nya	  TROAX-‐förråden.	  
Saker	  som	  ska	  slängas	  lämnas	  kvar.	  Byggfirman	  tar	  hand	  om	  detta	  och	  river	  samtidigt	  
vindsförråden.	  Bygghiss	  kommer	  nu	  vara	  monterad	  till	  vindsplanen.	  
	  



	  
	  

	  
	  
Den	  exakta	  arbetsgången	  i	  byggnationen	  avgör	  entreprenören.	  Mer	  utförlig	  information	  
kommer	  närmare	  byggstart	  och	  när	  upphandlingen	  är	  avslutad.	  Om	  du	  behöver	  hjälp	  
med	  att	  flytta	  ditt	  förråd	  kan	  detta	  komma	  att	  erbjudas	  vissa	  medlemmar.	  	  
	  
	  
Vad	  händer	  med	  våra	  befintliga	  hissar?	  
	  
Driftstopp	  på	  befintliga	  hissar	  kommer	  att	  hållas	  så	  korta	  som	  möjligt	  (ca	  4-‐	  6	  veckor).	  
Hissarna	  kommer	  att	  höjas	  en	  våning.	  Nya	  hissmaskiner	  förläggs	  till	  källarplanet.	  
Hissarna	  får	  ny	  reglerutrustning	  och	  anpassas	  till	  dagens	  normer.	  Hissarna	  kommer	  
efter	  ombyggnad	  gå	  helt	  tysta	  och	  vara	  säkrare	  än	  vad	  de	  är	  idag.	  
	  
Blir	  det	  nya	  hissar?	  
	  
Vi	  utreder	  för	  närvarande	  frågan.	  Det	  kommer	  att	  ställas	  krav	  i	  anbudsunderlaget	  att	  
kostnaden	  för	  hissar	  dras	  från	  köpeskillingen	  och	  hanteras	  byggnadsmässigt	  av	  
entreprenören	  som	  vinner	  upphandlingen.	  Det	  är	  det	  bästa	  sättet	  att	  genomföra	  
renovering/nyinstallation	  av	  hissar	  med	  tanke	  på	  byggansvar	  och	  den	  ekonomiska	  
risken.	  
	  
Kommer	  det	  att	  krävas	  säkerhetsdörrar?	  
	  
Nej	  det	  krävs	  inte.	  Däremot	  krävs	  att	  alla	  dörrar	  brandklassas	  (oberoende	  hur	  vindarna	  
exploateras).	  Denna	  brandklassning	  ingår	  i	  byggarens	  ansvar	  och	  betalningsansvaret	  
ligger	  på	  byggaren	  i	  styrelsens	  nya	  förslag.	  
	  
Vad	  händer	  med	  våra	  tvättstugor?	  
	  
I	  det	  fall	  vi	  säger	  JA	  till	  styrelsens	  förslag	  ser	  vi	  ett	  ypperligt	  tillfälle	  att	  fortsätta	  
modernisera	  tvättstugor	  med	  fler	  nya	  maskiner,	  både	  torktumlare-‐	  och	  tvättmaskiner	  
samt	  torkskåp.	  Att	  fler	  maskiner	  köps	  in	  möjliggör	  fler	  tvättider	  per	  lägenhet.	  Projektet	  
innebär	  således	  en	  förbättring	  där	  medlemmarna	  kan	  njuta	  av	  moderna,	  ljusa	  och	  
trevliga	  tvättstugor	  med	  bättre	  och	  effektivare	  tvättmöjligheter.	  Torkrum	  kommer	  
därmed	  inte	  att	  finnas	  kvar.	  	  



Vilket	  pris	  per	  kvm	  till	  föreningen	  kan	  vi	  förvänta	  oss?	  
	  
Det	  avgör	  marknaden	  vid	  tidpunkten	  för	  försäljningen.	  I	  regel	  ligger	  priset	  per	  kvm	  
boarea	  (BOA)	  i	  området	  mellan	  25-‐40	  000	  kr	  per	  kvm	  BOA.	  Styrelsens	  förslag	  bygger	  på	  
ett	  antagande	  om	  30	  000	  tkr/kvm.	  Se	  bilaga	  2	  Kalkyl	  på	  2	  300	  kvm	  vilket	  är	  den	  
maximala	  ytan	  vi	  kan	  exploatera.	  
	  
