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Välkommen till hantverkare du kan lita på. Till din tjänst står ett tiotal målare 
med  gedigen utbildning, erfarenhet och gesällbrev. Arbetet leds av  målarmästare 
Nils Fläcke. Han lärde sig yrket av sin far Joel Fläcke, som  grundade måleriet på 
1930- talet. Företagets grundvärderingar har inte ändrats utan  stavas fort farande 
 kvalitet, serviceanda och omsorg om dig som kund.

TRADITION,  KVALITET  
OCH YRKESKUNNANDE

Måleri åt privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag  
som ställer höga krav på kvalitet och yrkeskunnande. 
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INVÄNDIGT MÅLERI OCH UNDERHÅLL. Målning av högsta kvalitet i till  
exempel lägenheter, villor och kontor.

UTVÄNDIGT MÅLERI. Fönstermålning/renovering i flerfamiljshus,  
villor, industri fastigheter m. m.

RENOVERING OCH UNDERHÅLL AV FÖNSTER. Målning,  
kittning,  glas byte, konvertering, byte av tätlist och montering  
av fönsterventiler.
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I 
höstens nummer av SFK Estate Magazine är ekonomisk, ekologisk 
och social hållbarhet genomgående teman. Från bostadsrättsfören-
ingars möjlighet att energieffektivisera, att skapa en stabil ekonomi 
genom god ekonomisk förvaltning och att bädda för en trygg gemen-
skap till stadsutveckling i ett bredare perspektiv. Hållbarhetsarbete 
måste bedrivas parallellt på flera nivåer för att ge effekt och stadens 
fastighetsägare spelar en viktig roll.

Vi möter arkitekt Emma Jonsteg som ljudligt ifrågasätter den 
traditionella synen på hur städer borde byggas och som sätter människan 
främst när hon ritar hus.

Att engagera sig i sin bostadsrättsförening är viktigt men i styrelsen sitter 
ofta personer utan förkunskap inom fastighetsförvaltning. Därför djupdyker 
vi i varje nummer av SFK Estate Magazine ned i någon del av förvaltnings-
arbetet. I detta nummer står den ekonomiska förvaltningen i centrum. 

Vi fortsätter även med en utlovad fort-
sättning om energieffektivitet där Energi-
myndighetens experter ger dig konkreta råd. 
Vi berättar också hur du kan skapa en inspir-
erande, rolig och säker lekplats för husets barn.

Trevlig läsning av höstens nummer av SFK 
Estate Magazine!

Du är alltid välkommen att mejla dina 
synpunkter och önskemål till estate@fastighets-
kalendern.se

Hälsningar, 
Wilda Nilsson, chefredaktör

Ur led är våra årstider. I somras 
hördes väderprognoser om frost och 
till och med snöfall.

Det bär oss emot att öppna Istapp-
stelefonen redan i augusti. Men skulle 
det krävas är vi redo.

Sedan i vintras finns vi även i Göte-
borg och nu till vintern kommer vår 
allmännyttiga tjänster även erbjudas 
till Malmö och ytterligare 3- 5 städer.

Kom ihåg att ansluta er fastighet.
Tack vare vårt avtal med Lantmä-

teriet som ackrediterad återförsäljare 
kan vi erbjuda fastighetsinformation 
för hela landet. Vi ser därför också 
fram mot att kunna sprida vårt om-
tyckta magasin till fler städer i landet 
som tack till alla dem som ger oss 
korrekt kontaktinformation till alla 
fastighetsägare och förvaltare där ute.

Detta nummer andas en bättre miljö 
som vi alla kan bidra till. Inspireras 
och skicka in era exempel på artiklar 
för att bjuda på de goda exempel 
som ni känner till.

Stad utan bäst-
före datum 

www.fastighetskalendern.se 
www.istappstelefonen.se
www.anmalstorsack.se

SFK Estate Magazine är SFK Estate Market Services AB kundtidning

Ansvarig utgivare: Fredrik Tamm
Produktion: Kapybara Media, www.kapybara.se 
Grafisk form: Carolina Palmqvist
Tryck: Printfabriken
Omslagsfoto: Veronica Campell

Stockholms Fastighetskalender
SFK Estate Market Services
S:t Eriksgatan 121 B, 113 43 Stockholm 
Telefon: 08-591 195 00
E-post: info@fastighetskalendern.se
Hemsida: www.fastighetskalendern.se

-  L E D A R E  -

Maria Tamm, vd, SFK Estate 
Market Services.
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Är det dags för Er att renovera taket?
Vi kan takrenovering!

Vi är två takentreprenörer med över 30 års erfarenhet inom branschen och stor yrkes kunskap 
 uppbyggd genom åren. Vi vet vad som krävs för att genomföra ett gediget hantverk.

 ● Vi har över 30 års erfarenhet av takarbeten

 ● Specialister på takmålning och tegelom
täckningar

 ● Montage av taksäkerhet

 ● Takskottning

 ● Stor erfarenhet av antikvariska objekt

 ● Ny och omläggning av tätskikt, plåt  
och tegel täckningar

 ● Grönatak täckningar (Sedumtak)

 ● Tilläggsisolering av yttertak

 ● Servicearbeten

 ● Taksäkerhet

 ● Snöskottning

Vi är medlemmar i

Takmålning, 
Karlbergs Slott 

 
Tegelomtäck
ning, Lidingö 

Takmålning, 
Norra Stallet, 
Strömsholm  

www.telloservice.se
info@telloservice.se

08728 87 73 · 070911 96 32

www.hernandeztak.se
hernandeztak@gmail.com

076202 14 23

Isolering, tätskikt 
och sedum
arbete, Tyresö 
Centrum

Takrenovering, 
Svava Gallerian, 

Uppsala 

Tilläggsisolering 
och tätskikts
arbete, Ursvik
skolan 
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I detta nummer av SFK Estate Magazine

3. Chefredaktören har ordet 

6. Noterat 

8. Antingen eller: två regelverk för re-
dovisning – så påverkas din förening? 

10. Så blir städdagen i föreningen en 
succé

12. Varning för fallande istappar

14. Så lyckas du med föreningens
ekonomiska förvaltning

18. Vällingby parkstad ger Råcksta en 
ny identitet

22. Så energieffektiviserar 
du din fastighet – del 2 

24. Friska fläktar främjar hälsa 
och lägre energianvändning

26. Hon vill skapa en hållbar stad
– intervju med Emma Jonsteg

30. På två hjul

32. Ekologisk dagvattenhantering 
– en lösning för framtidens städer

34. Nolltollerans och tillsyn 
– så blir du av med klottret

36. Experten tycker till 

39. Proaktivt arbete mot störning i 
Göteborg

42. Säkra lekparker för alla
är fastighetsägarens
ansvar

47. Hyr ut kommersiella lokaler

50. Trendskribenten

14Ekonomi för styrelsen

22Energieffektivitet – så gör du

26

42

32

Hon vill 
skapa en 
hållbar stad

Säkra 
lekparker

Gröna tak
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Willhems första anläggning som ska producera solenergi är nu i drift.  
Den består av solceller på en taket på en fastighet på Hammarö, 
Karlstad. Under våren installeras solceller på fler fastigheter i beståndet, 
för att utvärdera möjligheten att i framtiden kunna bli självförsörjande på 
el. Ett utav de fem pilotprojekten som ska genomföras är en fastighet 
i Biskopsgården i Göteborg. Sammanlagt ska de fem anläggningarna 
generera runt 380 000 kWh/år, vilket motsvarar hushållselen för ungefär 
152 lägenheter under samma period. 

Sedan februari i år har det som kom-
mer bli Jubileumsparken i Göteborgs 
Frihamn berikats med en bastu. På 
fyra meter höga styltor står bastun 
som är byggd till stor del av åter- 
vunnet material. Lagom till stadens 
400 års jubileum ska två hektar av 
den nya Jubileumsparken stå färdig. 
När hela bebyggelseytan i Frihamnen 

är färdigställd kommer Jubileums-
parken omfatta tio hektar. Förutom 
bastun finns i parken i dag bland 
annat en sandstrand.

Bastun är uppförd efter invånarnas 
önskemål om en plats där man kan 
bada i staden. Eftersom det inte 
går att bada Göta älv blev detta en 
lösning. 

Tanken med bastun är bland annat 
att locka besökare till den nya stads- 
delen, berättar Jessica Segerlund som 
är processledare på platsbyggnad 
Älvstaden. Hittills har 3 000 personer 
bokat bastubesök. Varför inte passa på 
att boka ett besök med föreningens 
styrelse eller kanske med dina grannar 
som avslutning på höstens städdag?

Offentlig bastu i Göta älv 
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-  N O T E R A T  -

Willhem satsar på solenergi

BASTU. Bada bastu i 
Jubileumsparken i Göteborg. 
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Hyresgäster får hjälp 
att sortera rätt  
Bostadsbolaget i Göteborg anställer 
långtidsarbetslösa för bättre avfalls-
hantering. Detta i ett sysselsättnings-
projekt tillsammans med Västra 
Hisingens stadsdelsförvaltning. Under 
ett år ska avfallsinformatörerna hjälpa 
bolagets hyresgäster att sortera 
lätt och rätt till fördel för miljö och 
ekonomi.

– Med hjälp av avfallsinforma-
törerna ska vi skapa goda förut-
sättningar för hyresgäster att göra 
miljösmarta val. Det ligger i vårt 
uppdrag att arbeta med såväl 
miljöfrågan som sociala frågor och 
denna satsning kombinerar dessa 
saker på ett jättebra sätt, säger 
Eva Bengtsson, miljöstrateg på 
Bostadsbolaget. Elbussar har sedan början av sommaren rullat längs linje 55 i Göteborg.

Bakom projektet står bland andra Akademiska hus som är övertygade om 
att detta är framtidens kollektivtrafik. Bussen går nämligen bara på el från 
vind- och vattenkraft. Busslinjen trafikeras av tre helt eldrivna bussar och sju 
elhybridbussar. Enligt Anneli Hulthén (s), kommunstyrelsens ordförande, är 
linje 55 ett konkret bevis på hur Göteborgs Stad utvecklas med inriktning på 
att skapa en tätare, mer hållbar och öppen stad med attraktiva stadsmiljöer 
och ett rikt stadsliv. 

Linje 55 rullar 
hållbart i Göteborg

500          
       kilo
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-  N O T E R A T  - -  N O T E R A T  -

Statlig förvaltning och ägande av 
asylbostäder är inte ett kostnads- 
effektivt alternativ för staten i 
jämförelse med nuvarande lösning 
där Migrationsverket upphandlar 
bostäder. Detta visar Statskontorets 
analys som publicerats i skriften 
Statligt ägda asylbostäder? Kostnader 

och konsekvenser. Enligt Statskon-
toret skulle Migrationsverket kunna 
sänka kostnaderna för asylboende 
genom bättre upphandling. Det 
kan uppnås genom att till exempel 
teckna längre avtal med de privata 
och kommunala fastighetsägare 
som Migrationsverket hyr av.

