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Information till medlemmar i Brf Gjutaren 
angående ett eventuellt vindsprojekt

Bakgrund

Styrelsen i Brf Gjutaren undersöker möjligheten att sälja föreningens råvind i sy!e att den 
skall inredas till vindsvåningar. I samband med vindsbyggnationen, om föreningsstäm-
man beslutar JA till detta, kommer lägenhetsförråden som i dagsläget "nns på vinden 
att #yttas till källaren. Styrelsen har nu tillsammans med mäklar"rman, Skeppsholmen 
Sotheby´s Realty, undersökt möjligheterna att sälja föreningens råvind. 

Det är #ytt av förråd som är ett stämmobeslut, inte vindsförsäljning. Frågan kommer dock 
att ställas gemensamt. Nedan följer information angående ett eventuellt vindsprojekt

Om stämman säjer JA till en försäljning kommer hela råvinden att säljas för att inredas till 
vindslägenheter och därmed generera maximalt med intäkter till föreningen. 



Ekonomi

Föreningen kommer genom en försäljning av råvinden bli ekonomiskt stark och därmed 
kunna utföra renoveringar som höjer fastighetens skick samt betala av större delen av 
föreningens lån och därmed kunna sänka avgi!en för varje lägenhet med ca.35-40% redan 
innan byggstart. 

Försäljning

Råvinden upplåts i konkurrens genom en upphandling till en byggentreprenör till högsta 
möjliga köpeskilling. Styrelsen väljer ensamt vilken byggentreprenör som blir köpare.

Parametrar som kommer spela in är:

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

Råvindarna säljs i sin helhet till en byggentreprenör. Byggentreprenören inreder sedan 
vindarna och säljer i sin tur vindslägenheterna vidare till fysiska personer, nya medlem-
mar. 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 föreningen att anlita ett sakkunnigt om-
bud som representerar föreningen i hela projektet och löpande kontrollerar att avtal följs 
samt att entreprenörens byggnation utförs korrekt.

Etablering och bygghiss

Material och persontransport kommer huvudsakligen ske via extern bygghiss som 
placeras någonstans längs Sankt Eriksgatan, Tomtebogatan samt/eller innegården. 

Tidsaspekter

Att söka bygglov kommer ta mellan 3-6 månader.
Byggnationen tar i sin helhet ca 12-18 månader.

Först byggs källarförråden så att råvinden kan tömmas. Den exakta arbetsgången i bygg-
nationen avgör entreprenören. Mer utförlig information kommer närmare 
byggstart och när upphandlingen är avslutad.

Styrelsen kommer att ta hänsyn till medlemmarna i så stor utsträckning som möjligt och 
avtala med entreprenören om när vissa störande arbeten får utföras. Störande arbeten i 
fastigheten kommer utföras i möjligaste mån mellan 08.00 och 17.00 vardagar.
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Råvindens storlek

Vi har en på marknaden mycket stor råvind med högt i tak och bra möjligheter att inreda 
till bostäder. Uppskattningsvis bedöms ytan till minst 1200 kvm. Detta kan komma att 
ändras beroende på vilken lösning byggentreprenören väljer. Uppmätning sker i e!er-
hand när lägenheterna är färdigställda, detta för att föreningen skall få betalt för hela 
boytan.

Det troliga är att det kommer bli mellan 10-20 nya lägenheter av råvinden. 
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Förrådsfrågan

Det kommer byggas moderna och ljusa förråd i källarplanet. Det innebär vissa omstruk-
tureringar i källaren. När förråds#ytten sker rent praktiskt kommer föreningens medlem-
mar att få hjälp att #ytta ner saker till de nya källarförråden. Det kommer även "nnas en 
möjlighet att lämna allt skräp för borttransport.

Hur stora förråd blir det? 