I	  den	  kalkyl	  som	  presenterades	  på	  infomöte	  i	  januari	  2013	  bygger	  på	  andra	  kvm-‐priser.	  
Bilagan	  finns	  med	  som	  information	  men	  bygger	  inte	  på	  det	  förslag	  som	  styrelsen	  har	  
idag.	  Den	  gjordes	  för	  att	  göra	  en	  jämförelse	  mellan	  en	  intern	  och	  en	  ”extern”	  försäljning.	  
Se	  bilaga	  3	  Jämförande	  kalkyl	  mellan	  intern	  och	  extern	  försäljning	  –	  ytan	  är	  här	  i	  detta	  
exempel	  satt	  till	  1	  600	  kvm	  vilket	  var	  den	  uppmätta	  maximala	  ytan	  vid	  intern	  
försäljning.	  
	  
Vilka	  kostnader	  står	  föreningen	  respektivaë	  byggaren	  för	  avseende	  hissar,	  
brandklassning	  av	  dörrar	  mm?	  
	  
Det	  beror	  på	  vilka	  villkor	  parterna	  (styrelse	  och	  entreprenör)	  i	  slutänden	  beslutar	  om	  
ska	  innefattas	  i	  kontraktet.	  Vilka	  kostnader	  som	  föreningen	  ska	  stå	  för	  och	  vilka	  som	  
byggföretaget	  ska	  stå	  för	  avgör	  till	  slut	  vad	  vi	  netto	  får	  för	  vinden.	  I	  de	  olika	  alternativet	  
kommer	  kostnaderna	  att	  redogöras	  för	  respektive	  alternativ.	  Se	  bilaga	  5:	  Alternativa	  
lösningar	  för	  vindarnas	  exploatering.	  
	  
Föreningens	  ansvar	  och	  åtagande?	  
	  
Föreningens	  åtagande	  är	  minimalt.	  Föreningen	  skall	  svara	  för	  de	  kommersiella	  villkor	  
som	  stipuleras	  i	  upplåtelseavtal/entreprenadavtal	  mellan	  föreningen	  och	  köparen.	  Det	  
innebär	  t	  ex	  att	  föreningen	  skall	  ha	  en	  representant	  som	  arbetar	  för	  medlemmarna	  mot	  
entreprenören	  i	  det	  kommande	  byggprojektet,	  en	  s.k.	  byggteknisk	  sakkunnig.	  Denna	  
person	  täcker	  föreningens	  intressen	  och	  kontrollerar	  entreprenörens	  arbete.	  För	  att	  ha	  
kontrollen	  på	  utformningen	  av	  våra	  vindar	  anlitar	  vi	  arkitekt	  och	  söker	  bygglov	  före	  
upphandlingen.	  	  
	  
Köparens	  åtagande?	  
	  
a)	  Alla	  kostnader	  som	  uppkommer	  i	  samband	  med	  ombyggnaden	  står	  köparen	  för.	  
Kostnader	  för	  hissar,	  brandskydd,	  förråd	  mm	  dras	  från	  köpeskillingen.	  
	  
b)	  Hela	  byggnationen	  kommer	  att	  genomföras	  efter	  de	  på	  marknaden	  senaste	  
tillgängliga	  regelverk,	  byggregler	  och	  normer.	  Detta	  stipuleras	  i	  de	  avtal	  Lindskog	  
Malmström	  Advokatbyrå	  hjälper	  oss	  med,	  som	  sedan	  säkerställs	  genom	  
kontroller/möten	  mellan	  vår	  sakkunniga	  och	  byggentreprenören.	  
	  
d)	  Byggentreprenören	  kommer	  enligt	  avtal	  även	  under	  byggnationen	  att	  ställa	  ut	  	  
säkerheter	  samt	  försäkringar	  för	  en	  fullgod	  byggnation/betalning.	  Efter	  projektet	  
lämnas	  sedvanliga	  entreprenadgarantier	  på	  utfört	  arbete	  med	  en	  ansvarstid	  på	  10	  år.	  
	  
	  
	  



Finns	  det	  risk	  för	  vattenläckor	  i	  samband	  med	  nya	  ev	  terrasser	  och	  takkupor?	  
	  
Vattenläckage	  vid	  takkupor	  är	  mycket	  ovanligt	  och	  beror	  i	  så	  fall	  på	  ett	  felaktigt	  
utförande.	  Föreningen	  kommer	  fortlöpande	  följa	  takarbetena	  med	  en	  behörig	  
plåtbesiktningsman	  för	  att	  undvika	  fel.	  
	  
Det	  finns	  alltid	  risk	  för	  vattenläckage	  med	  terrasser	  eftersom	  trösklarna	  ut	  från	  
terrasserna	  inte	  kan	  vara	  hur	  höga	  som	  helst.	  De	  moderna	  metoder	  som	  utvecklats	  vid	  
de	  många	  hundra	  vindsinredningar	  som	  utförts	  i	  Stockholm	  är	  täta.	  De	  vattenläckage	  
som	  rapporterats	  de	  senaste	  vintrarna	  har	  berott	  på	  att	  terrasserna	  inte	  skottats	  och	  att	  
smältvatten	  tryckts	  in	  över	  trösklarna	  in	  genom	  terrassdörrarna.	  
	  
