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Välkommen till  
nätverket Rädda Linjalens tidning!
Det som började i oktober, med ett tiotal personer i ett kök, har vuxit och omfattar nu 
väldigt många grannar och mycket kunskap. I början var vi en samling personer med det 
gemensamma att vi trivdes alldeles utmärkt som hyresgäster i Stockholmshem. Ingen av 
oss ville bli bundna till miljonlån i banker eller spekulera i vårat boende. Vi ville bevara 
allmännyttan och behålla kvarteret Linjalen med den blandning av människor som blivit 
alltmer sällsynt i innerstaden. Rädda Linjalen har alltid varit ett opolitiskt närverk som 
velat ge den kompletta bilden av ombildningsförsöket. Vi vill skapa debatt grannar 
emellan om vad ombildningen egentligen handlar om. 

Genom att starta bloggen www.raddalinjalen.blogspot.com har vi skapat ett forum för 
bra och kritiskt granskande som rör ombildningen, då vi ansåg att Brf Linjalen och 
konsulterna gav väldigt ensidig information om allt som gällde omvandlingprocessen. 

Fler grannar anslöt och många av dem bekräftade att vi var på rätt spår. Människor 
med massor av kunskap, proffs på områden som fastigheter, besiktningar och bostads
rättsföreningar anslöt sig till oss. De människor i kvarteret som visste mest om bostads
rättsomvandlingar ansåg att omvandlingen av Linjalen var en dålig idé. Ett försvarligt 
antal grannar, som egentligen varit positiva till omvandlingen, anslöt även de när de insett 
vilken osäker och/eller dålig affär omvandlingen skulle vara. 

Där står Rädda Linjalen nu när det börjar dra ihop sig på allvar. Vi är olika människor 
med olika åsikter, och alla är välkomna till oss. Vi vill diskutera omvandlingsförsöket på 
ett öppet och ärligt sätt, med en fri debatt och ärliga tag, på kommande medlemsstämmor.

Några av Brf Linjalens argument för ombildning är rädsla för marknadshyror och att 
kvarteret säljs till en tredje part. Rädda Linjalen har fått klara besked att Stockholmshem 
aldrig planerat att sälja Linjalen, och en tvåårig hyresförhandling är klar. Där finns 
ingenting att oroa sig för just nu. Däremot aviseras att staten planerar att sälja banken 
SBAB som blir huvudsaklig långivare vid en omvandling.

Stockholmshem har även budgeterat 2 miljarder under de kommande fem åren för 
underhåll av miljonprogramsområden. Pengar vi går miste om ifall omvandlingen blir av, 
och som kommer att behövas till nödvändiga reparationer den närmsta tiden. Vi som 
tänker bli kvar som hyresgäster föredrar nog alla Stockholmshem som värd före en bostads
rättförening vars styrelse inte ens vill svara på medlemmarnas frågor.

Själva vill vi bara bo kvar i den boendeform vi valt. Vi vill inte flytta och inte spekulera 
i våra hem. Köp gärna en bostadsrätt, men tvinga inte oss att göra det. Många av oss har 
bott här sedan kvarteret byggdes för 40 år sedan. Vi vill ha hyresrätten och våra grannar 
kvar, och vi vill bevara vårt älskade kvarter under nuvarande förvaltning.

Vi anser av ombildningsförsöket av Linjalen är en dålig idé. Titta igenom tidningen så 
hoppas vi att du också kommer att inse att det finns väldigt många skäl till det.  

Nätverket Rädda Linjalen
 

Namn     Port                                             

Raymond Blixt Lokal

Börje Bergfeldt 46

Lena Hektor 48

Mille Kravljanac 50

Johan Johansson 52

Annelie Morey 54

Maria Lindberg Howard 56

Karin Nilsson/ 
Grethel Jonsson 58

Curt Brisbeck 60

May-Britt Nyberg 62

Wenche Arnesen/  
Olof Fryklöf  64

Lena Fyrberg/  
Kenneth Johansson 67

Lars Olov Fredh 68

Kajsa Öhman 69

Ragnvi Svärd 70

Tommy Johannesson 71

Mona Burlin 72

Nik Märak 73

Gun Hammer 74

Gun Eriksson 75

Lasse Hansson 76

Nik Märak 77

Anna-Stina Blokzijl 78

Rolf Aulin 79

Bengt Wärn 80

Claes-Göran Thorsell 82

Sanna Stahre 84

John Gordon 86

Rädda! Linjalen är en tidning från 
Nätverket Rädda Linjalen som har  
startats av hyresgäster på Åsö
gatan 46–86 i Stockholm. Många 
av texterna finns på vår blogg: 

http://raddalinjalen.blogspot.com 
Mail: raddalinjalen@gmail.com 
Telefon: Olof Fryklöf, 0736 61 58 88

Ett stort tack till alla som deltagit i 
produktionen av tidningen och 
framförallt till Hyresgästföreningen  
Stockholm som sponsrat oss med 
trycket.

Foto: Wenche Arnesen

Rädda LinjaLens 
hyResgästombud 
Kontakta någon av oss om 

du undrar över något.
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Vi är många, kvarteret består av 
nästan 500 lägenheter. Vid ett möte 
visade det sig att det fanns männis
kor som inte ens visste vad amorte
ring betyder. De har förmodligen 
bott i hyresrätt hela sitt liv, kanske 
aldrig haft ett lån. Ändå funderar de 
på att köpa. Förklaringen är förmod
ligen att de känner sig skrämda av 
alla hotbilder som målas upp. De 
tror att det händer något alldeles 
fruktansvärt annars som marknads
hyror eller utförsäljning till skumma 
fastighetsvärdar som är sämre än 
allmännyttan. 

En god affär?

Vi har tillsammans erbjudits en affär 
på 1,1 miljarder. En ofattbar summa. 
Egentligen rör det sig om 1,25 miljar
der om man räknar med ett lån för 
att hålla nere avgifterna de första åren, 
i sig ett märkligt förfarande som 
man kan frestas tro handlar om att 
människor först senare ska upptäcka 
hur hög den verkliga kostnaden är. 

Vid ett möte i november visade sig 
styrelsen i bostadsrättsföreningen för 
första gången, det har varit klagomål 

på att de varit osynliga. De verkade 
vara hyggliga människor, en av dem 
bor i min port. De har säkert goda 
avsikter, tro inget annat. Men 
känslan är ändå att det är advoka
terna som säljer fastigheten till oss. 
Vid de här mötena står de på podiet 
och mässar som hämtade ur Home 
Shop på TV vilket är naturligt 
eftersom de går på provision, tar det 
hem det här får de minst 3,8 miljo
ner, annars ingenting.

Min granne Johan summerade 
efter första mötet där banken var 
med: Nu säljer kommunen vårt 
kvarter till staten, d v s den statsägda 
bank som också höll ett långt säljan
förande för att få oss att låna till hela 
köpesumman (amorteringsfritt). 

Hårt arbete driva en brf

Bostadsrättsombildningarna togs 
upp i flera program i Uppdrag 
granskning under hösten. I det första 
programmet visade man att många, 
inte minst de som varit ordförande i 
de föreningar som drivit igenom 
köpet, flyttar nästan omgående efter 
ombildningen. Så mycket för alla 

utfästelser om att trivas med att äga 
och bo kvar. Självklart drivs många 
av chansen att göra ett klipp, även 
om det i dessa finanskrisens dagar 
när priserna rasar på bostadsrätter 
är oklart om vi ens kommer att göra 
en bra affär. 

Senare har jag pratat med folk 
med erfarenhet som säger att det 
finns andra skäl till att många som 
drivit igenom en ombildning säljer  
så fort efteråt. De förstod aldrig hur 
svårt det är och hur mycket arbete 
det kräver att skapa en fungerande 
bostadsrättsförening. Risken för 
osämja är stor, det kan bli olika 
viljor som drar åt olika håll. Det är 
inte säkert att ens gamla grannar  
är nöjda, de kanske inte förstår hur 
dyrt det skulle bli och de kanske  
har andra uppfattningar om vad  
som borde göras i kvarteret.  

Det kan gå bra, vi kanske lever 
länge lyckliga tillsammans som 
gemensamma ägare av ett miljard
kvarter med perfekt läge i Stock
holms innerstad. Jag tvivlar. Kalla 
mig konservativ men jag gillar 
verkligen allmännyttan. Det här är 
tredje lägenheten hos Stockholms
hem som jag bor i och jag har alltid 
tyckt att det är så bra som det kan 
bli: problemfritt och perfekt på alla 
sätt.

Anna-Lena Lodenius 

Ska vi
SkrämmaS

in i en
miljardaffär?  

Det känns som att vara med i en konstig pjäs. Det har jag tänkt många gånger  
när jag suttit med på stormöten om ombildningen till bostadsrätter i aulan i 
Åsö gymnasium. Man ser nästan alla, eller åtminstone väldigt många, av sina  
grannar på en och samma gång. Unika tillfällen, det har aldrig hänt tidigare 
under de snart 17 år som jag bott här i kvarteret. 
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John Gordon sitter vid köksbordet i 
sin ljusa trea med utsikt över Siar gatan 
och takåsarna bort mot Skrapan. 
Samtidigt som han pratar försöker han 
förmå dottern Kelly, 5 år, och för 
dagen iförd en knallröd Spiderman
dräkt, att inte bara äta köttbullar utan 
också ta lite av makaronerna. 

– Vi har det bästa boendet i stan, 
varför ska man ändra på det?

Han talar om en otroligt bra 
planerad lägenhet, om grovköket där 
man kan ha tvättmaskin och att det 
är så ljust eftersom de har fönster åt 
två håll. Sanna Stahre Gordon fyller i:

– Det var en härlig känsla första 

gången jag kom in i den här lägen
heten. Dessutom är det nära till allt, 
det finns en park och det är grönt, 
värden är trevlig och vi blir alltid 
positivt bemötta.

Snabb service

En vinter när Kelly var liten blåste 
det kallt och omedelbart dök någon 
upp som tätade fönstren (det var 
innan fasaden renoverades och man 
tätade fönstren i hela kvarteret). När 
de fick mögelskador i lägenheten på 
grund av ett läckande kondensrör 

Vi har det bästa  
boendet i stan!

Vi tycker om  
hyresrätt!

Familj: John Gordon, Sanna Stahre 
Gordon, Kelly 5 och Hedvig, 14 
(deltidsboende).

Adress: Åsögatan 84, 6 tr

Bott i Linjalen: Sedan 2003

Kom till kvarteret: Genom bostads
byte, bodde tidigare på Siargatan

De har barn och låga löner, men John och Sanna tycker ändå att de har hittat 
det perfekta boendet i kvarteret Linjalen. Frågan är för hur länge till.  
Blir ombildningen till bostadsrätter av har de inte råd att köpa. Frågan är hur 
livet förändras om grannarna tar över som hyresvärd.  
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åtgärdades felet, nya mätningar 
gjordes och de fick en ersättning  
av Stockholmshem för besväret. 