Varför finns det 
ingenstans att bo?
Den svenska bostadspolitiken grans-
kas av Sveriges Radio i dokumentär-
serie Kluvet Land. I åtta avsnitt 
diskuteras bostadsbristen ur olika 
perspektiv. Programmet hade premiär 
den 24 juni. Lyssna i efterhand på 
www.sverigesradio.se eller i appen 
Sveriges Radio Play. 

– så mycket avfall slänger genom-
snittssvensken per år. 
Källa: Bostadsbolaget 

Statligt ägda 
asylbostäder inte 
kostnadseffektivt
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-  A N T I N G E N  E L L E R  -

Två regelverk för redo-
visning – så påverkas  
din förening
Sedan några år tillbaka finns nya regelverk framtagna för redo-
visning i bland annat ekonomiska föreningar, K2 och K3. Vilket 
passar din bostadsrättsförening och vad skiljer metoderna åt? 
Vi reder ut begreppen åt dig. 

D 
e nya reglerna kring hur föreningar ska redovisa byggnads- och 
underhållsåtgärder innebär en del ändringar mot tidigare. Den 
nya regelstrukturen innebär att bostadsrättsföreningar behöver 
välja mellan två regelverk, kallade K2 och K3. Stora föreningar, 
enligt den definition som finns i årsredovisningslagen, ska dock 

alltid tillämpa K3. 
Stefan Pärlhem är kanslichef på Bokföringsnämnden. Kort beskriver han 

K2 som regelstyrt och enklare att tillämpa medan K3 i större utsträckning 
bygger på egna bedömningar och en mer precis värdering av byggnaden. 
Enligt Stefan Pärlhem är K2 är en enklare metod för den som inte är så 
insatt eftersom det innefattar ett tydligt regelverk som innehåller schablon-
iserade lösningar. Därmed leder dock K2 inte till samma precision som K3. 

– För “good enough” redovisning kan man välja K2, säger Stefan Pärlhem.
Men det är viktigt att beakta vilka effekter det får om föreningen står 

inför stora underhållsutgifter.

Avskrivning enligt K2 respektive K3
Ingela Andersson är auktoriserad revisor på PwC och specialist på bostads-
rättsföreningars redovisning. Enligt henne är det svårt att ge några generella 
råd kring respektive metod och vilken som är lämplig att välja. Det gäller 
att se till varje enskild fastighet. Det första man kan titta på är exempelvis 
hur byggnaden skrivs av, hur underhåll redovisas samt fonden för yttre 
underhåll.

– Det som är viktigt att titta på är underhållsplanen, att det sätts av pengar 
för underhåll långsiktigt och att avgifterna täcker slitage på de gemensamma 
utrymmena, säger Ingela Andersson. 

För bostadsrättsföreningar innebär skillnaderna mellan systemen i stor 
utsträckning hur framtida underhåll och renoveringar skrivs av. 

Om en förening står inför stora underhållsåtgärder och väljer att använda 
sig av K2 kommer kostnaden för renoveringen belasta det aktuella årets 

resultat. Väljer man att använda sig 
av K3 bokförs istället underhållet 
som en tillgång och avskrivningen 
görs på den beräknade livslängden. 
Det innebär ett mer jämnt resultat 
över åren. 

En enhet eller flera kompo-
nenter när underhåll avskrivs
När avskrivningar görs enligt 
K2 ses byggnaden som en enhet 
och avskrivningar görs enligt en 
schablon för hela fastigheten. I K3 
däremot görs avskrivningar för de 
komponenter byggnaden utgörs av 
så som exempelvis stomme, hissar, 
fasad och tak. Uppdelningen i olika 
komponenter i K3 görs baserat på 
de olika delarnas hållbarhet.  

– På så sätt är K3 ett mer kom-
plicerat regelverk som kräver fler 
ställningstaganden, säger Ingela 
Andersson.  

Hon säger att det behövs kompe-
tens från personerna som sitter med 
i styrelsen. Eftersom fastigheten de-
las upp gäller det att ha kunskap om 
exempelvis när delar i fastigheten 
behöver underhåll.

– Har man exempelvis en fasad 
i olika material, i olika väderstreck 
kan inte fasaden räknas som en 
komponent. En träpanel i söderläge 
måste kanske underhållas oftare än 
en plåtfasad i norrläge, säger Ingela 
Andersson. ||

Text: Lisa Wouda och Wilda Nilsson 
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-  A N T I N G E N  E L L E R  - -  A N T I N G E N  E L L E R  -

Tänk på detta när du väljer K2 
 □ K2 är avsett att tillämpas av mindre (enligt 

årsredovisningslagens definition) onoterade 
företag. Små bostadsrättsföreningar  
använder sig ofta av detta regelverk. 

 □ K2 är ett regelbaserat regelverk (detaljerade 
regler med få valmöjligheter men också 
noggranna instruktioner om hur olika poster 
ska redovisas) och därför anses det vara  
enklare att tillämpa. K2 anses kräva mindre 
redovisningskompetens.  

 □ I K2 ska inte komponentavskrivning tilläm-
pas på anläggningstillgångar.

Tänk på detta när du väljer K3
 □ K3 är ett principbaserat regelverk, vilket 

skapar större flexibilitet och utrymme för 
bedömningar. K3 kräver därför högre 
kompetens av dess tillämpare för att till-
godogöra sig denna utökade flexibilitet. 

 □ I K3 tillåts inga beloppsmässiga undantag 
till när nedskrivning eller avsättning ska 
redovisas. 

 □ Vid en övergång till K3 ska balansräkning, 
resultaträkning, kassaflödesanalys och noter 
räknas om och en ingångsbalansräkning 
ska upprättas. 

 □ Större fastighetsägare bör oftast tillämpa 
detta regelverk.
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Så blir städdagen i 
föreningen en succé 
Från sura miner och dålig stämning till social samvaro med skräp-
jakt. Så gör du föreningens städdag till en riktig stämningshöjare.

A 
tt hålla bostadsrättsföreningens allmänna utrymmen respek-
tabla och fräscha är de boendes gemensamma ansvar. I ett 
samhälle där intresset för miljöfrågor ur ett makroperspektiv 
står högt på agendan borde det vara naturligt att även bry sig 
om sin närmiljö. 

Är fastigheten välvårdad påverkas dessutom fastighetens värde vilket ligger 
i såväl föreningens som i enskilda medlemmars intresse.

En aspekt som inte diskuteras lika ofta är hur gemenskapen i en bostads-
rättsförening skapar social trygghet. Därför kan föreningens årliga städdagar 
både bli en naturlig mötesplats och ett tillfälle för föreningens medlemmar 
att engagera sig tillsammans för en renare och säkrare närmiljö.

Locka fler till städdagen
De flesta bostadsrättsföreningar anordnar städdagar cirka två gånger per år 
för att ta itu med det som måste åtgärdas. Men hur får man dessa dagar att 
bli både trevliga och effektiva? Och hur gör man om några familjer år efter 
år smiter undan sitt ansvar?

– En idé är att ha en ”skräpskattjakt” där både barn och vuxna får delta, 

Text: Cecilia Salamon 

säger Cissi Hanner som är ord-
förande i framtidskommittén i 
bostadsrättsföreningen Sjöberg i 
Sollentuna och fortsätter:

– På skattjakten lägger vi även ut 
roliga saker för att barnen ska tycka 
att det är kul att leta. Lagen har en 
timme på sig vilket gör att skräp-
letandet blir effektivt. 

 För att få alla att dyka upp på 
städdagarna föreslår Cissi Hanner 
att man ska locka med roliga aktiv-
iteter så att de boende känner att 
de får en belöning för sitt arbete. 
Det kan vara en tävling med fina 
priser och att bjuda på fika. 

 Att ta ut en avgift för missade 
städdagar är dock inte tillåtet enligt 
7 kap. 14 § Bostadsrättslagen (BRL). 
Däremot kan månadsavgiften höjas 
för att täcka städningen. ||



• Skicka ut personliga inbjud-
ningar per post i god tid. Det 
är mycket roligare och känns 
mer välkomnande än att få ett 
informellt mail eller en lapp 
uppsatt i trapphuset. 

• Fixa god mat och dryck och 
se till att det finns tid för att 
umgås. 

• Försök att dela upp arbetsup-
pgifterna så att varje hushåll får 
ägna sig åt det som de är mest 
intresserade av.  

• Om ni hyr en container så kan 
det vara smart att locka med 

att medlemmarna kan få slänga 
sina egna grovsopor i den under 
städdagen. 

• Planera städdagen i förväg och 
gör en lista över vad som ska 
göras. Om någon trots allt inte 
kan delta kan det hushållet lösa 
en uppgift en annan dag. 

• Låt medlemmarna i föreningen 
själva påverka städdagens 
datum med hjälp av en digital 
kalender som exempelvis gratis-
verktyget Doodle. Där kan alla 
fylla i vilka datum och tider de 
föredrar. Den dagen och tiden 
flest kan delta bokas sedan. 

Vad är rimligt att göra? 
Bocka av på vår check-
lista. 

 □ Ta bort klotter och avflagnad 
färg på fasaden. 

 □ Ta itu med döda buskar och 
ogräs. 

 □ Räfsa gräsmattor från grenar 
och löv och sopa asfaltsgångar.  

 □ Klippa buskar och träd på 
gården. 

 □ Städa soprummet. 

 □ Laga trasiga staket. 

 □ Samla och slänga skräp. 

 □ Städa i källargångarna. 

 □ Ta in cyklar i förrådet och rensa 
förrådet från skräp. 

 □ Byt ut trasiga glödlampor. 

 □ Olja in utemöbler.

Tips som får städdagen att bli (lite) roligare. 

Fjärrvärmecentraler av 
högsta kvalitet installeras
Kontakta oss för offertförslag

Rörbolaget i Stockholm AB  
Box 11012, 161 11 Bromma • Besöksadress: Ranhammarsvägen 16  
Tel: 08-26 10 60 • Fax: 08-26 10 01 • ericsson@rorbolaget.se • www.rorbolaget.se

BOLAGET



S F K  E S T A T E  M A G A Z I N E12

Istappar som faller från hustak 
skadar varje år både männi-
skor och egendom. Förebyg-
gande arbete, snabb varning 
och direkta åtgärder räddar liv.

O 
skottade tak och 
väderomslag kan 
göra trottoaren till 
en farlig plats under 
vinterhalvåret. När 

temperaturen skiftar mellan kallt 
och varmt ökar risken för att snö 
och is ramlar ned från taken. 

Det är fastighetsägarnas ansvar  
att ta bort istappar men det kan  
vara svårt att veta var och när 
istappar uppstår. Genom att 
involvera allmänheten blir det fler 
som håller utkik. Tack vare tjänsten 
Istappstelefonen kan allmänheten 
anmäla istappar och risk för snöras. 
Fastighetsägare i Stockholm, Göte-
borg, Uppsala och Visby som är 
anslutna till tjänsten får direkt 
tillgång till informationen. 