Vad	  gäller	  om	  entreprenören	  måste	  gå	  in	  i	  bostäderna	  högst	  upp	  för	  att	  dra	  upp	  
vatten	  &	  avlopp?	  
	  
Avloppen	  går	  redan	  idag	  upp	  på	  vinden.	  	  Anslutning	  av	  avlopp	  från	  vindens	  kök	  och	  
badrum	  går	  normalt	  att	  lösa	  inom	  vindsbjälklaget	  utan	  att	  gå	  ner	  i	  våningen	  under.	  
Tappvatten,	  värme	  och	  el	  dras	  upp	  på	  vinden	  i	  en	  separat	  kanal	  och	  går	  sedan	  
horisontellt	  i	  vindsbjälklaget	  till	  alla	  lägenheter	  på	  vinden	  i	  respektive	  hus.	  
	  
Risk	  i	  projektet?	  
	  
De	  avtal	  som	  skrivs	  mellan	  vår	  förening	  och	  byggentreprenören	  innebär	  att	  föreningen	  
minimerar	  risken	  i	  det	  kommande	  projektet.	  Lindskog	  Malmström	  Advokatbyrå	  har	  till	  
föreningens	  fördel	  mycket	  starka	  avtal	  som	  innefattar	  garantier	  för	  färdigställande	  och	  
utförande,	  säkerheter	  i	  form	  av	  bankgaranti,	  vitesförelägganden	  för	  förseningar	  och	  
begränsade	  byggtider	  och	  störningsmoment.	  
	  
Betalning	  för	  råvinden?	  
	  
Lindskog	  Malmström	  Advokatbyrå	  har	  som	  standard	  att	  köparen	  skall	  kunna	  betala	  
10%	  vid	  avtalssignering,	  80%	  innan	  byggstart	  och	  10%	  vid	  uppmätning	  av	  de	  
färdigställda	  vindsvåningarna.	  På	  så	  sätt	  har	  föreningen	  nästan	  hela	  vinden	  betald	  innan	  
entreprenören	  startar	  projektet.	  Detta	  är	  en	  rimlig	  uppdelning	  men	  är	  till	  slut	  en	  
förhandlingsfråga.	  
	  
Vår	  förening	  kommer	  att	  få:	  
	  

• Entréer	  och	  trapphus	  renoverade	  till	  sin	  forna	  glans	  
• Fönster	  renoverade	  och	  målade	  	  
• Renoverade	  hissar	  i	  tidstypiskt	  snitt	  
• Moderniserade	  tvättstugor	  
• Lyfta	  trädgårdar	  –	  för	  att	  skapa	  ett	  uterum	  där	  medlemmar	  kan	  trivas	  ännu	  

bättre	  
• En	  mycket	  stark	  ekonomi	  under	  mycket	  lång	  tid	  

	  
Våra	  hus	  är	  ett	  kulturellt	  arv	  som	  man	  bäst	  förvaltar	  genom	  en	  varsam	  modernisering,	  
förtätning	  i	  tidens	  anda	  men	  återställer	  entréer,	  trapphus	  och	  vård	  av	  byggnaden	  i	  dess	  



forna	  glans	  som	  en	  gång	  den	  legendariske	  arkitekten	  Sven	  Wallander;	  HSB:s	  
legendariske	  grundare,	  ritade	  och	  skapade.	  	  
	  
Vi	  skulle	  kunna	  organisera	  en	  ”Trivselgrupp”	  som	  ser	  vilka	  ytterligare	  åtgärder	  vi	  ska	  
genomföra	  för	  allas	  trevnad.	  Kanske	  en	  sandlåda	  för	  de	  små	  i	  föreningen?	  Idag	  har	  vi	  en	  
omsättning	  på	  20-‐25%	  -‐	  många	  flyttar	  från	  vår	  förening	  av	  olika	  skäl.	  Hur	  kan	  vi	  få	  ned	  
denna	  omsättning?	  Förslag	  mottages	  tacksamt!	  	  
	  
Var	  vänder	  jag	  mig	  om	  jag	  har	  frågor?	  
	  
Maila	  gärna	  ordförande	  eva.vestlie@gmail.com	  om	  dina	  frågor.	  Vi	  kommer	  kanske	  inte	  
att	  kunna	  svara	  enskilt	  i	  varje	  fråga.	  Däremot	  kan	  vi	  samla	  upp	  frågeställningar	  och	  
återkomma	  via	  uppdaterad	  upplaga	  av	  detta	  informationsblad.	  
	  