– Finns det ett fel, oavsett storlek, 
så händer det alltid något, oftast 
snabbt, säger John.

De har valt att bo i hyreslägenhet, 
och allmännyttan är en bra och trygg 
boendeform. Värden tar hand om 
kvarteret, det mesta sker automa
tiskt. Man kan lugnt luta sig tillbaks 
och lita på att allt sköts.

Att ha bostadsrätt är betydligt 
knepigare, tror John och berättar  
om flera kompisar som köpt lägen
het och berättat om dålig grannsäm
ja, ständiga bråk och väldigt mycket 
arbete.

– Jag har en kompis som kände 
sig tvingad att ställa upp och bli 
invald i sin styrelse för att ha någon 
som helst kontroll över sitt boende. 
Nu har han har inte en ledig stund. 
Det har gått så långt att människor 
mailar hotbrev till varandra. Så ska 
man inte behöva ha det bara för att 
få bo, tycker John. 

Nu finns det ju säkert många 
bostadsrättsföreningar som fungerar, 
påpekar han, men hans bild är att 
det ofta är nya föreningar som har 
problem. 

Oro för ökade kostnader

John och Sanna är också oroliga för 
att få ökade boendekostnader. Idag 
är hyran relativt låg, de betalar cirka 
6 000 för en trea. Sanna är arkeolog 
med projektanställning på Historiska 
museet. John har också en akademisk 
bakgrund och betalar av på studie
lån, men arbetar som utställningstek
niker på Moderna museet. Ingen av 
dem tjänar särskilt bra, det går precis 
jämnt upp. Dessutom är Sannas 
arbets situation osäker eftersom hon 
inte har fast jobb.

– Om du hyr vet du vad du 
betalar, om vi köper kvarteret kan 
din hyra variera från månad till 
månad. Det tycker jag känns otryggt. 
Jag är otrygg i min anställningsform, 
jag vill inte också ha ett äventyrligt 
boende.

 De har räknat på kostnaderna 
och kommit fram till att de inte har 
råd att köpa om det blir aktuellt med 

en ombildning. Inte ens om de säljer 
landstället utanför Nyköping som  
de köpte för några år sedan, vilket 
de helst inte vill göra. Möjligheten 
att åka dit betyder mycket, inte 
minst eftersom de har ett litet barn.

– När du har ett landsställe och 
bor i stan har du det bästa av två 
världar. För oss passar det perfekt, 
säger Sanna. 

De säger att de är motståndare till 
utförsäljningen av allmännyttan även 
av andra skäl än de rent ekonomiska.

– Jag förstår egentligen inte att det 
inte är fler som protesterar, inflikar 
Sanna. Det handlar om att någon 
annan får ta över vår egendom och 
göra privata vinster. 

Fast den affär som de skulle 
kunna göra nu tror de inte mycket 
på ens av ekonomiska skäl.

– Dessutom känns det som en 
vansklig ombildning eftersom det är 
så många lägenheter. Vad händer om 
det bildas flera falanger som strider 
mot varandra? funderar John. 

Grannen som hyresvärd

De är tveksamma till hur livet blir 
vid en ombildning och de bor kvar 
som hyresgäster. Vad det innebär är 
svårt att räkna ut på förhand, men 
kvarteret kommer säkert att ändra 
karaktär. Kommer daghemmen att 
ha råd att vara kvar (Kelly går på 
Ask och Embla i samma hus)? Börjar 
man exploatera vindarna skulle det 
betyda att de bor i en byggarbets
plats i kanske två års tid. Med 
bostadsrättsföreningens höga lån 
måste ju affären gå ihop och John 
och Sanna tror att varje möjlighet  
att dra in pengar till föreningen lär 
prövas.

Framför allt får de sina grannar 
som hyresvärdar. Vilket rimligen 
känns svårare och förmodligen 
betyder mindre insyn än när de bor 
hos ett kommunalt bostadsföretag. 
Det är ingenting de ser fram emot.

Risk att hamna i ett ekorrhjul

De har läst kalkylerna som delats ut 
och tycker det verkar som om affären 
är som gjord för den som vill köpa 
och snabbt dra sig ur för att kamma 
in vinsten. 

– Det du tjänar kanske inte räcker 
till att köpa en annan lägenhet, 
konstaterar Sanna. Så då måste du 
låna till mer, det blir ett ekorrhjul. Så 
länge du måste ha någonstans att bo 
kan du knappast göra några vinster.

Kelly jagar rätt på mjukiskaninen 
som ligger under bordet och som 
hon absolut vill ska vara med på 
bilden. Hon har tröttnat på att sitta 
still och högen med makaroner  
ligger kvar. 

– Jag vill att allmännyttan ska 
finnas kvar för mina barn, säger 
John. Man ska kunna få en bostad 
även om man inte har miljoner på 
banken.

Text och foto: Anna-Lena Lodenius

Stora förändringar 
vid byte av värd
Ett vanligt argument för att övertala 
dem som inte vill köpa att ändå rösta 
ja för sina grannar är att de kan bo 
kvar. 

Mellan raderna kan man läsa: du kan 
bo kvar som om ingenting hänt. Är 
det så? Bedöm själv:

1. Du förlorar din tid i internkön hos 
din allmännyttiga värd.

2. Om du lämnar din lägenhet går 
den inte till en ny hyresgäst utan 
säljs för marknadspris, ekonomiskt 
oåtkomligt för en mycket stor del av 
kommunens invånare. Alltså: även 
din hyresrätt kommer att bli en 
bostadsrätt. (Detta är mycket 
intressant för dem som värnar om 
nästkommande generation och  
hyresrätten som boendeform).

3. Att du på något sätt lämnar din 
bostad är inräknat i kalkylen för att 
bostadsrättsföreningen ska klara sig 
från konkurs. I kalkylen för Linjalen 
räknar man med att 5–15 hyresgäs
ter ska bli av med sitt förstahands
kontrakt varje år.

4. Du kan inte byta lägenhet lika lätt 
då en hyresrätt i en bostadsrättsför
ening inte är lika eftertraktad som  
en hos en allmännyttig värd. Till allt 
detta kan läggas känslan av att ha 
sina grannar som värd och allt annat 
som är svårt att värdera.
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Hyresgäster 
förvandlade grå betong 
till

När vi tre flyttade in i kvarteret Linjalen 
1969–70 var hyran hög. Drygt 800 
kronor för en trea och 1 100 för en 
femma, men det fick väl gå. Värre var 
att det var så eländigt fult överallt i 
de nybyggda miljonprogramskvar
teren. Grå rutiga tapeter i alla rum,  
grå linoleum på badrums väggarna, 
smutsgrå golv, gråmålat överallt  
– till och med på fönsterkarmarna. 

Tristessen toppades av de dystra 
asfaltsgårdarna med en ändlös räcka 
grågrön kryptall utefter fasaderna. 
Några stackars blommor stack  
upp ur de kolossala sarkofagerna 
som stod uppställda här och var. 

Men på stora gården fanns det 
växthus, trodde vi ja. Det var 

ljusinsläpp för bilarna i garaget – 
och bilar var det gott om. Det som 
nu är Rosenlundsparken var en 
rivningstomt som användes till bil 
parkering. Lekparken Skånegläntan 
var ju nära och bra för barnen – men 
vägen dit! På Siargatan passerade 
varje dag 10 000 bilar.

Aktiviteter för kvarterets ungar 

När vi funderar över åren i Linjalen 
slås vi av hur aktiv den lokala 
hyresgästföreningen varit. Alla dessa 
initiativ som kontaktkommittén 
(som det kallades då) själv tagit eller 
stöttat praktiskt och ekonomiskt! 
Sonja samlade på 1970talet små
barnsgrupper i vår första kvarterslo
kal nere i garaget där nu färgborttag

ningsfirman huserar. Två förmid dagar 
i veckan fick kvarterets barn mellan 
3–7 år (att få in barn på dagis var 
nästan omöjligt under den här tiden) 
komma dit och sjunga, klä ut sig i 
Sonjas egentillverkade hattar och 
prinsesskronor, leka, hoppa studs
kudde och dricka saft. Hertha 
Edvardsson spelade också teater  
med barnen på 70talet, på 1980 
talet ordnade Ingrid Sillén barnfilms
visningar och drakarna flög över  
Rosenlundsparken. 

En parkgrupp bildas

1970 bildades en parkgrupp i kontakt
kommittén. Vi hade upptäckt att 
parkförvaltningen hade utformat den 
blivande Rosenlundsparken som om 

grönoas

Foto: Leon BLokzijL, jAne MorénStor skillnad mellan 1971 och 2008. 
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Raymond Blixt har hyrt lokal i Linjalen 
sedan huset byggdes i slutet av 
60talet. Nu är oron stor att  servicen 
försämras och att hyrorna höjs för  
de många lokalhyresgästerna. 

Som lokalhyrare sedan 1969 i kvarte
ret Linjalen är det märkligt att man 
aldrig har fått någon information  
om vad som är på väg att hända i 
kvarteret när det gäller planerna  
på att ombilda till bostadsrätt. Själv 
klart borde även vi lokalhyrare få  
bli upplysta om vad det kan inne
bära för oss om det skulle bli bostads
rätter i Linjalen. Nu får man bara 
lite information från grannar.

Räknar med hyreshöjning

För oss lokalhyrare är det ganska 
viktigt att få veta hur det blir med 
tillgängligheten i garaget, bevakning, 
hyressättning, sophantering och den 
övriga servicen som Stockholmshem 
i dag tar ett mycket bra ansvar för.

Jag är orolig för att bostadsrätts
föreningen kommer att marknadsan
passa hyran, vilket är ett modernt 
uttryck för att ta ut så mycket som 
möjligt från hyresgästerna. Då blir 
nog tyvärr resultatet att många 

lokalhyrare flyttar från lokalerna. 
Och det vore ett tråkigt slut på en 
episod i kvarteret Linjalen, som i 
folkmun kallas för Alexandraga
raget. Jag kan heller inte se några 
fördelar med att som hyresvärd ha 
en bostadsrättsförening som är högt 
belånad.

Och jag hoppas att ingen av mina 
trevliga grannar låter sig luras att 
skriva på ett avtal där man har lånat 
till förvaltningen av husen.

Raymond Blixt, Alexandra Engineering AB

”jag vill inte tvingas flytta!”

den skulle ligga utanför Versailles. 
Raka trädalléer och i fonden, där nu 
en bit av berget finns kvar, en grön 
betongvägg varifrån ett vattenfall 
designat av Arne Jones skulle brusa. 
Vi byggde en egen modell med 
slingrande gångar och kullar, utan 
biltrafik. Stockholms Stad ruskade 
på huvudet, icke! 