Under vintersäsongen, i huvudsak 
november till april, är Istappstele-
fonen bemannad dygnet runt. 
Tjänsten finns även som mobilapp. 
Fastighetsägarna har inkluderat den  
i organisationens medlems- 
erbjudande. Det  
gör att väl-
digt många 
fastighets-
ägare i Stock-
holm omfattas 
av tjänsten per 
automatik. ||

Varning för 
fallande istappar

Anmäl dumpade storsäckar för en trygg och 
trevlig stad
Storsäckar har blivit ett vanligt inslag i stadsmiljön och ett praktiskt 
verktyg för den som vill kasta byggavfall utan att hyra en container. 
Dock skapar storsäckar stora problem när de lämnas kvar på trottoarer 
och körbanor långt efter att de har fyllts. Att ställa dem på trottoaren är 
förbjudet. 

Ofta handlar det om hyresgäster eller bostadsrättsinnehavare som 
renoverar sin lägenhet inte känner till reglerna för hur storsäckar får 
placeras. Få vet om att endast de med tillstånd av polisen får ställa 
storsäckar på gatan. Den som inte har tillstånd riskerar att anmälas för 
brott mot ordningslagen vilket ger böter. 
Säckarna innebär också tillgänglighetsproblem särskilt för personer 
med rörelsehinder eller nedsatt syn och för dem som har barnvagn 
men de står även i vägen för fotgängare, cyklister och nyttotrafik som 
räddningstjänsten.

När anmälan mottagits får fastighetsägaren, som inte är ansvarig för 
säcken men som oftast är intresserade av sitt närområde, ett medde-
lande där de ombeds kontakta beställaren och se till att säcken forslas 
bort så snart som möjligt om tillstånd saknas. Med hjälp av allmänheten 
kan man markera ut på en karta var storsäckarna påverkar framkom-
ligheten och status för ärendet. 

Läs mer och anmäl via: www.anmalstorsack.se

Projekt för säkrare skottning
Skotta säkert är ett utbildningsprojekt, startat av Entreprenörföretagen, 
som syftar till att öka säkerheten kring skottning av tak, minska antal 
materialskador på taken, stoppa oseriösa aktörer i branschen och 
att minimera farorna för allmänheten. På www.skottasakert.se finns 
kontaktuppgifter till samtliga licensierade entreprenörer.

Istappstelefonen
Nu kan du enkelt ringa istappstelefonen och varna för farliga istappar. 
Istappstelefonen finns som telefon-, sms-, webbtjänst och som app. 
Tjänsten finns i Stockholm, Uppsala, Visby och nu också i Göteborg. 
Det är gratis för allmänheten att ringa och fastighetsägare kan ansluta 
sig för 275 kronor per fastighet och säsong. 

www.istappstelefonen.se

Ring 020 – ISTAPP (47 82 77) för att 
istappsvarna. Läs mer på istappstelefonen.se



Varning för 
fallande istappar

ETT GLÄNSANDE  
RENT TRAPPHUS

Ger nöjdare boende!

Ren städservice 
08-86 18 17

Fastighetsavdelningen på Maries Puts & Städ
erbjuder ett helhetskoncept för att hålla er fastig-
het i toppskick. Ett helhetskoncept med tjänster
som är utvecklade utifrån 20 års erfarenhet i
städbranschen.

NI FÅR:

• Skräddarsydda städintruktioner
• Kvalitetskontroller & uppföljning
• Långsiktiga lösningar på städningen
• Modern & miljövänlig teknik

Maries Puts & Städ
Vi är ett familjeföretag med över 20 års erfarenhet  av städning i Stockholm. Idag är vi fler än 200  anställda och städar 
hos över 250 BRF:er i Stockholm.  Vi har stor vana att jobba med fastighetsägare, företag och privatpersoner. 

ISO 
14001

OHSAS 
18001

ISO 
9001
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Så lyckas du med föreningens
ekonomiska förvaltning

Styrelsens 
ekonomiarbete 
och ansvar
För att lyckas med det ekonomiska arbetet i en bostadsrätts-
förening krävs uppföljning och planering. Vilka förkunskaper bör 
föreningens ekonomiskt ansvarige egentligen ha och vad innebär 
uppdraget? Vi reder ut vad du behöver tänka på.

G
runden till en långsiktigt välfungerande bostadsrättsförening 
är en välskött ekonomi. Att en person i styrelsen tar på sig 
att leda arbetet med den ekonomiska förvaltningen är en 
förutsättning för att arbetet ska gå smidigt. Det finns en del 
att tänka på innan du går in i rollen som ekonomiansvarig i 

din bostadsrättsförening eller innan en ny styrelseledamot väljs in. 
Marie Öhrström arbetar som chefsjurist på Fastighetsägarna. Enligt henne 

är det som ny ledamot viktigt att förstå vilka frågor som styrelsen beslutar 
om och vad som åligger stämman att fatta beslut om.

– Stadgarna är föreningens grunddokument så dem måste styrelseleda-
möterna givetvis vara väl insatta i. Att ha kännedom om bostadsrättslagen 
och lagen om ekonomiska föreningar är också en fördel, säger Marie Öhrström.

Tidigare var det vanligt att ha en kassör i styrelsen, men eftersom den 
ekonomiska förvaltningen i större utsträckning läggs ut på redovisnings-
byråer har rollen mer eller mindre försvunnit. 

Istället har en ekonomiskt ansvarig nuförtiden som huvuduppgift att vara 
länken mellan styrelsen och den ekonomiska förvaltaren. Det är också den 
personen som ansvarar för budgetarbetet och som planerar avsättningar till 
fonder. Rimligt är också att göra analyser för att optimera föreningens drifts-
ekonomi. Mycket av detta kan göras i samverkan med förvaltaren.

Löpande bokföring på entreprenad
Löpande bokföring, hantering av betalningspåminnelser, arkivering av 
fakturor liksom upprättande av årsbokslut, förvaltningsberättelse och att 
deklarera är uppgifter som vanligtvis läggs ut till en leverantör. Det är 
dock viktigt att styrelsen, och särskilt den ekonomiansvarige, är insatt i  

arbetet och 
kontrollerar att 
leverantören 
sköter sitt up-
pdrag korrekt. 
Styrelsen är 
ansvarig för 
att ekonomin 
sköts på rätt 
sätt även om det praktiska arbetet 
sköts av en leverantör.

Att kunna sköta bokföring rent 
praktiskt är därför inte nödvändigt 
för styrelsemedlemmarna men 
att kunna analysera balans- och 
resultatrapporter, årsredovisningar 
och liknande är en förutsättning för 
att kunna sköta uppdraget på bästa 
sätt. Finns inte den kompetensen 
i styrelsen är det möjligt att låta 
en föreningsmedlem gå en lämplig 
kurs. 

Personligt ansvar för förenin-
gens ekonomi
Som styrelsemedlem kan du bli 
personligt ansvarig för beslut som 
fattas i styrelsen. Enligt Marie 
Öhrström beviljas ansvarsfrihet för 
varje styrelseledamot individuellt 
och inte för styrelsen som kollektiv. 

– Bara om det finns en allvarlig 
misstanke om att ledamoten orsakat 
ekonomisk skada brukar stämman 
avstå från att bevilja ansvarsfrihet, 
säger hon.

Genom att planera bostadsrätts-
föreningens finansiering utifrån 
föreningens nuvarande ekonomiska 
situation och fastighetens skick är 
det möjligt att upprätthålla en god 
och stabil ekonomi över tid. ||

MARIE ÖHRSTRÖM
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BASTA cykelgarage
med sedumtak
Design: Gunnar Hallén
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Ekonomisk förvaltning 
i praktiken
Planering, uppföljning och budgetering med utgångspunkt i underhållsplanen är 
receptet för framgångsrik ekonomisk förvaltning. Detta innebär arbetet i praktiken. 

E
konomisk förvaltning handlar i huvudsak om att planera och 
följa upp föreningens ekonomi i ett- och flerårsbudgetar baserat 
på underhållsplanen. Rent praktiskt handlar det om löpande 
bokföring och redovisning. 

Utöver budget, prognos och flerårsbudget innefattar det 
ekonomiska arbetet enligt Riksbyggen att upprätta delårsbokslut. Något 
som är extra viktigt om en förening har lokaler eller lägenheter för ut-
hyrning. Genom att ha månads- eller kvartalsuppföljning får man en bra 
överblick av verksamheten. Viktigt är också att placera föreningens över-
likviditet på ett konto med bättre ränta. På så sätt kan överskottet generera 
ökade ränteintäkter. 

Med rätt planering av såväl ekonomin som fastighetsunderhåll kan 
styrelsen se till att de som bor i huset bär sina egna utgifter. Tillika kan 
nyupplåning och amorteringar planeras så att de sker på ett förutsägbart 
och rättvist sätt för föreningens medlemmar över tiden. Något som också 
innebär att oförutsedda avgiftshöjningar kan undvikas.

Ytterligare en viktig del i föreningens arbete med ekonomisk förvaltning  
är skapa regler för vem i styrelsen som får beställa varor och tjänster till före-
ningen och hur attestordningen ser ut. Det bör finnas klarlagt från början om 
enskilda styrelsemedlemmar ska ställas till svars eller inte om något går fel. På 
så sätt får man en smidig arbetsordning inom styrelsen.

Löpande bokföringen ska skötas enligt gällande lagar och bokföringssed. 
Förutom att detta är ett legalt krav ger det också styrelsen möjlighet att 
följa den ekonomiska utvecklingen och föreningens ekonomiska situation. 

Mer specifikt är det enligt Riksbyggen bra att tänka på följande 
när det gäller ekonomisk förvaltning: 

• Löpande bokföring: Bokföring ska göras enligt gällande lagar och 
förordningar. Läs artikeln på sidan 8-9 om regelverken K2 och K3.

• Kassahantering: In- och utbetalningar ska hanteras korrekt och 
lämpligen kompletteras med en kassaflödesanalys.

• Leverantörsfakturor: Fakturor ska konteras, godkännas och attest-
eras för att sedan bli betalda i rätt tid och med rätt belopp. Se upp 
för bluffakturor! Var alert på att konkurrensutsätta befintliga lev-
erantörer. Kanske går det att sänka kostnaderna eller öka kvaliteten 
genom att byta entreprenör.

• Hyres- och avgiftsadministration: Hyres- och avgiftsavier ska 
skickas till föreningens medlemmar och/eller hyresgäster. Vid behov 
ska även inkassohantering skötas. 

• Mervärdesskatt: Om före-
ningen är momspliktig så ska 
ingående- och utgående moms 
sammanställs, beräknas och 
redovisas.