Enligt branschpraxis räknar man att det bör "nnas 1 kvm förråd/lägenhet. Det förslag 
som nu är framtaget innebär att varje lägenhet får cirka 2 kvm förrådsyta. Styrelsens 
målsättning är att förråden blir ungefär lika stora men att ytan i källaren maximeras. 
De nya källarförråden kommer att fördelas enligt andelstal, men med närhetsprincipen, 
en placering så nära medlemmens bostad som möjligt. Vid lika andelstal avgör lottning.

Cykelförråd

Vindsprojektet kommer att innebära att cykelförråden måste #yttas. Cyklar kommer 
troligtvis att förvaras under tak på innergården.
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Hissfrågan

Hissfrågan är en viktig fråga i vår förening. Målsättningen att installera handikappan-
passade hissar i samtliga trapphus. Hissar installeras i samtliga trapphus, i de trapphus 
som i dagsläget har hiss kommer be"ntliga hissar höjs ett våningsplan till vinden. 

Samtliga hissar kommer vara EU anpassade e!er 2012 års krav samt byggas i tids-
typisk stil. Styrelsen har tillsammans med Skeppsholmen, en hissleverantör och en 
arkitekt"rma genomfört en utredning som säkerställer de tekniska aspekterna av att 
installera nya hissar samt att höja be"ntliga hissar ett våningsplan. Resultatet är att 
samtliga åtgärder är genomförbara till en marknadsmässig och för branschen skälig 
kostnad.

Dri!stopp på be"ntliga hissar kommer att hållas så korta som möjligt (ca 4- 6 veckor).

Kostnad för att installera/höja en hiss? 

Det kostar cirka 2 000 000 kr per hiss beroende på hisslösning för en nyinstallation.
En hisshöjning kostar föreningen ca 600 000 kr per hiss beroende på hisslösning.
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Lägenhetsdörrar

I samband med en vindsinredning måste samtliga lägenhetsdörrar brandklassas. Därför 
skall alla dörrar som inte redan är bytta, bytas till nya säkerhetsdörrar i tidstypisk stil. 
De medlemmar som tidigare har "nansierat sina säkerhetsdörrar själva har redan den 
brandklassning som krävs. Styrelsens har därför beslutat att de medlemmarna erhåller 80 
% av den totala kostnaden av en säkerhetsdörr av föreningen upphandlat pris, allt för att 
det skall vara så lika som möjligt för alla. De nya dörrarna kommer se tidstypiska ut, med 
träspeglar på utsidan. Om en medlem är intresserad av att sätta träspeglar på insidan eller 
andra tillval, bekostar medlemen arbetet själv. Erbjudande kommer gå ut kollektivt när 
det är dags att byta till säkerhetsdörrar.

Tvättstugan

Vindprojektet kommer att innebära att tvättstugorna måste #yttas och byggas om. Sty-
relsen ser därför ett ypperligt tillfälle att modernisera tvättstugor med #er nya maskiner, 
både torktumlare- och tvättmaskiner samt torkskåp. Att #er maskiner köps in möjliggör 
#er tvättider per lägenhet. Projektet innebär således en förbättring där medlemmarna kan 
njuta av bättre och e$ektivare tvättmöjligheter. Torkrum kommer ej "nnas kvar. 

Om be"ntlig medlem är intresserad av att köpa vindsytan? 

Om föreningsmedlem är intresserad av att köpa vindsyta för t ex etagevåning så är det en 
a$är mellan byggentreprenör och medlem. Är man intresserad av att köpa vindsyta, så 
bör man kontakta den entreprenör som köper vindsytan snart e!er det att köpet genom-
förts. Medlem kommer således ej att kunna köpa råvindsyta direkt från föreningen utan 
gör a$är med den part som föreningen väljer som köpare av råvinden.