Politikerna lyssnar till slut

Men i och med almbråken i Kungs
trädgården 1971 blev staden mer 
lyhörd för folkets röst. Vår modell 
lyftes fram som ett bevis på myndig
heternas kommunikation med 
rötterna. Och se – det mesta som  

vi önskat blev som vi ville! Gräsmat
tan har under åren använts dagligen, 
ungarna har åkt nerför kullen och 
biltrafiken stängdes av så vi slapp 
avgaser i hela omgivningen. Se vad  
vi kan åstadkomma med vilja och 
samarbete! Då och nu!

Filmkurser och luciafirande

Vi har många traditioner i Linjalen: 
luciafirande, verksamhet för vardags
lediga, loppisar och gårdsfester. Vi har 
nu även bokhyllor i tvättstugorna, 
och det ordnas kurser och cirklar i 
allt mellan himmel och jord. Ett litet 
exempel var Stefan Sundéns filmkurs 
som gick ut på att vi dokumenterade 

vår bostadsmiljö. Stefan och kontakt
kommittén lyckades få Statens 
kulturråd att sponsra projektet med 
10000 kr, en svindlande summa på 
1970talet.

Att det trista kvarteret Linjalen 
förvandlats till en grönskande oas 
med träd, gräs och blommor beror 
inte på någon naturlag. Det är 
resultatet av engagerade hyresgäster 
och vår lokala hyresgästförenings 
mångåriga och envisa frivilliga 
arbete.

Anna-Stina Blokzijl, Sonja Wallin,  
Topsy Bondeson
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En ”normal” ombildning av allmän
nyttans hyresrätter till bostadsrätter 
leder idag till ökade boendekostna
der på i runda tal 50 procent i inner
staden och 30 procent i närförorter 
och ytterstaden. Hur kommer det sig 
att så många och med så stor entusi
asm genomför en sådan affär?

Andra villkor nu

Allianspartiernas ideologer hävdar 
att man som bostadsrättsinnehavare 
kan påverka sitt boende, man får 
vara med och bestämma och man 
beslutar själv när man ska skaffa en 
ny spis. Dessutom kan man sälja sin 
bostad.

En del hyresgäster tycker att det 
här låter bra. Inte sällan är man 
mycket missnöjd med den nuvarande 
hyresvärden. Ombildningarna har 
också ett gott ekonomiskt rykte. 
Många från förra ombildningsom
gången vittnar om sänkta boende
kostnader och kraftiga värdesteg
ringar. De förändringarna beror 
framför allt på ränteutvecklingen 
fram till fjolåret. Samma hjälp kan 
man inte räkna med i framtiden.

Att övervinna tvekan…

Men ombildningen är inte en dans 
på rosor. Det är mer regel än undan
tag att hyresgästerna blir osams. 
Bostadsrätts ivrarna tar ofta genvägar 
i den demokratiska processen.

Alla som inte går med i affären 
blir resthyresgäster. Varje resthyres

gäst är, förutom barlast i förvaltning
en, en möjlig intäktsförstärkning till 
föreningen på flera miljoner kronor.  
I många nyligen ombildade förening
ar är resthyresgästerna också lovligt 
byte. Några tiotusentals kronor till 

en jurist som kan hitta kryphål i 
lagen betalar sig bra. 

Allt det här får man vid en om 
bildning och dessutom drabbas de 
nyblivna bostadsrättsinnehavarna av 
kraftigt höjda boendekostnader. Det 
här har fått många att tveka. Då har 
ett nytt koncept börjat tillämpas.

…med ett nytt koncept

I två nyligen genomförda ombild
ningar, Fältöversten och Ringen, har 
ombildningskonsulterna (kommer 
från HSB) konstruerat en ekonomisk 
plan som innebär att bostadsrätts
föreningens medlemmar lånar drygt  
10 procent mer än vad man behöver 
för köpet. Det rör sig om cirka  
100 miljoner var i de två fallen.

De extra pengarna används till  
att hålla nere driftskostnaderna 
under de inledande tio åren vilket 
innebär att boendekostnaden blir 
oförändrad det första året. Det 
betyder i sin tur att avgiften till 
föreningen måste sättas så pass lågt 
som runt 100 kronor per kvm och 
år, vilket närmast är ett skämt inom 
seriös fastighetsförvaltning.

Ett upplägg som ligger rätt nära 
de amerikanska subprimelånen som 
äventyrat hela världsekonomin. 

Låna inte till driften

Alla vet att det är vansinne att låna 
till löpande drift. Pengarna förbrukas 
i snabb takt men låneskulden blir 
kvar. I Fältöversten måste föreningen 
höja avgiften till föreningen med  
20 procent om året för att det ska  
gå ihop.

I konceptet ingår också att helt 
öppet spekulera i tomma lägenheter 
och att resthyresgäster kommer att 
flytta. I Ringen sätter man press på 
resthyresgästerna och hotar med 
omfattande renoveringar med 
kraftiga hyreshöjningar som följd.

Allmännyttan har också insett 
värdet i tomma lägenheter vid 
om bildningar. Svenska Bostäder  
hyr inte ut lägenheter som blivit 
friställda i fastigheter där hyresgäs
terna vill ombilda.

De tomma lägenheterna kan 
företaget ta lite extra betalt för.

Men det tar inte slut här. Både 

BOSTADSRÄTT På

Ombildningskonsulter, banker och låneinstitut har med hjälp av aningslösa  
politiker skapat en ny affärsnisch. Till riskkapitalisternas lag sällar sig nu också 
förtroendevalda i bostadsrättsföreningarnas styrelser, skriver Björn Alfredsson, 
utredare och skribent i bostadsfrågor.

FEL SÄTT– exemplen Fältöversten och Ringen

”Ett upplägg som  
ligger rätt nära de  
amerikanska  
subprimelånen  
som äventyrat hela  
världsekonomin.” 
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Fältöversten och Ringen är affärer i 
miljardklassen och kreditmöjlig
heterna är, trots skuldsättningen på 
grund av köpet, inte fullt uttömda.  
I Ringen utnyttjas det här för att ge 
sig in i en affär som går ut på att 
förvärva själva köpcentrumet Ringen.

Bli riskkapitalist

Det är en affär med stora både 
ekonomiska och legala frågetecken. 
Man kan bara hoppas att den går  
i stöpet annars kommer bostads
rättsombildningarna att bilda bas  
för omfattande spekulationer i 
allehanda fastighetsaffärer.

Ombildningarna har resulterat i 
att en ny affärsnisch har uppstått. 
Ombildningskonsulter, banker och 
låneinstitut har slagit sina påsar 
ihop. Med draghjälp av lika funda
mentalistiska som aningslösa 
politiker konsoliderar de sig. Led
ningarna för allmännyttan saknar 
helt civilkurage och medverkar glatt 
till att företagen dräneras på det 
bästa de har, dessutom till reapris. 

Till den skaran sällar sig nu också 
förtroendevalda inom bostadsrätts
föreningarna som drabbats av 
hybris. Med bostadsrättsföreningen i 
ryggen kan de ta plats i riskkapita
listernas lag. Sällan har så många 
små påvar fått egna scener att kreera 
sina roller på.

Bostadsrättsombildningen i 
Ringen var ett mål för politikerna i 
stadshuset när man sålde Centrum
kompaniet som tidigare ägde Ringen. 

I köpekontraktet står det till och 
med att köparen Boultbee skulle 
kompenseras med 150 miljoner  
om inte bostadsrättsombildningar 
genomfördes.

Men var det detta de ville ha?  
Nej, det är dags att sätta stopp.

Björn Alfredsson, frilansande utredare 

och skribent med fokus på bostadsfrågor 

Publicerad i SVD 4 juli 2008

FEL SÄTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

MODERN MYT

”Ett av argumenten för ombildning brukar vara att bostadsrät-

ter gör området stabilare och att människor bryr sig mer om 

det. Om att engagemanget här i städdagar och annat inte är 

särskilt stort har jag berättat flera gånger. Nu kan jag leda i 

bevis att även stabiliteten är en myt. Smaka på det här:

År 2001–2002, dvs något år efter ombildningen här, uppläts 121 

av de 172 lägenheterna med bostadsrätt. Idag har 84 av dessa 

bostadsrättsinnehavare flyttat och endast 37 – eller 30% – bor kvar.

En beräkning som till och med jag klarar av säger att detta ger  

en omflyttning som är högre än den är i allmännyttan*) – när 

motsatsen borde vara fallet.

Antalet hyresgäster var vid samma tidpunkt 51. Av dessa bor  

25 kvar, vilket som alla kan se är 49% av de ursprungliga.

De drivande i ombildningen var förstås de första att flytta. Av de 

två som nu bor kvar är ingen aktiv i bostadsrättsföreningen.

*) Hyresgästerna i allmännyttan lär enligt uppgift flytta vart trettonde år.”

Inger Nilsson, kvarvarande hyresgäst i Brf, Björkhagen
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Ni minns väl stadgeändringsmötet 
som hölls i garaget (!) den 3 december, 
där paragrafen gällande fullmakter 
ändrades? Istället för en fullmakt per 
ombud skulle det istället bli 30 full 
makter. Anledning till denna stadge
ändring sades vara att det ska ”bli 
lättare” att rösta på köpstämman.

Läsa protokoll i farstun

Senast tre veckor efter kalabaliken i 
garaget i december, skulle protokollet 
från stämman enligt lag vara tillgäng
ligt för samtliga medlemmar. Så blev 
inte fallet. Ett flertal med lemmar, 
både motståndare och bostads
rättsivrare, har ifrågasatt stämmans 
demokratiska ordning. Men några 
kompletta protokoll med bilagor 
tänker Brf Linjalens styrelse ändå  
inte lämna ut till medlemmarna,  

trots önske mål från flera håll.
Protokoll med bilagor ska god

kännas av Bolagsverket innan de 
träder i kraft. ”I varje seriös bostads
rättsförening delar styrelsen ut kopior 
på stämmoprotokoll till alla sina 
medlemmar”, säger deras jurist 
Johanna Sahlman.

Brf Linjalens styrelse däremot, 
tolkar sina egna stadgar lite som det 
passar. Stor vikt läggs vid begreppet 
”tillgängligt” vilket i det här fallet 
betyder att medlemmar på förfrågan 
kan få titta på handlingarna ståendes 
i farstun hos någon av styrelsemed
lemmarna – om de nu råkar vara 
hemma och behagar öppna. 

Orkar inte kopiera

Brf Linjalens sekreterare hävdade att 
styrelsen ”inte orkar kopiera”. Lite 

senare medgav samma person att 
man helt enkelt inte vill ge dokumen
ten till medlemmarna. Kanske har 
styrelsen skäl att mörka dessa doku
ment, annars hade man knappast 
riskerat sin trovärdighet på det här 
sättet.

Men tro oss – väldigt snart kommer 
styrelsen att orka kopiera papper. 
Det är ju snart dags för nya informa
tions möten. Bara man själv får välja 
vilken information som sprids finns 
nog ork att både kopiera och dela ut 
papper.