• Löner och arvoden: I den 
mån föreningen har arvoderad 
personal eller förtroendevalda 
ska ersättningar betalas ut. Är 
beloppet under 999:- per år 
till en privatperson (t.ex. en 
styrelseledamot) behöver före-
ningen inte betala arbetsgivar-
avgifter eller göra skatteavdrag. 

• Ekonomisk rapportering: 
Löpande rapportering visar det 
ekonomiska läget på ett över-
skådligt sätt. Be att få sådana 
från företaget som sköter 
redovisningen. 

• Bokslut och årsredovisn-
ing: Ger en tydlig bild av det 
ekonomiska läget och verk-
samheten under året. Läs dem 
noga. 

• Revision: Se till att före-
ningens revisorer får tillgång 
till relevant information och 
dokumentation i samband med 
revisionsarbetet.

• Skatter och arbetsgivar- 
avgifter: Skatter och eventuella 
arbetsgivaravgifter ska betalas i 
tid och med korrekt belopp.

• Deklarationer: Gör dem noga 
och se till att redovisnings-
konsulten även gör slutskatte-
beräkning och inbetalning av 
eventuell kvarskatt. ||
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Vi hjälper dig med Lekplatsen!
Vi arbetar inom mark och anläggning sedan 25 år i Storstockholm. 
Våra kunder fi nns inom kommun, privata företag och Bostadsrättsföreningar.

Behöver din lekplats 
besiktigas, åtgärdas, 
repareras, lagas,
byggas eller bara
förnyas?

Kontakt: 08-623 03 75
info@marbit.se

www.marbit.se

idé & skiss

projektering

byggnation

besiktning

reparation

underhåll

skötsel

AnnonsSFK_Estate_2.indd   1 2015-07-10   17:31:41
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Checklista för 
ekonomiansvarige
• Skaffa överblick över bostadsrättslagen och 

lagen om ekonomiska föreningar.
• Ta reda på om ekonomin sköts av styrelsen eller 

av en ekonomisk förvaltare – det ställer olika 
krav på dig. 

• Det är en fördel om du har erfarenhet av ekono-
miskt arbete men annars finns olika kurser att ta 
del av vid behov.

• Upprätta en likviditetsbudget och få en god 
överblick över föreningens betalningsförmåga 
och undvik kortsiktiga betalningssvårigheter.

• Gör en flerårsbudget och planera ekonomin för 
att undvika att plötsligt behöva höja avgifterna 
för att finansiera renoveringar eller annat.

• Titta extra noga på driftskostnaderna. Kan 
dessa sänkas på något sätt? 

• Styrelsen är enligt lag skyldig att föra en lägen-
hetsförteckning och att omgående uppdatera 
den vid olika förändringar.

• En välskött ekonomi påverkar försäljningen 
av lägenheter i huset eftersom köpare ofta 
noggrant kontrollerar den senast tillgängliga 
årsredovisningen.
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Vällingby parkstad ger 
Råcksta en ny identitet
Rekordsnabb utveckling när nya området Vällingby Parkstad växer fram. 1 400 nya 
lägenheter, en nyöppnad skola, butiker och en restaurerad herrgård hoppas kunna 
väcka den gamla industriförorten Råcksta till liv. 

R
åckstas förvandling är 
slående. Från industri-
förort till grönskande 
parkstad med plats 
för många olika sorters 

människor. Vi träffade Erik Widmark 
som var projektledare för Vällingby 
Parkstad redan när bostadsprojektet 
drog igång år 2006.

Från början var det inte självklart 
att det skulle bli just ett bostads-
projekt när marken i Råcksta köptes 
upp av Svea fastigheter. Men när 
Vattenfall och Svenska kraftnät som 
huserade i lokalerna beslöt sig för att 
flytta sin verksamhet till Solna, såg 
Sveafastigheter sin chans. Vällingby 
parkstad gick från idé till verklighet 
på endast två år. En ovanligt snabb 
process som beror på flera faktorer 
enligt Erik Widmark. 

– Ingen av de inblandande över-
klagade några av våra beslut. Vi 
hade flera möten med de boende 
i Råcksta och alla var positiva till 
byggplanerna. Det gjorde att vi 
kunde sätta igång byggnationen 
på en gång. En annan orsak var att 
flera hus stod tomma efter Vatten-
fall och Svenska kraftnäts flytt. Det 
gjorde att inflyttningen kunde gå 
snabbt, berättar Erik Widmark. 

Från industri till parkstad
Byggherren Sveafastigheter har 
stora förhoppningar på projektet. 
I den nya stadsdelen beräknas att 

Text: Cecilia Salamon 

ERIK WIDMARK

drygt 3 000 människor ska bo och 
att 1 400 nya bostäder ska byggas.

– Vi hoppas att Råcksta ska få en 
ny identitet, där områdets attrak-
tivitet stärks, samtidigt som gamla 
värden i området bevaras och närhet 
till natur och vatten omhändertas, 
säger Erik Widmark.

Kanske berodde den starka 
uppslutningen av de boenden i 
området på att Råcksta har varit 
aningen bortglömt när det kom-
mer till service så som restau-
ranger, mataffärer och allmänna 
mötesplatser. På det kala torget 
vid tunnelbanan finns i dagsläget 
endast en kiosk och en pizzeria. 
Femtio meter bort bullrar dock 
byggmaskinerna i det som ska 
komma att bli den nya stadsdelens 
hjärta.

– Råcksta har bara varit ett ställe 
man har åkt förbi och det har varit 
förknippat med industrier. Det ville 
vi ändra på. Eftersom Vällingby 
ligger nära och är på uppgång valde 
vi att ta just namnet Vällingby 
Parkstad, förklarar Erik Widmark.

Tunnelbanestationen Råcksta 
ligger bara drygt 100 meter bort 
och med promenadavstånd till 
Vällingby Centrum hoppas man 
att Vällingby Parkstad ska bli ett 
attraktivt bostadsområde för fram-
för allt barnfamiljer, enpersons-
hushåll och yngre par.

Mitt i området kommer det finnas 

förskola och 
grundskola 
och området 
kommer i stor 
utsträckning 
vara bilfritt. 
På andra sidan 
tunnelbane-
spåret ligger Grimsta naturreservat 
med Kaananbadet och vackra 
motionsslingor i skogen. Det är inte 
svårt att förstå att det nya bostadspro-
jektet lockar köparna med bara dryga 
halvtimmen till city och med stora 
grönområden och vatten runt knuten.

Social och ekologisk hållbarhet
De största svårigheterna med 
projektet än så länge, enligt Erik 
Widmark, är de krav som har fun-
nits på att bevara vissa byggnader i 
deras befintliga skick.

– Vi fick till exempel nej av 
stadsbyggnadsnämnden att bygga 
balkonger så vi var tvungna att 
föreslå en kompromiss med franska 
balkonger istället. Det har också 
varit svårt att beräkna kostnader 
när det kommer till att bygga om 
istället för att bygga nytt. Där kan 
man räkna rejält fel, säger Erik 
Widmark. 

När det kommer till långsiktighet 
och hållbarhet i projektet menar 
Erik Widmark att Sveafastigheter 
har försökt att genomsyra hela 
byggprocessen med ett hållbart och 
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miljösmart tankesätt.
– En ansökan ligger inne just nu 

för att bygga en helt miljöanpassad 
byggnad. Vi har sett till så att om-
rådet i stort sett ska vara bilfritt och 
att parkeringsplatsen ligger bortom 
tunnelbanan, vilket förhoppningsvis 
får några av avstå från att ta bilen. Vi 

har även lättillgänglig sopsortering. 
Vi vill att det ska vara lätt att göra 
rätt, säger han.

På frågan om hur Sveafastigheter 
ser på social hållbarhet anser Erik 
Widmark att en lösning är att ha 
ett bostadsområde med blandande 
bostadsformer. 

– Vi har både hyresrätter, bostads-
rätter och radhus, vilket gör att 
olika människor kan mötas här. 
Dessutom har vi många små lek-
platser som korsar varandra och en 
skola mitt i området. Genom att 
blanda upp människor förebygger 
man segregation. ||

RÅCKSTA. Social hållbarhet prioriteras när den nya parkstaden 
växer fram. Blandade upplåtelseformer är en viktig del i arbetet. 
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Peter Jansson, 64 år
– Jag har bott i Råcksta i snart fyra 
år och trivs bra. Det är relativt nära 
till stan samtidigt som det är nära till 
Mälaren. Jag tar gärna promenader 
mellan Kanaanbadet och Maltesholm.

Thomas Bengtsson, 
44 år 

– Jag har bott här i fem år och trivs 
väldigt bra. Det är nära tunnelbanan 
och fina grönområden. När jag först 
fick höra om byggprojektet blev jag 

lite orolig men nu känns det roligt. 
Förhoppningsvis blir det större utbud 

av restauranger och annat nu. 

Bostadsrätter, hyres-
rätter och radhus i 
Vällingby Parkstad 
Fördelningen på bostäder är i 
dagsläget 460 hyresrätter, 800 
bostadsrätter och 120 stads-
radhus. Hyresrätterna kommer 
att förmedlas via Stockholms 
bostadskö med Alecta som 
fastighetsägare. Bostads- 
rätterna förmedlas via Peab 
(Brf Råckringen) och JM (brf 
Tännforsen). Stadsradhusen  
som Alm står bakom är inspir-
erade av Amsterdams kvarter 
och av brittiskt 50- tal. 

Johanna Gustavsson, 
45 år
– Vi har precis flyttat in i ett av husen 
här i Vällingby Parkstad och vi trivs 
jättebra. Jag har två tonårsdöttrar 
så då känns det bra att bo så nära 
tunnelbanan. Vi uppskattar att kunna 
ta långa promenader med hunden och 
närheten till fin natur.

Hur trivs du i Råcksta? Shanice Stedt, 13 år 
– Jag är nyinflyttad här och bodde i 
Jakobsberg tidigare. Där kände jag 
mig inte alls trygg när jag var utomhus 
och det var ofta bråkigt i centrum. 
Men här är det lugnt och tryggt. Det är 
också väldigt rent överallt. Jag gillar att 
gå ut och gå med min hund Millis.

Thelma Ölvrebäck, 12 år 
– Jag har bott här i sju år. Det är 
väldigt fint och vackra parker. Jag 
gillar att det finns bra bryggor att 
hoppa från vid Kanaanbadet.



- Står folk ”fel” på Din parkering?
- Tar obehöriga platserna?
- Har Du rätt skyltning?

  Låt oss hjälpa till!

www.lansparkering.se

PARKERINGS-
PROBLEM?

PARKERINGS-
PROBLEM?

Länsparkerings
Bevakning

Box 9117 Tel  08-735 60 20
171 09 Solna Fax 08-735 42 30

-  U T A N F Ö R  T U L L A R N A  -
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Så energieffektiviserar 
du din fastighet 
Att optimera byggnaders drift och underhåll påverkar energianvändningen 
positivt. Tomas Berggren på Energimyndigheten tipsar om åtgärder som 
gör din fastighet mer energieffektiv.