Fördelar med att sälja råvinden

- Ett gott marknadsläge med hög köpeskilling som följd.
- Brandklassade dörrar i samtliga lägenheter ökar säkerheten för alla boende.
- Sänkt månadsavgi!.
- Möjlighet att betala av föreningens lån.
- Löpande förbättrad ekonomi med ökade intäkter från nya vindslägenheter.
- Isolering av råvinden med uppskattningsvis 6-12% minskade värmekostnader 
   för föreningen.
- Minskat fastighetsunderhåll.
- Uppdatering av fastigheten, tekniskt samt estetiskt.
- Nyinstallation av hissar där hiss saknas samt uppdatering av be"ntliga hissar.
- Modern tvättstuga med #er tvättider.
- E$ektivare, ljusare förråd i källarplan.
- Ökad boendekvalité och värde för alla.

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 samt 
#ytt av vindsförråden till källarplanet. Styrelsen anser att en försäljning gynnar fören-
ingens på kort- och lång sikt och samstämmer väl med styrelsens uppdrag att förvalta 
föreningens fastighet på bästa sätt för samtliga medlemmar. 
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Vanliga frågor och svar

Kommer det att byggas altan ut mot gatan?
 
Nej. Det kommer till 99 % säkerhet inte att gå att få till bygglovsmässigt

Pris per kvm till föreningen?

Det avgör marknaden vid tidpunkten för försäljningen. I regel ligger priset per kvm boa-
rea (BOA) i området mellan 25-35 000 kr per kvm BOA.

Föreningens ansvar och åtagande?

Föreningens åtagande är minimalt. Föreningen skall svara upp till de kommersiella villkor 
som stipuleras i upplåtelseavtal/entreprenadavtal mellan Er och köparen. Det innebär 
t ex att föreningen skall ha en representant som arbetar för Er mot entreprenören i det 
kommande byggprojektet, en s.k. byggteknisk sakkunnig. Denna person täcker förenings 
intressen och kontrollerar entreprenörens arbete.

Byggentreprenörens åtagande:

a) Bygglov: Processen att söka bygglov sköter entreprenören själv. Dels för att 
 entreprenören gärna sätter sin egen prägel på ett sådant samt att tiden för 
 godkännande o!ast är betydligt mindre när en väletablerad byggentreprenör  
 genomför bygglovsansökan än att föreningen själva gör detta.
b) Taket: Innan avtal skrivs görs en besiktning av taket. Det visar på om problem  
 "nns med nuvarande tak. Under projektet ansvarar entreprenören för taket och  
 e!er projektet skall taket vara fullgott. Då har entreprenören själv tagit kostnaden  
 för inredning av kupor, terrasser och diverse anordningar så som snörasskydd,  
 taksäkerhet m.m. Besiktning sker alltid e!er färdigställande.
c) Hela byggnationen kommer genomföras e!er de på marknaden senaste tillgäng- 
 liga regelverk, byggregler och normer skall följas. Detta stipuleras i de avtal  
 Skeppsholmen Sotheby´s Realty 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. E!er projektet  
 lämnas garantier på utfört arbete.

Risk i projektet?

De avtal som skrivs mellan vår förening och byggentreprenören innebär att föreningen 
har minimal risk i det kommande projektet. Skeppsholmen Sotheby´s Realty har till för-
eningens fördel mycket starka avtal. Garantier för färdigställande och utförande, säker-
heter i form av bankgaranti, vitesförelägganden för förseningar och begränsade byggtider 
och störningsmoment.

Brf Gjutaren



Vanliga frågor och svar

Betalning för råvinden?

Skeppsholmen Sotheby´s  Realty 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 entreprenö-
ren startar projektet. En köpare skall även kunna färdigställa råvinden till bostäder utan 
tillskott av kapital.

Juridik – konsekvens av att rösta ”ja” eller ”nej” 

För att vi skall kunna sälja råvinden så att där kan byggas lägenheter så måste vi också se 
till att alla förråd #yttas från vinden till källaren. Detta kräver lite olika beslut med olika 
krav på majoritet. Dock kommer besluten att sammanfattas i en beslutspunkt då det hör 
samman för att vinden skall kunna exploateras.