Vill ha korrekt information

Styrelsen målar gärna ut nät verket 
Rädda Linjalen som bråk makare. 
Det stämmer inte. Vi vill bara att  
alla ska ha korrekt och fullständig 
infor mation om denna omvandlings

att varken vilja  
eller orka
Det sägs att demokrati och öppenhet är A och O i en bostadsrättsförening. Demokratin frodas knappast i Brf Linjalen, 
men samlingen av citat gör det definitivt. När Brf:s styrelse inte ville lämna ut kompletta protokoll från den senaste 
medlemsstämman till sina medlemmar var anledningen att man ”inte orkar kopiera dom”.
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13 RäTT i RESPEKT
På Internet finns det flera bra diskussionsforum där folk  
i bostadsrättsföreningar hjälper varandra så att allting 
ska gå rätt till. Då Rädda Linjalen många gånger fram
fört kritik på förfaringssättet i Brf Linjalens styrelse 
snappade vi upp en länk med saker som en bra styrelse 

bör leva upp till. Titta gärna igenom listan med ”bud
ord”. Bocka för det ni tycker att styrelsen lever upp till. 
Den fullständiga listan innehåller 31 punkter men vi har 
valt ut de viktigaste. Alla vet att 13 rätt är respekt. Hela 
listan finns på http://hotpot.se/hsb-tips-styrelse.htm

1.  Lyssna på medlemmarna och ta in 
information från medlemmarna.

2. Informera regelbundet.

3.  Verka för att medlemmarna får  
den information som styrelsen får.

4.  Besvara varje medlems fråga och 
hantera varje medlems ärende 
skyndsamt.

5.  Inneha minst en elektronisk brevlåda 
dit medlemmarna kan skicka sina 
skrivelser. Denna brevlåda ska 
löpande avläsas. När en skrivelse 
läses av styrelsen ska medlemmen 
omedelbart få ett mottagningsbesvis 
på detta, antingen ett automatiskt 
sådant, eller manuellt skrivet av 
styrelsen.

6.  Se till att föreningen har en webb-
plats som regelbundet underhålles.

7.  Arbeta för en demokratisk ordning i 
föreningen.

8.  Vara öppen, och arbeta för full 
öppenhet i föreningen där alla 
medlemmar som så önskar får göra 
sig hörda på olika sätt, och där ingen 
behandlas illa eller på något sätt 
diskrimineras för sina åsikter, varken 
på stämmor eller i övrigt.

9.  Stämmoprotokoll ska utan onödig 
fördröjning snarast kopieras upp i sin 
helhet till de medlemmar som ber 
om detta (alternativt att stämmo-
protokollen läggs ut på föreningens 
webbsajt).

10.  Styrelseprotokoll ska utan onödig 
fördröjning snarast kopieras upp i 
sin helhet (med endast det bortaget 
som är känslig information för 
någon enskild medlem) till de 

medlemmar som ber om detta 
(alternativt att styrelseprotokollen 
läggs ut på föreningens webbsajt).

11.  Behandla alla medlemmar lika, även 
de styrelsen får kritik av. ”Kunden” 
ska få rätt ska vara mottot.

12.  Ge medlemmarna alla möjligheter 
som finns att göra sig hörda för 
såväl andra medlemmar som för 
styrelsen (Forum på internet, 
anslagstavlor att användas för alla 
medlemmar, öppet hus, ”diskus-
sionslokal”, etc).

13.  Ge alla medlemmar möjlighet att 
öppet diskutera, kritisera och 
kommentera de beslut som tas av 
styrelsen – innan dessa verkställes 
– och anpassa beslut i mesta 
möjliga mån efter medlemmarnas 
åsikter.

”BuDORD” för Bostadsrättsföreningens styrelse

process. Vi vill ha en ärlig debatt 
med styrelsen som dock har valt  
att lägga locket på, hålla tyst och 
gömma sig bakom sina förkläden 
Landahl Öhman. De ansvariga för 
ombildningen vill undvika en öppen 
dialog. Nu får inte ens medlemmarna 
lagstadgad information.

Förtroende måste förtjänas

Omvandlingen ska drivas igenom  
till varje pris, om det så innebär att 
fakta medvetet undanhålls från 
med lemmar.  Förstår inte styrelsen  

att förtroende är något man förtjänar, 
inte något man har per automatik?

Personligen är jag ledsen, inte 
minst för de grannar som verkligen 
haft förväntningar på omvandlingen.  
De förtjänar att behandlas med 
större respekt. Även om jag själv 
helst bor kvar i allmännyttan så 
unnar jag dem seriösa förutsätt
ningar och representanter. Det finns 
tyvärr inte här i kvarteret Linjalen.

Johan Johansson

”Vi orkar inte  
kopiera 

protokollen”
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aktum är att styrelsen i och 
med stadgeändringen har 
frångått de demokratiska 
spelregler som gäller för 

seriösa bostadsrättsföreningar. Min 
bedömning är att styrelsen i detta 
fall agerar som konsulterna Landahl 
Ömahn uppmanar den att göra. 
Genom att ett ombud kan inneha 30 
fullmakter som bifaller ombildning, 
underlättar det för att beslutet blir ja 
till ombildning på köpstämman. En 
trygg och kompetent styrelse som 
bottnar i kunskap och trovärdighet 
behöver aldrig ta till sådana kupp

artade metoder utan håller sig till  
de sedvanliga regler som gäller för 
bostadsrättsföreningar. 

Värna demokratin vid beslut 

Utgångspunkten för bestämmelsen 
om att en medlem i en bostadsrätts
förening endast får inneha en 
fullmakt, är nämligen att värna 
demokratin i bostadsrättsföreningar. 

Seriösa bostadsrättsföreningar 
runt om i landet har också fastslagit 
i sina stadgar, som är gamla HSB
stadgar med mindre modifieringar, 
att man endast får inneha en full

makt vid stämmor. Orsaken är att 
föreningen vill hindra kuppartade 
överraskningar på stämmor. Beslut 
ska fattas under demokratiska 
förhållanden med allas möjlighet att 
yttra sig. Ingen ska ha möjlighet att 
med olika medel kunna påverka 
andra hur de ska rösta eller samla 
röster från medlemmar som saknar 
intresse eller kunskap eller är rädda 
för att fatta obekväma beslut. I 
känsliga frågor kan alla närvarande 
även begära sluten omröstning där 
då den enskildes val blir hemligt för  
övriga på stämman. Inte minst 
viktigt är att den enskilde kan ändra 
sitt beslut när andra har framfört 
övertygande argument.

Vad har du 
skriVit på?
Styrelsen för Brf Linjalen är förvånad över att många boende är upprörda över 
stadgeändringen när det gäller fullmakter. 

”Fullmakten omfattar  
rätten att företräda mig  
i samtliga frågor som  
uppkommer på stämman.”

Generalfullmakt...
Fullmakter som har delats ut under 
förespegling att de är fullmakter för  
att rösta ja på stämma, är mycket 
klandervärt. Styrelsen tycks ovetande 
om att Landahl Öhman delar ut en 
general fullmakt vilket innebär att den  
som antecknar sig som innehavare,  
i Linjalens fall, förmodligen ett port
ombud, har rätt att på stämma där 
frågan om köp behandlas, även rösta  
i alla andra frågor. 
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Stor förening dålig ursäkt 

Brf Linjalen, liksom en handfull 
föreningar i Stockholms ombild
ningskarusell, hamnar nu i bostads
föreningarnas Blag genom sitt 
odemokratiska agerande. Innebörden 
är att ett ombud nu kan inneha så 
många som 30 fullmakter från 
boende som, i sitt livs kanske största 
ekonomiska affär, avstår att person
ligen rösta på en köpstamma.   

Styrelsens argument för detta 
saknar totalt trovärdighet. Avsikten 
påstås vara att underlätta för de 
boende att slippa gå på köpstämma 
och rösta ja. Ändringen har av 
styrelsen motiverats med att ”vi är 
en så stor förening att det av den 
anledningen behövs stadgeändring 
för att underlätta röstning”. För att 
vara en förening i innerstaden är 
Linjalen stor men i jämförelse med 
föreningar i förorter är Linjalen liten. 
Brf  Jupiter i Täby har 844 lägenhe
ter, Brf Storstugan 744 lägenheter 
och Brf City 900 lägenheter. Dessa 
föreningar skulle med största 
säkerhet undvika att hamna i 
sällskapet för mygelföreningar med 
motiveringen att de är stora. Protes
terna från medlemmarna skulle säkert 
bli mycket stora om styrelsen ens 
försökte. Och då är det oerhört 
märkligt att just Linjalen skulle hysa 
många boende som inte förmår eller 
kan ta sig till köpstämman. 

Fullmakt att rösta om allt

Jag ifrågasätter också styrelsens 
trovärdighet inför framtiden.  
Om styrelsen nu kan ”tumma på” 
fundamentala demokratiska rättig
heter i föreningen, ställer jag mig 
frågan vad styrelsen då kan göra i 
framtiden. Även om en del medlem
mar tycker att ändringen av paragra
fen är i sin ordning kan det vara de 
som ”får stryka på foten” nästa 
gång. Styrelsen kanske då genom 
liknande fullmakter, eller annat sätt, 
genomdriver ett beslut som dessa 
medlemmar kanske motsätter sig.  

Vidare är de fullmakter som har 
delats ut under förespegling att de är 
fullmakter för att rösta ja på stämma, 
mycket klandervärda. Styrelsen tycks 
ovetande om att Landahl Öhman 

delar ut en generalfullmakt. Det 
innebär att den som antecknar sig 
som innehavare, i Linjalens fall 
förmodligen ett portombud, har rätt 

att på stämma där frågan om köp 
behandlas rösta även i alla andra 
frågor. Då stämmans dagordning inte 

är färdig (eller är den det?) vet ingen 
vad som ska beslutas förutom ja eller 
nej till köp. En generalfullmakt 
lämnas möjligen till nära anhörig 
som make eller maka, aldrig till 
annan medlem i en förening. Där är 
fullmakten villkorad till exempel 
punkt 4 på dagordning fråga om 
inköp av gräsklippare. 

En förening med teoretiskt 810 
möjliga generalfullmakter torde  
nog även slå alla rekord i dumhet.  
Kanske har styrelsen hoppats kunna 
hålla stämmor själv och att de 
boende stannar hemma och tittar  
på tv istället.

Lars Olov Fredh

”Om styrelsen nu kan 
tumma på demokratiska 
rättig heter ställer jag  
mig frågan vad kan inte 
hända i framtiden.” 
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Falska fullmakter avslöjade

Mer än 10 000 av allmännyttans lägenheter i Stockholm riskerar att försvinna i den rådande ombildningshysterin. PO Brogren 
på Hyresgästföreningen i Stockholm berättar om några av de typiska problem som kan uppstå. Det här är viktiga erfarenheter 
som vi alla har nytta av att ta till oss. 