Text: Wilda Nilsson

I det förra numret av SFK Estate 
Magazine hittar du den första  
delen av vårt temareportage  
om energieffektivitet. Du  
läser det gratis online via  
www.fastighetskalendern.se 



S F K  E S T A T E  M A G A Z I N E 23

Så energieffektiviserar 
du din fastighet 

M
ed hjälp av god isolering, genomtänkt drift och underhåll 
liksom ett aktivt arbete från de boendes sida för att minska 
sin energianvändning kan driftskostnaderna för energi sänkas. 
Energimyndighetens expert Tomas Berggren ger här fler 
konkreta tips på åtgärder för fastighetsägare.

1. Se över kylsystemet och ventilationen
När det finns kylsystem i en byggnad så ska kyl- och uppvärmningssystem 
samordnas så att båda systemen inte är i drift samtidigt. Undersök om värme 
kan återvinnas från kylsystemets varma sida för att ytterligare optimera driften 
av systemet. Se också till att kylmaskinen eller kylsystemet är intrimmade 
under rätt driftsförhållanden. Kyla behövs när sommarsolen värmer upp 
byggnaden. Avskärmning mot solens strålar kan dock minska en byggnads 
kylbehov avsevärt. Även ventilationssystemet bör ses över.

2. Vattenanvändningen kan påverkas 
Vattenanvändningen i flerbostadshus är cirka 60 liter högre per person 
och dag jämfört med småhus. Det beror inte bara på att den som bor i en 
lägenhet inte känner sig ansvarig för sin förbrukning utan även på de tekniska 
förutsättningar som skiljer flerbostadshus från enfamiljshus. På marknaden 
finns energieffektiva blandare som kan minska energianvändningen markant 
och som dessutom bidrar till kraftigt minskad vattenanvändning. Om du 
byter ut tre blandare i en lägenhet kan du spara så mycket som 1000 kWh 
energi per år. I många fall kan det handla om en besparing på 30–40 procent 
av energianvändningen.

3. Se över klimatskalet
Se över klimatskalet och utvärdera byggnadens ytterhölje, det vill säga väggar, 
golv och tak. Fönster och ytterdörrar ingår också. Det kan vara mycket lönsamt 
att täta fönster och dörrar för att minska oönskat och okontrollerat luftflöde. 
Tänk på att otätheterna kan ha en ventilationsmässig funktion som motverkas 
vid tätning. Se till så att tillräckligt med tilluft kommer in i rummet genom 
tilluftsdon eller ventiler. ||

Stockholms Universitet energieffektiviseras
En nyligen gjord energiutredning på Stockholms Universitet har visat på 
stora möjligheter att spara energi. Akademiska Hus investerar därför drygt 
48 miljoner kronor i bland annat solceller, fönsterbyten och i kyl-, värme-, 
ventilations- och elinstallationer. Tillsammans förväntas de ge energi- 
besparingar på cirka 3 700 MWh/år. Åtgärderna kommer att minska  
energianvändningen i Södra huset med 30-35 procent och koldioxid-
utsläppen med cirka 50 procent, vilket motsvarar närmare 200 ton per år.

Brogården i Alingsås nådde passivhusstandard
Fasaden på Brogården i Alingsås var i dåligt skick och ventilationen var 
vanlig frånluft från då huset byggdes 1970. När fasaden byttes ut valde 
man att lägga på 35 cm isolering och tillsammans med bättre takisolering, 
nya fönster och ett förbättrat ventilationssystem med värmeåtervinning 
lyckades man komma ner till passivhusstandard.

Källa: Energimyndigheten
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K
valiteten på luften vi an-
das betyder mycket för 
vår hälsa. För att und-
vika dålig lukt, mögel 
och kondens måste hus 

ha bra ventilation. Fastighetsägare har 
därför ett stort ansvar.

Inomhusklimatet påverkas nega-
tivt av förekomsten av allergener, 
pollen, mögel och så vidare. Ventila-
tion är ett sätt att hålla luftföroren-
ingarna på en acceptabel nivå. 

Fukt som bildas i lokaler och 
bostäder måste ventilationssys-
temet ta hand om. Hög luftfuktighet 
inomhus ökar risken för tillväxt av 
kvalster och mikroorganismer vilka 
kan orsaka hälsoproblem. Speciellt 
under kalla årstider gör uppvärmnin-
gen att det finns risk att fukten bildar 
kondens på kalla ytor i byggnaden. 

En bra grundventilation, anpassad 
till den verksamhet som finns i  
byggnaden, är därför nödvändig.

Behåll värmen med behovs-
styrd ventilation
Rätt luft är inte bara en hälsofråga. 
Ventilationen påverkar även bygg-
nadens energianvändning. Enligt 
Energimyndighetens expert Tomas 
Berggren är det möjligt att spara 
energi med rätt ventilationssystem. 
Vid renovering av ventilations-
system är det bra att börja med att 
undersöka ventilationens nuvarande 
funktion. 

– Kartlägg tilluftsdon, frånlufts-
don, kanalsystem, fläktar, luftflöden, 
strömningsriktningar och spiskåpor. 

Tänk inte bara på investeringskostnaden utan även på driftskostnaderna 
när du köper in ett nytt system eller renoverar det gamla. En energieffektiv 
lösning kostar kanske mer i inköp men den blir mindre kostsam i drift, säger 
Tomas Berggren.

Ta inte i för mycket. Är ventilationen för kraftig dras onödigt mycket 
värme ut ur huset. Något som särskilt under vintern gör att kostnaderna 
för uppvärmning stiger. Därför är det kostnadseffektivt att anpassa ventila-
tionen efter det verkliga behovet vid olika tider på dygnet och året istället 
för att använda system med fasta flöden. 

Ett närvaro- och behovsstyrt ventilationssystem kan användas i såväl 
bostäder som kommersiella fastigheter. Närvaro- och behovsstyrning i 
bostäder kan ske på flera sätt. Antingen genom en manuell ”närvaroknapp” 
eller automatiskt utifrån ett förutbestämt schema. Det senare är vanligt på 
exempelvis arbetsplatser och i skolor. 

Således är det möjligt för fastighetsägare att minska värmeförlusterna 
samtidigt som man garanterar ett gott inomhusklimat genom att välja ett 
närvaro- och behovsstyrt ventilationssystem. Tänk dock på att jämföra olika 
alternativ ur ett livscykelperspektiv och att ta in flera offerter innan du fattar 
 ett beslut om att byta ur ventilationssystemet. ||

Ett gott inomhusklimat är av-
görande för att människor ska 
må bra. Med rätt ventilations-
system motverkas ohälsa och 
fuktproblem samtidigt som 
energianvändningen minskar.

Friska fläktar främjar hälsa 
och lägre energianvändning
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VENTILATION. Jämför olika ventilationslösningar 
ur ett livscykelperspektiv och att ta in flera offerter 
innan du som fastighetsägare fattar ett beslut om 
att byta ur systemet.



 

BRANDKONTORET
Fast ighetsägarnas försäkringsbolag 

E TA B L E R AT  1 7 4 6

MYNTTORGET  4 ,  STOCKHOLM •  TEL  08-545 286 00  

WWW.BRANDKONTORET.SE

Brandkontoret har i närmare 300 år försäkrat fastig

heter i Stockholms län. Vi ägs av våra kunder som består 

av fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och privata 

fastighetsägare. Vår verksamhet kännetecknas av först

klassig kundservice och professionell skadehantering.

Brandkontoret vänder sig till fastighetsägare  

som värdesätter en personlig kontakt med sitt  

försäkringsbolag. Om en skada inträffar får våra kunder  

en egen handläggare som följer ärendet genom hela 

processen. Vi ger också bonus vid skadefria år och  

värnar om långsiktiga relationer med våra kunder.

Vad värdesätter du i relation till ditt försäkringsbolag?
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Hon vill skapa 
en hållbar stad
”Valfritt nytt bostadsområde i Stockholms-
trakten innehåller som regel stora missar. 
Allt är inte uselt men väldigt lite av det 
som byggs i dag blir så bra som det 
skulle kunna bli.” 

Text: Cecilia Salamon
Foto: Veronica Campell

 
Emma Jonsteg
Gör: Arkitekt och grundare av 
arkitektbyrån Utopia som hon 
driver tillsammans med Mattias 
Litström.
Ålder: Född 1972 i Göteborg
Projekt (i urval): Juvelen 
(Uppsala), Söderkåkar (Stock-
hom), Spegelhuset (Stockholm) 
Södra Rosendal (Uppsala) 
KomBo (Stockholm).
Bor: I Birkastan i Stockholm.
Familj: Man och fyra barn.
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E
mma Jonsteg är van vid att röra runt i grytan och är inte rädd 
för att stå upp för sina åsikter. Något hon visat otaliga gånger 
när hon kastat sig in stadsutvecklingsdebatten. När hon inte 
är på plats på den egna arkitektbyrån Utopia är hon ute och 
föreläser för studenter och andra intresserade. Hon har blivit 

något av en talesperson för hela branschen.
– Ibland upplever jag att folk är så försiktiga och rädda för att gå mot 

strömmen. Länge kände vi oss på Utopia ganska ensamma. Vi ville vara 
ett arkitektkontor som tog plats i debatten med en tydlig uppfattning om 
värderingar och principer snarare än att bara stå med mössan i hand och ta 
de uppdrag vi kunde få. Vi har varit banbrytande, modiga och stått på oss, 
säger Emma Jonsteg bestämt, och slänger samtidigt iväg en känga mot fler-
talet byggherrar som låtit plånboken styra på beskostnad av kvalitet.

– Valfritt nytt bostadsområde i Stockholmstrakten innehåller som regel 
stora missar. Allt är inte uselt men väldigt lite av det som byggs i dag blir 
så bra som det skulle kunna bli.

 Emma Jonsteg poängterar vikten av långsiktigt värdeskapande i stadsut-
vecklingen. Hon tycker att fokus är allt för kortsiktigt inriktat på rationellt 
byggande, hög produktionstakt och kostnadspress.

– Vi måste inse att vår primära uppgift är att bygga ekonomiskt, socialt och 
ekologiskt hållbara städer där människor ska kunna få ett gott liv. Det får inte 
handla om att så snabbt och enkelt som möjligt tjäna så stora pengar som 
möjligt för några företag, säger hon.

 
Drömmer om att skapa hållbara städer
Att Emma Jonsteg skulle bli arkitekt kom inte direkt som någon överraskning. 
Redan i barndomshemmet i Göteborg omgavs hon av en blandning av konst 
och ingenjörskunnande. När det var dags att möblera om ritades rummen 
upp skalenligt med papper och penna.

– Pappa var ingenjör och mamma konstintresserad och målade mycket. 
Intresset för rum och form har nog alltid funnits där, berättar hon.