Alla som har ett förråd på vinden som skall #yttas måste lämna medgivande om att förrå-
det kan #yttas. Medgivande kan lämnas skri!ligen 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. Hyresnämn-
den ger generellt sett tillstånd till att #ytta förråden. Den som har röstat nej på stämma 
alternativt inte lämnat sitt medgivande blir motpart till föreningen i Hyresnämnden.

Föreningen kommer att kalla alla medlemmar till en stämma där vi skall:

- dels fatta beslut om att upplåtelse skall ske av vinden (minst 50% majoritet)
- dels fatta beslut om att #ytta lägenhetsförråden från vinden till källaren 
   (minst 67% majoritet).

Beslutet kommer att formuleras såsom ett beslut då det inte är möjligt att verkställa bara 
ett av besluten. Röstning på stämma kan inte ske såsom en sluten omröstning då fören-
ingen måste säkerställa hur medlemmarna röstar för den händelse någon röstar nej och 
således skall bli motpart i ett ärende i Hyresnämnden. De som inte röstar ja på stämman 
ELLER har lämnat ett skri!ligt medgivande om att #ytta 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 skri!liga medgivande 
till att ditt förråd kan #yttas.

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 hyresnämn-
den 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 kostna-
der. E!er samtal med advokat, Skeppsholmens och SBC har ingen hört om att enskild 
medlem/-ar får ”rätt” i de här situationerna e!ersom nyttan av en vindsinredning är tydlig 
för föreningens och Stockholms stads del  
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Ekonomi e!er försäljning och ombyggnad av vind.

Nettointäkt försäljning av ca 1200 m2 BOA:

(antaget 25 000 kr per kvm BOA) + 30.000.000 kr
(antaget 30 000 kr per kvm BOA) + 36.000.000 kr
(antaget 35 000 kr per kvm BOA) + 42.000.000 kr

Kostnader:

Kostnad byggtekniskt ombud för förening - 175 000 kr
Kostnad byggnation av förråd och rivning av väggar - 1.500.000 kr
Kostnad omräkning av andelstal - 25 000 kr
Nyinstallation av en hissar/höjning av hissar: - 15.000.000 kr
Takarbeten: - 500.000 kr
Tidtypiska säkerhetsdörrar (brand och inbrott) - 2,500.000 kr
Tvättstuga: - 1.000.000 kr
Övriga kvalitetshöjande åtgärder - 1.500.000 kr
Bu$ert tillkommande bygg/entreprenadkostnader - 1 000 000 kr

Avgi!er/hyresintäkter idag:

Nuvarande årsintäkter för lägenheter - avgi!er:
480 kr/kvm/år (yta 6928 kvm) 3.325.440 kr
Nuvarande årsintäkter lokaler 2.687.000 kr
SUMMA resultat i dag: 6.012.440 kr
Avgi!er/hyresintäkter e!er försäljning:
Framtida årsintäkter för lägenheter - avgi!er:
480 kr/kvm/år (yta 8128 kvm) 3.901.440 kr
Framtida årsintäkter lokaler: 2.596.300 kr
SUMMA kommande resultat 6.497.740 kr
Motsvarar ökade dri!intäkter med cirka 485.300 kr

Sammanfattning enligt uppskattning av intäkter och kostnader e!er vindsförsäljning och byggnation.

Försäljningspris ca. + 36.000.000 kr
Fastighetsrelaterade kostnader ca. – 23.200.000 kr

Summa. ca + 12.800.000 kr

Föreningen beräknar att det inte kommer bli ökade dri!kostnader då fastigheten blir i bättre skick 
och har mindre värme förluster.

Slutsats: Försäljningen av vindarna innebär nettotillskott av kapital för föreningen i storleksord-
ningen 12.800.000 miljoner kronor. Överskottet kommer att användas till att lösa stora delar ev 
hela föreningslånen samt att sänka avgi!erna för lägenhetsinnehavarna maximalt.
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