Oseriösa metoder vanliga enligt Hyresgästföreningen

”Problemen börjar vanligtvis redan när den 
nybildade bostadsrättsföreningen ska visa 
att det finns intresse för en ombildning. är 
intresset för lågt startar ofta ett intensivt 
arbete med att få in de procent som saknas 
för att kunna gå vidare.” 

”det finns flera fall där de som inte vill eller 
kan ombilda ändå luras att skriva under en 
intresseanmälan. det enda sättet att skydda 
sig är att inte skriva på något alla och 
strunta i de hot eller löften som ges av 
bostadsrättsföreningen eller konsulterna.” 

”det gäller också att se upp med den 
ekonomiska planen. vi har en del fall där 

siffrorna är vad man brukar kalla för 
optimistkalkyler. det kan kanske innebära att 
månadskostnaden egentligen ligger ett par 
tusenlappar över den ursprungliga 
beräkningen. För många kan det innebära 
att de inte kommer att ha råd att bo kvar. 
det kan till och med gå så illa att bostads-
rättsföreningen går i konkurs.” 

”tyvärr har vi upptäckt fall där hyresgäster 
lurats att skriva på fullmakter. en del har 
lurats att tro att fullmakten gällt reparationer 
och andra i tron att de måste rösta jA om 
de ska få bo kvar vid en ombildning.” 

”det är tyvärr ganska vanligt att bostads-
rättsföreningar försöker göra sig av med  
de kvarvarande hyresgästerna för att få  
sälja lägenheterna. de kan vara alla möjliga 
varianter från att man gräver igenom 
soporna till att man chockhöjer hyrorna.”

P-o Brogren intervjuades av karin rutström 
och artikeln i sin helhet finns att läsa på 
hyresgästföreningens hemsida  
www.hyresgästföreningen.se  

Maria Lindberg Howard 

En ombildning i Bromma har ogiltigförklarats på grund av  
falska fullmakter. Ordföranden i lokala Hyresgästföreningen 
lät pröva beslutet i Tingsrätten och nu har domen kommit: 
Beslutet är ogiltigt och bostadsrättsföreningen får betala  
alla rättegångskostnader.  

Det här står att läsa i Hem&Hyra 5 december förra året. 
Värd till lägen heterna är Stockholmshem och de har nu 
avslagit både köp och en ny ansökan om att få köpa  
fastigheten. Ordföranden i den lokala hyresgästföreningen 
uttrycker sin lättnad med ett ” Tack och lov att rättvisan 
segrade och att det inte går att fuska sig igenom en ombild
ning”. Vi instämmer. 

Tyvärr är det vanligt att använda fullmakter för att kunna 
få igenom köp där det är svårt att få majoritet. Ivrarna 
brukar hävda att det är en service med stort S. Men nog är 
det en dyr service om den riskerar att behöva betalas med 
odemokrati?

Det viktiga just nu är att skulle det bli majoritet för ett 
köp i Linjalen så ska det definitivt inte vara några tveksam
heter inblandande. Med respekt för alla, och för att värna 
demokratin och rättssäkerheten.

Jane Morén

Märkligt att man inte skulle 

kunna kräva av dem som 

ska ingå en ekonomisk 

förening tillsammans, de 

som tänkt satsa miljoner 

på ett gemensamt projekt, 

att de skulle kunna närvara 

personligen vid en köp-

stämma. Hur många gång-

er i livet gör man affärer i 

miljonklassen?

Annelie Morey



15

1. Vem granskar att ombildningen gått 
rätt till? 

Det åligger Inskrivningsmyndigheten, Hyres   
gästföreningen och Kommunen, i det här 
fallet Stockholm Stad. Inskrivningsmyndig
heten i Norrtälje granskar ärendet innan de 
ger lagfart. Utan lagfart inget lån från banken. 
Hyresgästföreningen gör ofta översiktliga 
granskningar av ombildningar, och får de 
dessutom signaler på att det begåtts oegent  
ligheter går de in och granskar djupare. 
Speciellt handlar den djupare granskningen 
om folkbokföring och dygnsvila, vilket det 
ofta fuskas med. Som exempel nämndes 
Logdansvägen i Sundbyberg.

2. Hur kan man vara säker på att ingen 
skrivit en fullmakt för röstning vid köp 
 stämma i ens eget namn utan att man  
vet om det? 

En fullmakt för röstning vid en köpstämma 
måste inte bevittnas och man kan därför inte 
veta helt säkert. Men efter en köpstämma  
är föreningen skyldig att tillhandahålla ett 
protokoll, där alla uppgifter om röstningen 
finns dokumenterat, vilka som röstat ja. 
Detta ska finnas tillgängligt för alla hyres
gäster inom tre veckor, och vid förfrågan  
är föreningen skyldig att lämna ut en kopia 
till varje hyresgäst.

3. Hur vet jag om jag skrivit på en fullmakt, 
och i så fall, hur återkallar jag den? 

Genom att kontakta föreningen och fråga 
antingen muntligen eller skriftligen om jag 
givit en fullmakt. För att återkalla en fullmakt 
ska man skriva till bostadsrättsföreningen. 
Viktigt är att spara en kopia av brevet där du 
återkallar fullmakten. Man kan dessutom 
återkalla fullmakten muntligen eller skriftligen 
direkt på köpstämman, men då ska det helst 
göras innan man fastställt röstlängden.

4. Tänk om jag är medlem utan att veta 
om det, hur gör jag för att få veta det och 
återkalla mitt medlemskap? 

På samma sätt som i frågan ovan. Viktigt att 
veta är att om du inte går på köpstämman 
och inte har lämnat någon fullmakt så räknas 
du som en nejröst, även om du är medlem i 
bostadsrättsföreningen.

5. Kan inte Rädda Linjalen samla in 
Nejröster som är juridiskt hållbara för  
att stoppa det här? 

Nej.

6. Om man misstänker något fel i röst   
räkningen under köpstämman, vad gör 
man då? 

Man ropar Votering, innan klubbslaget. En 
seriös ordförande för en köpstämma väntar 
alltid ett tag innan han/hon slår klubban i 
bordet.

7. Kan man göra något efter köpstämman? 

Som medlem i bostadsrättsföreningen kan 
man inom tre månader klandra förenings
stämmans beslut. Då prövas det i Tingsrät
ten till sedvanlig rättegångsfördelning och 
kan därmed bli ganska kostsamt, om man 
förlorar. Man ska således ha mycket på 
fötterna. Uppstår problem kan Hyresgäst
föreningen eventuellt ta på sig rättegångs
kostnaderna. Noteras bör att det fordras  
att felet som begåtts har haft betydelse för 
slutresultatet. Exempel: Om köpet gått 
igenom med två röster och två röster är fel 
då har felen haft betydelse för utgången.

8. Hur får man bäst kontroll på att en 
köpstämma går rätt till? 

Man ska först och främst ha två oberoende 
protokollförare som inte är med i bostads
rättsföreningen. Sedan ska avprickning ske 
när man går in på köpstämman och den som 
gör kontrollen ska i görligaste mån förvissa 
sig om att det är rätt människa som är 
närvarande. Men eftersom det inte krävs 
legitimation är det inte 100% säkert ändå. 
Mycket viktigt är därför att granska 
protokollet efter köpstämman. Vidare ska 
fullmakterna som ges in vara i original.

9. Har hyresgästerna i lokalerna rösträtt? 

Den som är firmatecknare för bolaget som 
hyr direkt av Stockholmshem har rösträtt. 
Lokaler som garage och förråd räknas 
normalt inte bland lokaler som har rösträtt, 
men om till exempel den som hyr garaget 
har en liten lokal som kan räknas som kontor 
i anslutning till garaget har firman en röst. 
Sedan är det upp till föreningen om de tillåter 
dem att köpa. Men om de inte låter dem att  
köpa, kan det falla under likabehandlalagen.

10. Hur blir det med marknadshyrorna 
egentligen? 

Marknadshyrorna har många motståndare, 
men som Hyresgästföreningen ser det, finns 
det idag inte politisk majoritet för att införa 
marknadshyror inom överskådlig tid. Hyres 
gästföreningen kämpar för att förhindra 
marknadshyror och arbetar just nu med ett 
system med bruksvärde som redan används 
i Huddinge, Nynäshamn, Malmö och Göteborg. 
En stor undersökning med 12 000 hyres
gäster som själva fått bedöma kriterier för 
sin hyra ligger som underlag, vilket påminner 
mycket om det bruksvärdesystem vi har idag.

11. Finns det något jag kan göra om jag 
tycker att underhållet är eftersatt under 
den här tiden vi väntar? Borde vi inte ha 
lägre hyra? Ska vi deponera en del av 
hyran hos Länsrätten? 

Deponera absolut inte en del av hyran hos 
Länsrätten! Det är verkligen farligt! Depone
rar man det minsta fel summa kan det lätt 
göra att man blir vräkt. Bäst är att höra av 
sig till Hyresgästföreningen för rådgivning. 
Sedan tar Hyresgästföreningen det med 
Stockholmshem. Även under en ombild
ningsprocess har hyresgästerna rätt till 
sedvanlig service som är av betydelse.

12. Vad händer om bostadsrättsföreningen 
går i konkurs? 

Då återgår man till att vara hyresgäst hos 
den nya ägaren och förlorar all sin insats och 
står dessutom kvar med alla lånen.

Vad händer om föreningen går i konkurs? Hur återkallar jag en fullmakt? Vilka 
har rösträtt på en köpstämma? Vid informationsmötet i höstas ställdes många 
frågor. Här är svaren. Sakkunniga var jurist Bengt Öhman och Raymond Sköld 
från Hyresgästföreningen.

Falska fullmakter avslöjade VoTEring
röSTLÄngd

konkurS

LagFarT
köpSTÄmma

proTokoLLFörarE
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Stockholmshem har förklarat sig 
villigt att avyttra husen för 1,1 miljard 
(ej förhandlingsbart). Dessutom till   
kommer 150 miljoner i ombildnings
kostnader. Slutnotan hamnar på över 
1,25 miljarder trots att det inte är 
fråga om mer än 455 lägenheter.

Det går inte att basera en affärs
mässig förvaltning på ett förvärv 
med sådana villkor. Nu är det i och 
för sig tänkt att medlemmarna i stort 
sett helt skall stå för finansieringen 
via enskilda lån, och är de beredda  
att ta det steget är kapitalkostnaderna 
inte föreningens huvudvärk. Ett 
ganska stort antal lägenheter kom
mer dock att kvarstå som hyres lägen
heter. Kapitalkostnaderna på dessa 
blir oundvikligen höga samtidigt 
som bruksvärdessystemet sätter ett 
tak för hur högt man kan höja 
hyrorna.