 Efter naturvetenskapliga linjen på gymnasiet var det dags att söka vidare 
till högre studier. Trots att Emma hade en vision om att arbeta som arkitekt 
tyckte syokonsulenten annorlunda. Hon föreslog istället en nystartad sam-
hällsplaneringsutbildning. Efteråt arbetade Emma ett par år på kommunen 
i Göteborg, men arkitektdrömmen fanns kvar. När hon förstod att det gick 
att komma in på arkitektutbildningen via konstnärliga prover istället för 
betyg sökte hon - och kom in. 

Emma tog sitt pick och pack och flyttade till Stockholm och har blivit 
kvar. Det har gått tjugo år nu. Sedan år 2008 driver hon sin egen arkitekt-
byrå tillsammans med sin vän och kollega Mattias Litström.

– För oss är det viktigt att det vi gör håller hög nivå hela vägen. Vi ritar 
inte bara hus utan arbetar med konceptutveckling, kommunikation och 
varumärke, säger Emma Jonsteg.

 
Stort samhällsansvar för arkitekterna
Den största utmaningen för henne som arkitekt är att få ihop kalkylerna 
med byggherrarnas.

– När det ska byggas en stor 
mängd bostäder under kort tid är 
det viktigt att vi inte tappar 
kvalitetsaspekten. Om man som vi 
tycker att det vi bygger ska hålla 
länge så är ekonomin alltid en  
utmaning, menar Emma Jonsteg.

 Vi talar om vilket samhälls-
ansvar man som arkitekt har. Emma 
Jonsteg har alltid varit tydlig med 
att hon inte bara vill rita vackra 
byggnader, utan hus som folk trivs 
i och som står kvar även i fram-
tiden. Dessutom måste områdena 
runt omkring fungera i människors 
vardag. 

– Vi tillhör en av få yrkesgrupper 
som faktiskt kan se en helhet och 
ett sammanhang och styra denna 
utifrån de beslut vi fattar. Vi är med 
och skapar städer och stadsdelar 
och kan bidra med bra lösningar 
för samhället. På det sättet har vi 
ett enormt ansvar. En annan stor 
utmaning är att arbeta för social 
hållbarhet och integration. Hur 
skapar vi bra bostäder och bra 
stadsmiljöer som folk vill bo i och 
mår bra av? Hur bygger vi så att all 
service fungerar med skolor, kom-
munikation och sjukvård? Vi måste 
ta hand om alla människor, säger 
Emma Jonsteg.

 
Kollektivt boende möjlig lösning
Som ett steg mot att bekämpa både 
bostadsbrist och miljöpåverkan 
föddes idén om bostadslösningen 
KomBo, som står för kompis och 
kollektivboende. En kollektivlösn-
ing där flera personer bor tillsam-
mans i stora luftiga lägenheter med 
gemensamt kök och vardagsrum.

– Det talas hela tiden om att vi ska 
bygga mindre och billigare lägenheter 
för att hantera bostadsbristen i Stock-
holm. Vi vände på det och sa ”varför 
inte bygga större istället?”. >> 
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Med stora kollektiva lägenheter får fler personer rum och man fyller ett socialt 
behov. Det blir dessutom billigare då man delar på alla fasta kostnader som TV, 
försäkringar och bredband, säger Emma Jonsteg.

 När man hör ordet kollektivboende går många tankar tillbaka till 1960- 
och 70-talets hippierörelse. Men Emma Jonsteg menar att KomBo är en 
modern lösning som fyller ett stort behov i dagens samhälle. Enligt en 
undersökning gjord på uppdrag av Fastighetsägarna i februari 2014 så ville 
hela 47 procent av stockholmarna mellan 18 och 35 år bo tillsammans med 
andra. Trots detta gör endast tre procent det i dag. Det talar sitt tydliga 
språk.

 – Problemet med små lägenheter är att många känner sig isolerade och 
ensamma. Med KomBo har vi både en ekonomisk, social och miljövänlig 
lösning. Vi håller på att få ett nytt förhållningssätt till ägande. Vi hyr och 
lånar saker som aldrig förr och jag tror att det även förändrar vårt sätt att se 
på boende. Det finns inte bara ett facit för att komma tillrätta med bostads-
bristen. KomBo kan vara en del av lösningen.

 Emma Jonsteg är hemlighetsfull kring sina framtida projekt då de är i  
ett tidigt skede men avslöjar att ett av projekten inriktas mot att bekämpa 
hemlöshet och ett annat mot personer som jobbar i nystartade och snabb-
växande företag i den digitala tjänstesektorn.

– Vi utvecklar också ett par projekt i egen regi. Ett handlar om att skapa 
fler icke-kommersiella, offentliga inomhusmiljöer i Stockholms innerstad. 
Det andra kan jag inte säga mer om än att det kommer att bli det första i 
sitt slag i världen, avslutar hon och ler. ||

5 snabba frågor till 
Emma Jonsteg
Hur spenderar du helst en ledig dag?
På landet tillsammans med min familj.
 
Hur bor du själv?
Vi bor i en vindsvåning i Birkastan. 
Den är förutsägbart ljus och fräsch.
 
En plats där man lyckats med 
arkitekturen?
Så här års är jag pinsamt förtjust i de 
allra mest puttinuttiga villaområdena i 
Bromma.
 
Vilket område tycker du bäst om i 
Stockholm?
Det är en fråga om dagsform. Jag  
gillar delar av Östermalm där Stock-
holm känns som en riktig storstad.
 
En plats i världen du önskar att du 
själv hade skapat?
 Den finns fortfarande i gränslandet 
mellan min hjärna och ritbordet.
 

 Vi måste inse att 
vår primära uppgift 

är att bygga ekonomiskt, 
socialt och ekologiskt 
hållbara städer där 
människor ska kunna 
få ett gott liv.
Emma Jonsteg
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 Vi måste inse att 
vår primära uppgift 

är att bygga ekonomiskt, 
socialt och ekologiskt 
hållbara städer där 
människor ska kunna 
få ett gott liv.
Emma Jonsteg
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Citynära leveranser 
med cykel 
Behöver du skicka ett mindre bud 
inom Göteborg eller Stockholm? 
Passa på att testa att använda det 
mer miljövänliga alternativet cykelbud. 
Flera stora och mindre fraktbolag 
erbjuder tjänsten.

Ett smart transportalternativ som är bra för både hälsa och miljö.  
Cyklandet växer i popularitet och det påverkar stadens fastighetsägare. 

På två hjul

Cykelpendling och motionscykling 
blir allt mer populärt men många 
bostadsrättsföreningar står inför ut-
maningen med att förse de boende 
med säkra och smidiga parker-
ingslösningar för cyklarna. Det 
finns cykeltak som kan användas 
för att skapa låsta, väderskyddade 
och belysta inhägnader utomhus. 

Dessutom går det att anlägga gröna 
tak på cykelförrådet vilket bidrar 
positivt till närmiljön. 

Läs mer om olika förvaringslös-
ningar för cyklar i vårens nummer 
av SFK Estate Magazine. Du hittar 
det kostnadsfritt på www.fastighets-
kalendern.se.

Cykeltak för 
förvaring utomhus

Cykelåtervinning 
Svämmar cykelförrådet över av 
övergivna cyklar? Styrelsen kan 
märka upp dem och meddela de 
boende om att cyklarna kommer att 
rensas bort efter ett antal veckor. 
Har styrelsen inte möjlighet att själva 
köra bort cyklarna finns flera företag 
som kostnadsfritt hämtar dem mot 
att företaget får renovera och sälja 
cyklarna. Smart för både miljön och 
den överarbetade styrelsen. 

-  C Y K E L T I P S  F Ö R  F A S T I G H E T S Ä G A R E  -



Värmekablar sparar 
både liv och pengar

På Dimson ser vi till att du är förberedd för både kyla och snökaos. 
Genom att installera värmekablar i rännor och rör ser vi till 
att du både undviker bildandet av vådliga istappar och förhin-
drar att stuprören fryser sönder, vilket kan leda till skador på 
fasaden. Du slipper dessutom riskera att stående vatten på taket 
tränger in igenom falsar och orsakar vattenskador i fastigheten.

Snöröjning med totalansvar
Vi hjälper dig givetvis att röja snön från taket. Vi har lång erfar-
enhet av snöröjning och tar alltid fullt ansvar för hela arbetet.
Vi är licensierade av www.skottasakert.se

Kontakta oss för kostnadsfri besiktning
DIMSON AB |  TEL  08-720 55 70 |  FAX 08-34 98 55 |  E-POST INFO@DIMSON.SE |  W W W.DIMSON.SE

-  C Y K E L T I P S  F Ö R  F A S T I G H E T S Ä G A R E  -
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V
arje dag flyttar fler 
människor till redan 
tätbefolkade städer. 
Stockholms befolkn-
ing växer snabbt och 

så även antalet hus och hårda ytor 
som asfalt och betong. Ytor som 
inte absorberar regnvatten utan 
som istället forslar det mot lednin-
gar och vattendrag. 

Kraftiga regn blir allt vanligare 
och nederbörden ökar bland annat 
på grund av ett förändrat klimat. I 
genomsnitt faller 550 mm regn-
vatten per år i Stockholm och 450- 
500 mm av detta avrinner som 
dagvatten på stadens hårda ytor. 

Ekologisk 
dagvattenhantering 
– en lösning för 
framtidens städer
Nuvarande avloppsnät klarar inte av framtidens regnmängder. En utmaning 
för fastighetsägare och kommuner. En lösning för att ta hand om dag- och 
regnvattnet i ett klimat med allt mer regn kan vara gröna tak.

Text: Camilla Hjelm

Stora vattenvolymer skapar ett 
hårt tryck i vattenledningarna vilket 
kan tvinga vattnet åt motsatt håll. 
När vattnet trycks uppåt och in i 
byggnader eller ut över andra om-
råden blir resultatet översvämnin-
gar. Ibland med kostsamma skador 
som följd. 

En möjlig och hållbar hantering 
av de ökade regnmängderna och ett 
föränderligt klimat är att anlägga 
gröna tak.

Växtlighet i städer hjälper till 
att fånga upp dagvatten
Att anlägga gröna tak innebär att 
arter som gräs- eller sedumväxter 

planteras på hustaken i syfte att 
bland annat bidra till stadens krets-
lopp. Enligt Naturvårdsverket bidrar 
gröna tak till biologisk mångfald 
samtidigt som de saktar ned till-
rinningen av dagvatten. 

Biologisk mångfald i städer 
hjälper också till att bibehålla andra 
viktiga ekosystemtjänster. Tjänster 
som att förbättra stadsluften, däm-
pa buller och sänka temperaturen. 
En grönstruktur med en mångfald 
av arter tål även störningar och 
förändringar bättre och har en 
större anpassningsförmåga. 