	  
	  
Bilagor:	  
	  

1. Vad	  betyder	  det	  för	  mig	  –	  en	  jämförelse	  mellan	  intern	  affär	  och	  försäljning	  på	  
marknaden	  per	  lägenhet	  -‐	  från	  infomöte	  den	  27	  maj	  2013	  

2. Kalkyl	  på	  maximal	  yta	  om	  2	  300	  kvm	  –	  från	  infomöte	  den	  27	  maj	  2013	  	  
3. Kalkyl	  intern	  affär	  jämfört	  med	  försäljning	  på	  marknaden	  från	  infomöte	  15	  jan	  

2013	  (den	  uppmätta	  ytan	  2010	  var	  1	  600	  kvm)	  
	  
	  

	  



Bilaga	  1	  
	  

Den	  interna	  kalkylen	  (röda	  till	  vänster)	  är	  en	  uppskattning	  och	  bygger	  på	  följande	  
förenklade	  antagande:	  
	  

1. Att	  totalt	  pris	  per	  kvm	  är	  ett	  fast	  pris	  49	  tkr	  (varav	  råvindspriset	  per	  kvm	  är	  14	  
tkr/kvm	  och	  kostnaderna	  för	  ombyggnaden	  av	  vindarna	  till	  etagelägenheter	  blir	  
35	  tkr/kvm)	  

2. Att	  den	  totala	  sålda	  ytan	  är	  1	  100	  kvm	  (av	  2	  300	  kvm)	  
	  
Med	  dessa	  antagande	  är	  summan	  att	  fördela	  per	  lägenhet	  15	  mkr.	  	  
	  
I	  det	  fall	  priset	  på	  råvinden	  skulle	  höjas	  till	  30	  tkr/kvm	  som	  i	  det	  ”externa”	  blåa	  
exemplet	  kommer	  föreningen	  att	  kunna	  få	  in	  ytterligare	  ca	  15	  mkr	  dvs	  totalt	  30	  mkr.	  
Vilket	  innebär	  att	  föreningens	  skuld	  skulle	  kunna	  amorteras	  med	  samma	  belopp	  –	  
kvarstående	  skuld	  i	  detta	  fall	  skulle	  bli	  21	  mkr.	  	  Det	  bygger	  fortfarande	  på	  att	  
byggkostnaden	  inte	  överstiger	  35	  tkr/kvm.	  
	  
Den	  ”externa”	  kalkylen	  (blå	  till	  höger)	  är	  en	  uppskattning	  och	  bygger	  på	  följande	  
förenklade	  antagande:	  
	  

1. Att	  det	  pris	  byggföretaget	  betalar	  för	  vinden	  per	  kvm	  är	  30	  tkr	  (alla	  kostnader	  
såsom	  hiss,	  förråd,	  mm	  är	  avdragen	  från	  köpeskillingen)	  

2. Att	  den	  totala	  sålda	  ytan	  är	  2300	  kvm	  (maximal	  yta)	  

Vad$innebär$en$intern$försäljning$jämfört$med$en$
försäljning$på$den$öppna$marknaden$för$mig?$$

INTERN$–$SLUTEN$$
!
Intäkt!per!lägenhet! !!!!!!!!!!!!!!!!!72!000!kr!
”Skuld”per!lägenhet ! !!!!!!173!000!kr

!!
Din!avgi:!30!kvm ! !!!!!!1!210!kr/månad!
Din!avgi:!60!kvm ! !!!!!!2!420!kr/månad!
!
!
Skulder!kvar!om!ca!36!mkr!(21!mkr)!!!!
Total!årsavgi:!på!nya!ytan!530!tkr/år!!!!

MARKNAD$D$ÖPPEN$
!
Intäkt!per!lägenhet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!330!000!kr!
”Kassa”!per!lägenhet ! !!!!!115!000!kr!
!
Din!avgi:!!30!kvm !!!!!!!!!!!!!!!!!!777!kr/månad!
Din!avgi:!!60!kvm !!!!!!!!!!!!!!!1!555!kr/månad!
!
!
PosiJvt!saldo!på!kontot!om!ca!24!mkr!
Total!årsavgi:!på!nya!boytan!715!tkr/år!

	  



	  
Med	  dessa	  antaganden	  är	  summan	  att	  fördela	  per	  lägenhet	  69	  mkr.	  

	  
Storleken	  på	  den	  yta	  vi	  slutligen	  väljer	  att	  exploatera	  förändrar	  intäkten:	  
2	  000	  kvm	  och	  pris	  30	  tkr/kvm	  ger	  en	  intäkt	  om	  60	  mkr	  
1	  600	  kvm	  och	  pris	  30	  tkr/kvm	  ger	  en	  intäkt	  om	  48	  mkr	  