Till följd av det höga priset är det 
helt uppenbart att hyreslägenheterna 
kommer vara en förlustaffär för 
för eningen. Det är den viktigaste 
konsekvensen av projektets usla 
affärsmässiga grund och indikerar 
att precis samma problem, fast 
mindre synligt, faktiskt föreligger 
även i fråga om bostadsrätter. 
Situationen är dessutom direkt 
skadlig för grannsämjan och blir  
den vägen det mest synliga av de 
kvävande problem som kommer 
följa föreningen under flera decennier.

Advokatbyrå Landahl Öhman 
anför att det inte behöver vara så 
dumt med en och annan hyreslägen
het. Dessa kan säljas och på så sätt 
kan föreningen klara sin ekonomi. 
Man baserar rent av kalkylen till  
en del på detta. 

Balansposten ”Egna lägenheter”

I föreningens balansräkning redo
visas de lån föreningen tagit. Husen 
tas dock upp som tillgång – fulla 
anskaffningsvärdet. Om alla lägen
heter upplåts med bostadsrätt 
balanseras detta av summa insatser 
och lån. Precis som Landahl Öhman 
säger spelar det därför egentligen 
ingen roll hur stor insatsen är och 

hur stor del som tas upp som 
gemensamma lån. Just nu är det 
skattemässigt gynnsamt att till så 
stor del som möjligt finansiera 
förvärvet via insatser – gränsen  
sätts av hur stora lån man bedömer 
enskilda boende kan beviljas.

Om ett antal boende förblir 
hyresgäster efter ombildningen får 
inte föreningen in några insatser på 
deras lägenheter. I stället tvingas man 
ta ytterligare lån. I balansräkningen 
balanseras dock dessa av en speciell 
post ”egna lägenheter” – en tillgång 
som kan omsättas i reda pengar. 
Precis som Landahl Öhman säger 
kan föreningen realisera dessa  
i efterhand, låt vara att till varje  
lägenhet är knutet ett lån precis  
lika stort som insatsen.

Lägenheter säljs med vinst

Vad händer då när en hyresgäst 
flyttar? Kanske är ett villkor att han 

kan lämna sin lägenhet i byte och då 
står och faller flytten med huruvida 
byte medges. Om någon tvingas lämna 
sin lägenhet på annat sätt så kan dock 
föreningen realisera tillgången. Har 
man tur får man mer än insatsen och 
då var det egentligen bara bra om det 
gick litet trögt i samband med ombild
ningen. Lägenheten har för förening
ens del då varit en god placering. Man 
får nämligen pengar över sedan lånet 
är betalt. Skillnaden kallas reavinst 
och är vad som drivit den fastighets
hausse vi sett ohejdad ända fram till 
för knappt ett år sedan.

Lägenheter säljs utan vinst

Vad händer då om lägenheten inte 
går att sälja dyrare än att föreningen 
får tillbaka insatsen? Jo, hela köpe
skillingen går till lösen av de lån som 
belöper på lägenheten. Inte en krona 
blir över. Resultatet (föreningens 
vinst/förlust) påverkas inte heller. 
Föreningens kapitalkostnader (ränte
kostnader) minskar samtidigt men 
detta uppvägs av att man förlorar  
en hyresintäkt och i stället får en 
avgiftsintäkt. Affären påverkar 
således inte föreningens ekonomi på 
något sätt.

Även en medlem kan i stort sett 
skadeslös ta sig ur föreningen i detta 
läge. Det enda han förlorat är 
besittningsrätten. Inte en krona blev 
över och  önskar han inte upprepa 
äventyret i en ny förening är det bara 
att med mössan i hand ställa sig sist i 
bostadskön.

Lägenheter säljs med förlust

Förhållandet om marknadspriset  
inte uppgår ens till insatsen torde stå 
klart för var och en: Övergång från 
hyresrätt till bostadsrätt frigör 
mindre kapital än som krävs för 
lösande av tillhörande lån. Vare sig 
medlemmar eller förening kommer 

lite ekonomi…

FLER KALKyLER  
LÖSER iNTE PROBLEMET

”Det höga priset  
gör det omöjligt att ta 
fram en bra kalkyl.” 

Det största hindret för Brf Linjalens ombildningsplaner är det höga priset.
Det gör det också omöjligt att ta fram en vettig kalkyl. Johan Söderberg 
förklarar varför.   
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Månadskostnad (efter skatteavdrag på 30%)* för en 3:a som kostar 2 235 057 kr  
i insats. Med SBAB:s krav på betalningsförmåga, dvs en ränta på 6,75%

* Skatteavdraget är avhängigt på att du har tillräckligt hög inkomst. Pensionärer, 
studerande, arbetslösa m.fl. har förmodligen lägre inkomster, och får därmed mindre 
skatteavdrag och högre boendekostnader.

således kunna avyttra någon lägenhet 
utan att samtidigt ådra sig en 
kännbar reaförlust som i praktiken 
innebär att man tar sig ur äventyret 
med ett kvarstående lån i släptåg.

Fler kalkyler löser inte problemet

Ett villkor för affärsmässighet är att 
skillnaden mellan hyres och avgifts
intäkt för en given lägenhet minst 
uppgår till lägenhetens räntekostna
der så länge den är hyresrätt. Tyvärr 
har Landahl Öhman i de kalkyler 
man presenterat inte lyckats uppfylla 
detta elementära krav. Orsaken är 
enkel: Det är helt enkelt omöjligt 
med hänsyn till det höga priset i 
Stockholmshems bud. Det enda man 
kan göra är att laborera med utjäm
ningsfonder och scenarier rörande 
lägenhetsprisernas utveckling men  
de grundläggande villkoren för 
ekonomin i projektet är och förblir 
tyvärr hela tiden desamma.

Johan Söderberg, fastighetskonsult

Knäpptyst om olika 
marknadsvärde

I en bostadsrättsförening har lägen
heterna olika marknadspris, beroende 
på läget i fastigheten. Men i denna 
fråga är styrelsen i Brf Linjalen knäpp
tyst. 

En lägenhet på bottenvåningen ska ha 
samma pris som lägenheter högre upp 
i huset. Vissa lägenheter saknar både 
balkong och uteplats, andra är utsatta 
för mer buller. En del är helt renoverade 
med bland annat ny köksutrustning  
och andra i originalutförande. Vissa  
har enligt boende mögellukt efter 
fukt skador och andra är mycket kalla.

Det här är faktorer som kraftigt 
påverkar marknadspriset, ofta med 
flera hundratusen kronor. Trots detta 
anser styrelsen att alla ska betala 
samma kvadratmeterpris.

Stockholmshem har sedan huset 
byggdes avsatt pengar för framtida 
underhåll. Vid ett köp är dessa pengar 
förlorade. Dom har också uttryckt att 
Linjalen förvaltas på sparlåga under 
ombildningsprocessen och åtgärdar 
därför endast akuta problem.

Lars Olov Fredh

0

2 000

4 000

6 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000
Kr/mån

Detta kräver SBAB att du ska kunna betala i  
månadskostnad!

Den gula kurvan visar månadskostnaden om vi fortsätter att hyra våra lägenheter. Vi har räknat med en 

genomsnittlig höjning av hyran på 2,8% per år – vilket är mer än vadhyrorna höjts under de senaste tolv åren.

Rädda Linjalen vill inte spekulera i 
kommande ändringar av räntorna. 
Vi vill med detta diagram visa vad 
SBAB kräver att du ska kunna betala, 
nu och i elva år framåt, för att bevilja 
ett lån. Vad bankernas experter siar 
om framtiden kan var och en läsa i 
tidningarnas ekonomisidor:

Nu sänker Riksbanken räntan för 
att klara krisen. Men åtgärden är 
temporär. Superbilliga bolån är inte 
framtidens melodi. Tvärtom. Just 
nu drar världens länder på sig stora 
budgetunderskott. Och om några år 
kommer dessa skuldsatta regeringar 
att driva upp räntorna på världs-
marknaden.Den som binder sitt 
bolån på fem års sikt betalar i dag 
hela 4,6 procent i ränta. Det inne-
bär att bankerna räknar med skarpa 
räntehöjningar om 3–4 år. Normala 
bolåneräntor ligger på 5–6 procent. 
Se till att du klarar en ränta på minst 
denna nivå! 

SEB:s och Nordeas chefsekonomer 
går så långt som att spå generella 
prisfall på bostäder på cirka 15  
procent bara under 2009.

– Räkna med denna risk! Experterna 
kan ha fel. Men om du inte klarar 
att övervintra ett prisfall på säg 20 
procent de närmaste 1–3 åren bör du 
kanske avstå från den där dyra nya 
villan eller bostadsrätten.

DN 2009-02-12

– Man ska inte ta nya lån och  
öka bolånet för konsumtion därför  
att det just nu kostar så lite, säger 
Gunilla Nyström, privatekonom  
på SEB.

Ylva Yngvesson, privatekonom  
på Swedbank:
– Det är viktigt att tänka på att  
det bara kommer att vara låga räntor 
under några år. Visst ser lågkon-
junkturen dyster ut men den dag det 
vänder kommer räntorna gå snabbt 
uppåt för att förhindra en ny bubbla. 
Tänk på att om du måste låna så ska 
man inte ha en alltför lång amorte-
ring för den låga inflationen gör ju att 
lånen behåller sitt värde.

SvD 2009-02-16

■ Månadsavgift till föreningen  ■ Ränta            Hyra 
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Det är med stor ångest man följer 
bostadsrättsföreningens kamp för att 
få en ombildning till stånd. Min 
sambo och jag har valt att bo i 
hyresrätt då vi har särkullsbarn. Det 
innebär att om vi köper vår lägenhet 
och någon av oss dör (det är ofrån
komligt) kommer den efterlevande 
bli tvungen att lösa ut den avlidnes 
barn med laglotten, dvs 25% av 
marknadsvärdet när bouppteckning 
sker. För oss innebär det att den 
överlevande måste lämna fastigheten 
för att klara att lösa ut arvingarna. I 
och för sig blir det inte någon större 
skillnad om vi inte haft särkullsbarn, 

då kostnaden för att bo kvar i 
bostadsrätt om tio år vida överstiger 
den kvarlevandes betalförmåga.

 Vi har bett att få en beräkning på 
det omtalade stambytet som Landahl 
Öhman har mörkat. För en brf på 
Kungsholmen, en tredjedel så stor 
som Linjalen, kostade ett stambyte 
20 miljoner på 80talet. 

Jag tror inte det har blivit billigare 
till dags dato. Denna kostnad 
kommer att direkt drabba bostads
rättsägarna och läggas på avgiften. 
Detta ungefär samtidigt som den 
ursprungliga avgiften går i topp.

 Om man då köper sin lägenhet så 

måste man även byta hemförsäkring. 
Vårt nuvarande försäkringsbolag tar 
3000 sek mer för en försäkring som 
gäller bostadsrätt.