Den mest effektiva hanteringen 
av ökade regnmängder i städer är att 
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även anlägga kanaler och dammar i 
anslutning till bostadsområden.

Långsiktig strategi för 
dagvattenhantering
Dagvattnet är en naturlig del av 
vattnets kretslopp i staden och 
därför behövs en hållbar och 
långsiktig hantering av detta och 
dess föroreningar. Stockholm 
Vatten har lagt fram en dagvatten-
strategi från mars 2015. Strategin 
har som delmål att dagvatten ska 
användas som en resurs för att 
skapa attraktiva och funktionella 
inslag i stadsmiljön. Öppna ytor för 
dagvatten bör finnas i staden enligt 
strategin. Ytor som pedagogiskt och 
praktiskt utnyttjar vattnet och ska-
par förståelse för vattnets betydelse 
och kretslopp i en stad. 

Det är en viktig uppgift att 
skapa hållbara städer. Framtidens 
klimatförändringar, ökade neder-
bördsmängder och förtätningen av 
befolkning och bebyggelse kräver 
det.  Olika miljölösningar utveck-
las vilket gör det möjligt att skapa 
integrerade system- och helhets-
lösningar. En sådan utveckling av 
staden kan även uppvisa svensk 
miljöteknik. Ett område där många 
aktörer och företag kan involveras 
och bidra med just sin kompetens.

Stockholm vill vara en förebild 
i arbetet för en hållbar dagvatten-
hantering. Detta kan göras bland 
annat genom att på egen mark och 
verksamhet bygga nytt och åt-
gärda befintliga miljöer i linje med 
dagvattenstrategin. Staden ansvarar 
även för samlad avledning, fördröjn-
ing och rening av dagvatten från 
bebyggelse samt att de ska bistå 
med dagvattenkompetenser. 

Bolagsstyrelser, fastighetsägare och 
verksamhetsutövare förväntas att 
bygga i linje med dagvattenstrategin. 
Genom att anlägga gröna tak, dag-
vattendammar eller markbäddar på 
parkeringsplatser eller gårdsytor kan 
man gemensamt upprätthålla en 
dagvattenhantering som är gynnsam 
för staden och dess miljö. ||

SMART. I Sundbyberg har en sopsug 
invid E18 försetts med gröna väggar.

PÅ TAKET. Diligentia har utvecklat kontors-
fastigheten Sveavägen 44 där kronan på verket är 
en takpark komplett med en örtrik torräng och en 
krattskog med lågt växande ekar. F

ot
o:

 L
in

us
 F

lo
di

n/
Jo

ha
n 

P
aj

u



S F K  E S T A T E  M A G A Z I N E34

Nolltollerans 
och tillsyn 
– så blir du av med klottret
Hur påverkar klottret fastighetsägare och hur kan det motverkas? 
SFK Estate Magazine berättar vad en sanering kostar och vem 
som bär ansvaret för att få bort klottret.

Text: Lisa Wouda och Wilda Nilsson
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K
onst eller skadegörelse? Åsikterna om klotter och graffiti är 
många men att klottersanering är dyrt för såväl staden som 
för privata fastighetsägare kan de flesta hålla med om. Enligt 
Fastighetsägarna påverkar klottret på sikt dessutom upplevelsen 
av ett bostadsområde negativt vilket skapar social otrygghet 

och minskat attraktionsvärde.
I Stockholms stad har varje enskild fastighetsägare ansvar för att sanera 

klotter på sin egendom. När den omdebatterade nolltoleransen mot graffiti 
i Stockholm i den rödgrönrosa majoritetens gemensamma plattform om-
skrevs som ”nolltoleransen och främjandeförbudet för graffiti ska avskaffas”, 
väcktes oro bland stadens fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

I ett inlägg på Stockholmsbloggen lyfter Madeleine Sjöstedt (FP) fram 
saneringen som en grundläggande idé i nolltoleransen. Något hon upplever 
staden inte längre lever upp till. 

– Slutsatsen blir glasklar: I de rödgrönrosas Stockholm får man förstöra 
som man vill, avslutar hon sin krönika.

Stiftelsen Tryggare Sverige skriver i sin rapport Lagliga graffitiväggar och 
skadegörelse i form av klotter – en kunskapsöversikt (2015) att konsekvenserna 
av lagliga väggar egentligen är okända. Vilka åtgärder som fungerar mot det 
klotter som är ren skadegörelse finns det knappt någon forskning kring.

Sprayfärg skadar ytor och ökar underhållsbehovet
Värst drabbade är fasader och stadens gemensamma egendomar. När färg 
som inte är anpassad för underlaget används på fasader, broar, murar, väggar 
i tunnlar med mera kan livslängden förkortas samtidigt som behovet av 
underhållsåtgärder ökar.

Enligt Stockholms stad kan klotter kan ge frostsprängningar. När spray-
färg används på mer eller mindre porösa ytor som till exempel betong täpps 
materialets porer till. Då kan fukten inte längre släppas ut, vilken innebär 
frostsprängningar eftersom vattnets volym ökar när det fryser till is. En 
fasad eller en gångtunnel måste kunna andas för att inte sprängas sönder 
under vintertid när temperaturen går under noll grader.

Ronderande tillsyn vanlig åtgärd
Rebecka Wärn är PR-och kommunikationsansvarig på Aremo i Stockholm. 
Enligt henne behövs tillsyn av platser där klotter frekvent uppstår. Något 
som de flesta seriösa saneringsföretag erbjuder i form av ronderande tillsyn.

– Vi som jobbar med ytunderhåll och framförallt klottersanering/klotter-
hantering tar detta på största allvar. För oss är det viktigt med en noll-
tolerans. Därför tar vi bort klotter och graffiti inom 24 timmar, säger hon 
och fortsätter:

– Om vi skulle sluta sanera klotter under bara en månad kan man räkna 
med cirka 30 000 kvadratmeter av klotter och graffiti. Den ständiga när-
varon med en ronderande tillsyn är det enda som hjälper.

Partille inför nolltolerans 
Hur olika kommuner hanterar situationen skiljer sig åt. I Partille utanför 
Göteborg infördes under våren 2015 nolltolerans mot klotter och garanterad 
sanering inom 48 timmar – om vädret tillåter. För enskilda fastighetsägare 
som vill motverka klotter handlar det om proaktivt underhåll, tillsyn och 
snabb sanering för att undvika att fler lockas till att klottra på samma yta. ||

Klottersanering 
inom 24 timmar i 
Stockholms stad
Klotter på egendom som tillhör Stock-
holms stads bolag och förvaltningar 
omfattas av stadens klotterpolicy 
(antagen av Kommunfullmäktige 
den 16 april 2007). Policyn innefattar 
bland annat en garanti om sanering 
inom 24 timmar. I samband med 
sanering sker också dokumentation 
och polisanmälan.

Hur kan klotter 
saneras?
Ett proaktivt underhåll är viktigt. 
Det ger inte bara lägre kostnader, 
det sparar också på miljön. Genom 
impregnering och andra ytskydd kan 
det löpande underhållet skötas med 
mindre inslag av kemiska preparat. 
Har man använt impregnering för att 
skydda mot klotter kan man ofta ta 
bort det med endast varmt vatten 
i högtryckstvätten. Annars är det 
högtryck eller blästring som gäller.

Vad kostar en 
sanering?
En standardsanering kostar mellan 
1 000-2 000 kronor. Men det priset 
reduceras ofta kraftigt vid ett ronder-
ingsavtal. 

Klotter är ett brott
Klotter på någon annans egendom 
är skadegörelse och regleras i 12 
kapitlet i brottsbalken. Den som döms 
för skadegörelse döms till böter eller 
fängelse i upp till ett år. Grovt brott 
kan ge upp till fyra års fängelse. 
Egendomsägare som utsatts för 
klotter har rätt att begära skadestånd. 
Skadeståndsärenden behandlas i 
samband med rättegång.

Källa: Stockholms stad
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SFK Estate Magazine ställde frågan till Claes Thunblad,  
kommunstyrelsens ordförande i Järfälla kommun och  
tidigare drift- och underhållschef Stockholms stad.

D
et viktigaste är att snabbt sanera det klotter som uppstår. Graffiti-
målarnas syfte är att synas och därför är skyndsam sanering ett 
effektivt sätt att styra bort klotter från en aktuell fastighet eller 
ett område. I samband med sanering är det viktigt att en polis-
anmälan görs, och att klottret dokumenteras med foto före och 

efter sanering. Därefter bör ytan klotterskyddas för att underlätta sanering 
om klotter uppstår igen.

Jag rekommenderar att man som fastighetsägare också etablerar kontakt 
med en seriös och etablerad saneringsfirma som känner till dessa rutiner. De 
vet också vilka metoder som bör användas för att undvika skada på fasaden i 
samband med sanering. 

Fastighetsägare i särskilt utsatta områden bör även etablera ett samarbete 
med kommunen, och med andra fastighetsägare i området, så att inte 
problemet med klotter eller annan skadegörelse enbart flyttar mellan olika 
fastigheter. Enligt min uppfattning har kommunerna även ett stort ansvar att 
med rådgivning och stöd hjälpa särskilt utsatta fastighetsägare att motverka 
skadegörelse.

Det finns också ett antal preventiva åtgärder som kan göras för att mot-
verka skadegörelse i form av klotter. Den viktigaste är naturligtvis engage-
manget bland de boende. Uppmuntra de boende att röra sig i området, att 
anmäla klotter, eller varför inte erbjuda de boende enkla självsanerings-kit 
som fungerar bra på stålytor såsom stolpar och skåp. Särskilt utsatta platser 
kan belysas och förses med träspaljéer eller planteringar som försvårar klotter 
och annan skadegörelse. 

Som tidigare drift- och underhållschef, bland annat med ansvar för 
Stockholms stads arbete med att motverka skadegörelse, kan jag också 
konstatera att samsyn och samverkan mellan kommun, fastighetsägare och 
polis är en förutsättning för att skydda stadsmiljöer som är särskilt utsatta 
för skadegörelse. Därför bör varje kommun, i samverkan med fastighets-
ägare, ta fram en tydlig policy för hur kommunen förhåller sig till graffiti 
och klotter. Oavsett vilken policy en kommun väljer att ha så bör det finnas 
en bred förankring hos de fastighetsägare som står bakom den. ||

-  E X P E R T E N  T Y C K E R  T I L L  -

”Hur kan fastighets-
ägare hantera skade- 
görelse i form av 
klotter?”

Fastighets-
ägare i särskilt 

utsatta områden 
bör även etablera 
ett samarbete med 
kommunen
Claes Thunblad

Claes Thunblad
Kommunstyrelsens ordförande i 
Järfälla kommun
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Lindhagensplans Lås AB
08 -13 31 31
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Låsbyten, låsöppningar (även bil), inbrottsskador, kodlås m.m 
Vi är verksamma alla dagar, dygnet runt, och 

erbjuder omedelbar assistans, på plats inom 20 minuter. 
Välkommen besök vår hemsida för mer info.