 Min sambo och jag förmodar att 
de som driver ombildningen räknar 
med att snarast sälja och flytta till 
annat boende som de redan har, 
radhus, villa eller annan lägenhet.  
Vi känner oss väldigt otrygga med 
en konsult som Landahl Öhman 
som inte vill besvara raka frågor 
vilket de lovade vid det preliminära 
mötet förra året.

Curt Brisbeck & Roséne Rosén

SENIORLåN VISADE SIG VARA LuFTSLOTT 

”Är du pensionär kan du låna utan 
att betala vare sig ränta eller amor
teringar på lånet. Du behöver då 
bara betala avgiften till föreningen 
som då är betydligt lägre än den 
hyra du betalar idag. Vi kommer att 
informera mer om detta på ett möte  
i januari speciellt för dig som är 
pensionär.”

Så löd den information som styrel
sen gick ut med i december. I Rädda 
Linjalen häpnade vi inför nyheten. 
Redan då hade vi varit i kontakt 
med ett flertal banker och låneinsti
tut och hunnit bli väl insatta i olika 
låneformer. Men denna låneform 
hade vi tydligen missat. Hade 
styrelsen trots de osäkra ekonomiska 
förhållandena i denna miljardaffär 
lyckats hitta ett särskilt avtal för 
pensionärerna i Linjalen? 

Klart fall av bristande kunskap

Fulla av förväntan gick vi till det 
informationsmöte för seniorer som 
Brf Linjalen och Landahl Öhman 
anordnade den 26 januari. Där 
visade det sig att det, precis som vi 
anat, inte finns någon bank som 
erbjuder speciella lån till pensionärer 
för köp av bostadsrätt. Löftet om 
seniorlån var ett luftslott! 

Att Brf Linjalens styrelse utlovar 
seniorlån i sina utskick utan att först 
kontrollera att sådana ens är möjliga 
att få är anmärkningsvärt. Rädda 
Linjalen har vid ett flertal tillfällen 
påpekat liknande fall av bristande 
kunskap och kontroll av fakta. 

Vad är då seniorlån?

Den här typen av lån har tagits fram 
för att äldre människor som äger en 

helt amorterad villa eller bostadsrätt 
ska kunna frigöra kapital som är 
bundet i bostaden. Pengarna kan de 
sedan använda för att förbättra sin 
pension, få möjlighet att resa eller 
kosta på en upprustning av bostaden. 
Genom att istället betala lånekost
naden med en del av husets värde  
vid en framtida försäljning slipper  
de kännbara ränteutgifter. Ett annat 
namn på seniorlån är skulduppräk
ningslån eftersom man istället för att 
betala av på skulden låter den växa 
genom att inte betala räntekostna
derna. Men hela idén med seniorlån 
bygger alltså på att man redan äger 
något som kan belånas. 
 
Johan Johansson 

Det har tidigare lämnats löften om särskilt förmånliga lån för pensionärer. Men i början av året kunde begreppet senior
lån äntligen redas ut. Vi fick då reda på att några sådana lån inte finns för den som vill köpa en bostadsrätt på äldre dar. 

br+särkullsbarn=problem
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Sten är byggnadsingenjör med 40 års 
yrkeserfarenhet. Hans kolleger,  
Sven Olov Lundin, byggnadsingenjör
med 25 års erfarenhet, och Anders 
Lysedal, civilingenjör med 20 års 
erfarenhet, håller med. Alla har varit 
ansvariga för många stora bygg
projekt och vet vad de pratar om.

Vi har låtit trion granska kalkyler 
och besiktningen av Linjalen –  
den som utfördes på uppdrag av 
konsulterna Landahl Öhman. 

Tunn besiktning

Sten, Sven Olof och Anders anser  
sig inte kunna göra några djupare 
uttalande om besiktningen.

De priser på det som behöver 
åtgärdas verkar rimliga. Men med 
tanke på den stora köpsumman 
verkar besiktningen i många stycken 
vara lite tunn. 

– Underlaget borde vara mera 
detaljerat om till exempel el, fönster, 
balkonger med mera, anser de.

Asbest i rör och golv?

En allvarlig detalj som de reagerar 
på i den utförda besiktningen är att 
rör i garaget är isolerade med asbest 
och det kan gälla rör i hela huset. 
Det medför att enkla reparationer 
kan bli mycket dyrbara och omfat
tande.

Ytterligare en allvarlig detalj som 
bör undersökas är att besiktigade 
lägenheter har slitna golv som kan 
komma att behöva bytas ut.

– Linoleummattor limmades 
under 70talet i många fall med lim 
som innehåller stora mängder asbest. 
Det här gör att renoveringar med 
byte av golvmattor kan bli mycket 
omfattande och dyrbara, konstate
rar de.

Ragnvi Svärd

Tre byggproffs granskar 

Linjalen. Sten Brunbäck, 

husbyggnadsingenjör med 

40 års erfarenhet från 

husbyggnad, Sven Olof 

Lundin, byggnadsingenjör 

med 25 års erfarenhet,  

och Anders Lysedal, 

civilingenjör med 20 års 

erfarenhet.

asbest under mattan?
Sten Brunbäcks ögon lyser när han betraktar husen i Linjalen, han älskar 70talshus. 
– Man ser direkt alla fel och brister. Nyare 80talshus ser välbyggda ut men när man börjar detaljgranska hittar man 
ofta fusk och felaktigheter.
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1. Dyrare med bostadsrätt   än 
hyresrätt

Styrelsen medgav att deras ekono
miska kalkyl medför att det blir 
dyrare att bo i bostadsrätt än i 
hyresrätt. Först på längre sikt, ca 
1520 år enligt en ledamot, kan 
boendet eventuellt bli billigare.   

2. För högt pris på fastigheten

Styrelsen höll också med om att 
priset är ”åt helsike för högt”. Man 
planerar att försöka förhandla fram 
ett lägre pris trots att Stockholms
hem och politikerna i Stadshuset har 

klart uttalat att priset inte är för
handlingsbart.

3. Besiktningen underkänns

Styrelsen instämde i kritiken mot den 
undermåliga besiktningen av fastig
heten. Man ämnar genomföra en ny 
grundligare besiktning om affären 
”verkar gå i lås”. Men den gjorda 
besiktningen har varit underlag för 
den nuvarande ekonomiska planen. 
Eftersom styrelsen nu underkänner 
besiktningen måste de även inse 
osäkerheten i den ekonomiska 
planen.

4. Planer på att bygga vinds
lägenheter

Styrelsen har planer på att bygga 
vindslägenheter för att rädda 
föreningens ekonomi. I nuvarande 
ekonomiska läge och med tanke på 
husens utformning är det ytterst 
spekulativt och tveksamt om detta 
någonsin går att göra med vinst. 

Lokala Hyresgästföreningen Linjalen
Ragnvi Svärd, Johan Johansson,  
Maj-Britt Nyberg

Styrelsen backar  
i flera viktiga frågor
Den Lokala hyresgästföreningen Linjalen tog i november 2008 initiativ till ett möte med styrelsen för Brf Linjalen.  
Då framkom att efter den massiva kritiken från Nätverket Rädda Linjalen har styrelsen ändrat uppfattning i flera  
viktiga frågor.

Linjalen blir bygg arbetsplats  
för att klara ekonomin 
Många hyresgäster har undrat om spekulationerna att bygga ut vindarna. Rädda Linjalen beslöt sig därför 
för att ta reda på om planerna har någon verklighetsbakgrund. 

Från Stadsbyggnadskontoret har vi skaffat fram en kopia på den ansökan om byggnadslov som styrelsen 
för Brf Linjalen lämnade in i oktober 2008. Där framgår helt klart att man avser att exploatera vindarna. 
Dessutom gör styrelsens ordförande Anders Werkö en intressant iakttagelse:  

”Om man idag gör en seriös bostadsrättskalkyl på det pris vi erbjudits medför den en bostadskostnads
ökning för våra medlemmar på 100%. Om man gör en okonventionell kalkyl där man lånar till ränte 
kost naderna de första åren medför den en kostnadsökning på 50%. Vi är inte särskilt köpstarka bostads 
konsumenter och detta är kostnadsökningar som de flesta av våra medlemmar inte har råd med.”

Det här visar att utan en tillbyggnad, samt en lyckad försäljning av de nytillkomna lägenheterna, går 
ekonomin helt enkelt inte ihop. Godkänns bygget får vi vänja oss vid byggkranar under ett bra tag  
fram över. Det bör alla känna till. 

 
Maria Lindberg Howard



Det var när vi i Rädda Linjalen 
försökte få veta varför Brf Linjalens 
styrelse förespråkar köp av Linjalen 
trots ett för högt pris, som styrelsens 
planer och avsikter steg för steg 
avslöjades. Men det skulle också  
visa sig att syftet med planerna på 
vindsbygget skulle komma att ändras.

Bygge finansierar köpet

 Det började med att Rädda Linjalen 
vid ett möte med styrelsen frågade 
varför man ville köpa fastigheten 
trots ett för högt pris. Svaret blev  
att man planerar att bygga vinds
lägenheter för att finansiera köpet.  
Vi påpekade att husen till stor del 
saknar vindar. I utrymmena under 
taken finns fläktar och hissmaskiner, 
och sådana teknikutrymmen är 
olämpliga att bygga om till bostäder. 

Vi besökte Stockholms stadsbygg
nadskontor och fann där en ansökan 
om förhandsbesked om bygglov av 
vindslägenheter.

Omfattande tillbyggnad

Svaret på ansökan från stadsbygg
nadskontoret var knappast överras
kande, och ett omfattande takbygge 
är att vänta om planerna går igenom. 
Enligt stadsbyggnadskontorets svar 
går det att bygga på taket, men då 
måste man bygga ett helt nytt vånings 
plan, och ovanpå det, även ett helt 
nytt teknikrum. 

Vid det allmänna informations
mötet i Åsö gymnasium i slutet av 
januari fick styrelsen en fråga om 
vindsprojektet. 

Svaret blev att bygget fortfarande 
är aktuellt, men det planerade över
skottet ska inte användas till köpet 
utan för att finansiera reparationer, 
underhåll och kommande stambyten. 
Styrelsen har alltså ändrat sig och 

tycks nu inse att underhåll av 
fastigheter kostar pengar.

Underskottet ökar

Planen att bygga ett extra vånings
plan blir ett stort ekonomiskt risk  
projekt och kommer absolut inte  
att ge ett överskott. Däremot finns 
en mycket stor risk, att föreningen 
under lång tid får dras med ytterli
gare underskott, som då måste 
betalas med ökade avgifter från  
oss boende.

Jag hoppas att de boende på plan 6 
i Linjalen är ett tålmodigt släkte då de, 
om planerna går igenom, ska ha ett 
bygge ovanpå sina lägen heter i drygt 
ett år. Avlopp och vatten kommer 
förmodligen att behöva läggas i deras 
tak. Risken är då stor att det kommer 
att ske genom hål i taket.

Minskat marknadsvärde 

När bygget är avslutat kommer 
Linjalen att ha sju våningar. De 
boendes lägenheter på plan 6 
kommer då att kraftigt ha minskat  
i marknadsvärde. Då de lägenheter 
som ligger högst upp i en fastighet, 
alltid har högsta marknadsvärdet.

Vi övriga som ska bo på en 
byggarbetsplats med byggkranar, 
bodar, material, byggdamm och 
tunga transporter, får till tröst 
fördriva vår tid med det pingisbord 
nere i garaget som styrelsen varmt 
förespråkade på mötet.

En glädje i bedrövelsen är att 
åtminstone styrelsens ordförande 
erkänner att boendekostnaden kan 
stiga med 100% och att det inte är 
seriöst att låna till driften av fastig
heten. 

Lars Olov Fredh  

Riskbygge av extra våningsplan 
kräver tålmodiga hyresgäster
Styrelsen i Brf Linjalen har fått ja från stads bygg nadskontoret för att bygga ett extra våningsplan. Bygget är riskabelt 
och kommer att kräva tålmodiga hyresgäster, inte minst på plan 6.
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”Jag tyckte att bostadsrätter var en bra ide från början. 
Men efter dagens möte är jag väldigt skeptisk. Jag vill ju 
bara bo kvar och det här verkar mest bli väldigt dyrt. 
Sedan litar jag inte riktigt på att föreningen vet vad dom 
ger sig in på.” (Anonym, 081023)

”Efter den ’första’ kalkyl som advokatfirman Landahl 
Öhman har presenterat så verkar det primära behovet 
för de som vill köpa vara att göra ett snabbt ekonomiskt 
klipp. Ett klipp som i dagsläget verkar osäkert. Eller är 
det så att en mera rättvis kalkyl skulle få fler att dra sig 
ur? Varje år som går kommer BrfLinjalen dessutom  
bli tvingade att ’jaga’ fram ett antal hyresrätter till 
försäljning, för att säkerställa amorteringen på lånen  
som finansierar de första årens billiga månadsavgifter.  
En sådan bostadsrättsförening skapar kanske samma 
gemenskap & grannsämja som en flock hungriga hyenor.” 
(Tompa, 081104)

”Tack för informationen! Jag och flera grannar med mig 
är så glada att ni kämpar på mot det här bostadsrätts
vansinnet! Vi är många som inte vågar/kan vara med 
aktivt, men ni ska veta att vi står bakom er till 100%!” 
(Anonym, 081121)

”Själv har jag valt att bo i hyresrätt. Det har jag varit 
trygg och trivts utmärkt med. Sedan blev det så kallad 
valfrihet. Nu får man vare sig välja eller känna sig trygg 
längre.” (Johan, 081126)

”Helt rätt, i vår fastighet var det samma snack. 4 år efter  
ombildning har 80% flyttat och omsättningen har varit 
väldigt stor.” (Rolf, 081215)

”Några rader ifrån en till som snart kommer mista 
jobbet. Jag vill bara bo kvar här som det är. Jag orkar 
snart inte med att inte veta hur det blir bara för att några 
människor i mitt kvarter vill göra det till ett monopol
spel. Det här är ingen bra ide det förstår ju alla som 
sätter sig in i det här. Kan inte föreningen inse att det här 
bara blir en lång pina för många och att det inte kommer 
bli några bostadsrätter här hos oss så vi kan börja sova 
gott på nätterna igen? Jag har inte ord att beskriva hur 
trött jag är på allt det här.” (Lena, 081012)

”Det är inte ens bostadsrättsföreningen som äger lägen
heten. Det är banken. Man byter hyresvärd och får betala 
mer helt enkelt.” (Anonym, 081218)

”Jag tycker att Brf Linjalen och Landahl/Öhman har haft 
alla tillfällen i världen att besvara dessa så kallade påhopp, 
detta är ju en öppen sida för alla att kommentera. Varför 
gör dom inte det så slipper vi alla dåliga kommentarer 
från grannar som har en annan åsikt än vi i Rädda 
Linjalen. När dom håller sej undan från inlägg så blir  
det ju spekulationer.” (Anonym, 081220)

”Lägren måste förstå varandra. De som är för ombild
ning måste förstå att de flesta som bor i Linjalen trots  
allt gör det för att de aktivt (!) valt hyresrätt som boen
deform. De som är emot ombildning måste förstå att det, 
trots att man tycks ha haft svårt att hitta en bra styrelse 
(!), faktiskt är en genuin önskan som ligger bakom.  
Det märktes på höstens möten hur oerhört mycket detta 
betyder för anhängarna av projektet – så mycket att de 
tycks vara beredda att bortse ifrån krassa realiteter.”  
(Johan Söderberg, 081220) 

❁❁ ❁❁

❁

kommentarer från  
bloggen…

raddalinjalen.blogspot.com  ☞

Den 19 oktober 2008 föddes nätverket Rädda Linjalens blogg. Tanken var att skapa ett öppet forum för fritt utbyte av 
tankar kring hyresrätter, bostadsrätter och ombildning där alla får ta del av information samt diskutera. Här är det högt 
i tak och brett mellan väggarna med gott om plats för allas åsikter. Många, både i och utanför Linjalen, har läst inläggen, 
lämnat kommentarer och varit aktiva i debatten. Det här är bara ett axplock av vad vi tycker och tänker. Fler kommen
tarer finns på  http://raddalinjalen.blogspot.com   
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raddalinjalen.blogspot.com  ☞

”Hej på er i nätverket som vill bevara hyresrätten i 
Linjalen. Givetvis skall detta med fullmakterna ses som 
ett trixande för att få majoritet för ombildning. Vad  
man tycks glömma är att de som röstar för ombildning 
personligen eller genom fullmakt/ombud på intet sätt 
förbinder sig att köpa en andel i Bostadsrättsföreningen. 
Risken är med detta förfarande att en majoritet röstar 
för ombildning men en minoritet genomför ett köp.  
Det medför en riktigt skakig ekonomi i Bostadsrättsför
eningen. Kvarboende hyresgäster i en sådan fastighet 
kommer att bo betydligt mycket tryggare än bostads
rättsandelsägare.”  
(Terje Gunnarsson, Ordförande HGF Sthm 090103)

”Vad jag inte förstår är varför brfstyrelsen aldrig 
bemöter det som sägs om dem här på bloggen.  
Det är klart att de läser! Har de INGET att säga som 
förklaring?” (Karin, 090116)

”Jag har inte bestämt mig för köp eller inte. Vad jag 
däremot vet är att jag inte vill ha en byggarbetplats på 
taket. Att styrelsen ansöker om bygglov utan att först ta 
upp frågan på en stämma är åt helvete. Finns det fler 
saker som planeras bakom ryggen på oss medlemmar? 

Som medlem har man så här långt inte fått vara med  
och bestämma något alls. Att ta lån för att hålla nere de 
löpande utgifterna de första åren, vem har bestämt det? 
När beslutades att bara kvadratmeter ska räknas in i 
priset? Det är ju väldigt olika standard och läge på 
lägenheterna. Slutgiltligen tycker jag at det är väldigt 
märkligt att jag som presumtiv köpare får mer infor
mation på Rädda Linjalens blogg än på BRF:s egen 
hemsida.” (Anonym, 090203)

”Jag har varit positiv från början men nu ser jag igenom 
det här. Särskilt att ingen låtsas om krisen vänder jag mig 
emot. Och att man inte informerar medlemmarna om 
någonting eller besiktigat huset ordentligt. Jag är väldigt 
besviken på hur bostadsrättsföreningen skött det här och 
litar inte på juristerna heller.” (Anonym, 090203)

”Ett annat faktum är att köpeskillingen på min lägenhet 
motsvarar 32 årshyror. Räknar man in min del av det 
kollektiva föreningslånet är vi uppe i 50 årshyror! Jag 
bor redan här och har tänkt att bo kvar. Jag kan inte 
hitta en enda tillstymmelse till något som skulle kunna 
kallas god affär.” (Ulrika, 090206)

❁

❁

❁



– Jag älskar 60talsfunkis med stora 
fönster och en bra plan  lösning. 
Linjalen har lite småstadskänsla 
mitt i storstaden. Vi har dessutom 
ett billigt och tryggt boende med 
trevliga grannar och bra service. 

Wenche Arnesen, 69:an

– Jag har jobbat i Linjalen som 
fastighetsskötare i många år.  
Nu är jag pensionär och ser fram 
emot att själv få allmännyttans 
service. Nu får någon annan 
komma och byta mina packningar.

Rolf Aulin, 79:an

– Det bästa med att bo här är alla 
våra kompisar, att vi kan spela 
pingis i källaren. På gården spelar 
vi fotboll och grillar på somrarna.

Oscar och Axel Johannesson, 71:an

Nätverket Rädda Linjalen har ett 
av sina många söndagsmöten.
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Vad händer om det blir JA  
på köpstämman?

• Du har rätt att köpa din lägenhet även om  
du inte röstat ja på köpstämman.

• Du kan köpa din lägenhet för ursprungspriset 
(+ ränta) upp till sex månader efter köpstäm
man/tillträdet. 

• Du får köpa din lägenhet även om du inte  
varit medlem i bostadsrättföreningen.

• Du har kvar din besittningsrätt och kan, om 
du så vill, bo kvar som hyresgäst. Besittnings
rätten för hyresgäster är mycket säkrare än för 
bostadsrättsinnehavare om du t ex skulle få 
ekonomiska problem i framtiden.

• Om du funderar på köp bör du kolla upp 
föreningens ekonomi noga. Föreningens lån  
är dina lån. Skulle föreningen tvingas ta nya  
lån kommer dina avgifter att stiga.

• Om bostadsrättsföreningen får ekonomiska 
problem lämnas huset över till banken, som 
prövar att göra en rekonstruktion av föreningen. 
Går ej detta blir det konkurs. Detta påverkar 
inte de som bor kvar som hyresgäster. 

• Rädda Linjalen råder dig som inte är 100% 
säker på vad du tycker att personligen närvara 
på köpstämman, då ingen vet vilka övriga 
frågor som kan komma att behandlas.

Vad händer om det blir NEJ 
på köpstämman?

• Köpet går inte igenom, och kvarteret återgår 
till att förvaltas som hyreslägenheter av 
Stockholmshem.

• Stockholmshem återinför det löpande 
underhåll av fastigheten som legat nere på 
grund av ombildningen.

• Kvarteret Linjalen får ta del av de 2 miljarder 
som Stockholmshem avsatt i sin budget  
de kommande 5 åren, bl a för upprustning av 
miljonprogramsområden.

• Många av oss kan andas ut och lägga  
de senaste årens osäkra boendesituation 
bakom oss.

Vi fyra…
Det finns många anledningar  

att trivas i Linjalen.  

Här är några av dem.

➽