L Å S J O U R  &  L Å S S M E D
I  S T O C K H O L M etabl. 1989
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Störningsjouren i Göteborg hanterar över 5 000 anmälningar om störning om året 
men har en unik arbetsmetod där social hållbarhet genomsyrar verksamheten.
– Många som jobbar med störningar kommer och puttar ut den som stör och sen 
är det klart. Vi har ett helt annat tänk, säger Störningsjourens vd Bo Strandberg.

Text: Lisa Wouda

Proaktivt arbete mot 
störning i Göteborg

S
edan elva år tillbaka 
finns Störningsjouren 
i Göteborg. Det är 
ett kommunalt bolag 
som samarbetar med 

kooperativa-, privata- och allmänna 
bostadsbolag med visionen att 

skapa trygghet och säkerhet bland 
de boende i Göteborgs kommun.

Verksamheten är unik i sitt slag 
och vill inte bara lösa akuta störnin-
gar, man vill hitta orsaken till varför 
personen stör. Därför finns ett nära 
samarbete med såväl polis och 

äldreomsorg som socialförvaltning, 
psykiatri och med Stadsmissionen 
för att nämna några.

Bo Strandberg är vd på Störn-
ingsjouren och berättar att social 
hållbarhet genomsyrar hela 
arbetet. >>
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– Vi vill att den som är bäst lämpad 
tar tag i dilemmat. Det ska finnas 
en röd tråd i hela verksamheten. Vi 
kastar ut tråden och ser  till att någon 
tar tag i den, säger han. 

Värdigt bemötande och fokus 
på grundproblemet
Det kan handla om att en hemlös 
person barrikaderat sig en trapp-
uppgång. Då kopplas Stadsmiss-
ionen in som förhoppningsvis kan 
ge personen tak över huvudet. Eller 
någon äldre som lever i en sanitär 
olägenhet. Då kontaktar Störnings-
jouren hemtjänst som kan ta tag i 
problemet.

– Vi hanterar ungefär 5 500 störn-
ingar på ett år. Vår verksamhet är 
unik i sitt slag. Tack vare att vi har 
ingångar i de olika instanserna kan 
vi arbeta proaktivt och långsiktigt, 
säger Bo Strandberg.

Varför ska man arbeta proaktivt 
och ger det verkligen något resultat? 
Bo Strandberg menar att det är en 
självklarhet för en kommun som 
pratar om att ha en social dimen-
sion för sina invånare. Att arbeta i 
förebyggande syfte har haft positiva 
effekter. Även i Stockholm har 
kommunala bostadsbolag egna 
störningsjourer men just det före-
byggande arbetet har inte bedrivits 
på samma sätt.

– Vi kan också se att det vi gör fak-
tiskt hjälper. Vi åker sällan tillbaka 
på samma larm, avslutar han. ||

Styrelsen ansvar för 
att utreda störningar
Enligt Fastighetsägarna Stock-
holm är det lämpligt att styrelsen 
upprättar en handlingsplan för 
hur Brf:en ska hantera störn-
ingsanmälningar. Styrelsen ska 
utreda de anmälningar som 
kommer in genom att exempel-
vis fråga grannar, störningsjour 
eller liknande. Förekommer 
störningar ska en rättelsean-
modan skickas till den som stör. 
Anmodan innehålla information 
om vad medlemmen ska vidta 
för åtgärder samt att påföljden 
kan bli uppsägning av nyt-
tjanderätten om så inte sker. Den 
ska skickas med rekommenderat 
brev. De sociala myndigheterna 
ska också underrättas. Anmodan 
ska därefter följas upp för att 
säkerställa att störningarna har 
upphört. Har så inte skett kan 
styrelsen säga upp bostad-
srättshavaren. Utredningen är 
viktig för att säkerhetsställa att 
det finns grund för störningsan-
mälan och att det finns bevis vid 
en eventuell process i domstol.

Källa: Fastighetsägarna Stockholm

– Många som jobbar med störn-
ingar kommer och puttar ut den 
som stör och sen är det klart. Vi har 
ett helt annat tänk. Istället pratar 
vi med personen på ett värdigt sätt 
och slussar den vidare till någon 
som kan hjälpa till med grund-
problemet, säger Bo Strandberg.

Lönsamt arbete
I dagsläget är Störningsjouren 
ansluten till 90 000 bostäder och har 
ett trettio antal anställda i form av 
trygghets-konsultenter. Dessa finns 
tillgängliga dygnet runt. Allt för att 
de boende ska få ett så proffsigt och 
tryggt bemötande som möjligt.



Avlägsnar material och skräp där ingen annan kommer åt. Vi utför bland annat sanering 
av vindar och dränering av husgrundar. Maskinen kännetecknas av stor flexibilitet och 
förmåga att suga bort material  snabbare och effektivare än traditionella metoder som 
grävmaskiner eller skottning för hand.

Fördelar  med torrsugning och materialblåsning:

Södertörns Vakuum & Sanering AB   

Ring oss för en kostnadsfri konsultation 070-336 68 81 eller besök oss på:
www.sodertornvakuum.se 

Höga höjder, trånga utrymmen eller djupa gropar 
- Vi löser det!

Snabbt och effektivt

Garanterat enastående resultat 

Slipp smuts och damm i trapphus och hissar
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Säkra lekparker är 
fastighetsägarens ansvar

Alla barn har rätt att få leka i en säker och trygg miljö. Trots det 
skadas i snitt 50 barn per dag på svenska lekplatser. Det är 
fastighetsägarens ansvar att lekparkerna underhålls.

E
nligt FN:s barnkonvention har alla barn rätt till lek i en stimul-
erande, trygg och lämplig miljö. Men i verkligheten är bara 
några procent av landets lekplatser handikappanpassade och 
olyckor på lekplatser förekommer ofta. Enligt statistik från 
Sveriges Kommuner och Landsting skadas varje år 19 000 barn 

på lekplatser. Det är cirka 50 barn om dagen. 
– Det kommer aldrig att finnas en hundra procent säker lekplats, barn kan 

alltid skada sig vid lek, men vi kan förebygga de värsta olyckorna, säger Sven 
Eriksson som är specialist på just säkerheten kring lekplatser och ofta utför 
besiktningar på lekparker åt kunder bestående av bostadsrättsföreningar, 
privata fastighetsägare och samfällighetsföreningar.

– Vid en besiktning kontrollerar vi om lekplatsen uppfyller Europastandard-
ens detaljerade krav på bland annat stötdämpande underlag, skydd mot fall och 

Text & foto: Cecilia Salamon 

att utrymmet runt lekredskapet är 
tillräckligt stort, säger han.

Hitta fel på lekplatserna och 
åtgärda dem
En central uppgift vid besiktningen 
är att upptäcka felaktiga öppnings-
mått. Det vill säga ställen där 
barnets huvud eller hals kan fastna. 
Sådana fel klassas som A-fel och 
är den allvarligaste anmärkningen 
som omgående måste åtgärdas av 
fastighetsägaren. För fastighetsägare 
som vill anlägga säkra lekparker 
finns flera faktorer att tänka på  
innan bygget påbörjas.

– Det kan vara klokt att konsultera 
en besiktningsman som kan redogöra 
för Europastandardens krav  >> 
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Välkommen att anlita oss!

Storstadens Lås
Vanadisvägen 39, 113 23 Stockholm
08-21 21 21   www.storstadenslas.se

Välkommen till Storstadens Lås 
– din låssmed i Stockholm
Komplett leverantör av lås och larm. 
Projektering, service, installation och försäljning av lås, 
låssystem och säkerhetsprodukter till företag, bostads-
rättsföreningar och privatpersoner. 

KODLÅS    PORTTELEFONER    DÖRRAUTOMATIK    LARM

Låsjour dygnet 
runt alla dagar 

08-21 21 21

Säkra lekparker är 
fastighetsägarens ansvar
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innan anläggningen av lekplatsen påbörjas. På så vis kan kostsamma om-
byggnationer undvikas. Det är också viktigt att använda sig av kompetent 
personal som monterar lekredskapen. Det är ofta som rena monteringsfel 
leder till anmärkningar vid besiktningen, förklarar Sven Eriksson.

Bland de vanligare riskmomenten vid en lekplats är att bänkar och andra 
föremål släpas intill lekredskapet vilket kan vara mycket farligt vid ett even-
tuellt fall. Det kan också röra sig om förfallna lekplatser och klätterställningar 
som utgör säkerhetsrisker. Därför är det viktigt med kontinuerlig besiktning. 
Vilka regler som gäller finns att läsa i plan- och bygglagen. Kommunens 
byggnads-nämnd är tillsynsmyndighet för lekplatser inom kommunen medan 
privata fastighetsägare själva ansvarar för tillsynen av den egna lekplatsen. 
Förutom en årlig säkerhetsbesiktning av en certifierad besiktningsman för  
lekplatsbesiktning ska rutinmässiga visuella kontroller göras av fastighets-
ägaren själv ett par gånger i månaden. 

Alla barn har rätt till säker lek
Att alla barn ska få chans att leka låter som en självklarhet för de flesta 
men enligt en årsrapport från 2006 från Riksförbundet för rörelsehindrade 
barn och ungdomar (RBU) var endast en procent av Stockholms lekparker 
helt handikappanpassade. Hela 80 procent av föräldrarna som medverkade 
i rapporten svarade att de helt och hållet undvek att ta med sina rörelse-
hindrade barn till någon lekplats.

– Även om det har gått nästan tio år sedan rapporten skrevs och läget 
kanske har förbättrats något i dag, så är det fortfarande bedrövligt, säger 
Maria Persdotter, som är ordförande på Riksförbundet för Rörelsehindrade 
Barn och Ungdomar (RBU).

Hon framhåller att lekplatser även är viktiga ur ett socialt perspektiv.
– Barn utvecklas genom leken och mötet med andra. Det är viktigt att 

barn får träffa andra barn som är och ser olika ut än dem själva. Både barn 
med funktionsnedsättningar och de utan har mycket att lära av varandra, 
menar Maria Persdotter.

Som exempel på konkreta lösningar som fastighetsägare kan tänka på när 
det kommer till att skapa en inkluderande lekpark är att installera ramper 
och att byta ut gruset mot plant underlag.

– Grus är hopplöst om du har en rullstol eller en rullator. Du fastnar helt 
enkelt med hjulen, säger hon.

Maria Persdotter medger att det kan vara kostsamt att som privat 
fastighetsägare helt handikappanpassa lekplatsen men att man ändå kan 
göra små lösningar.

– Mitt tips är att ringa upp den lokala RBU-föreningen och fråga om råd. 
De hjälper gladeligen till. Du kan också helt enkelt låna en rullstol en dag 
och pröva att besöka lekparken. På det sättet kan de dummaste misstagen 
undvikas. Ofta tänker vi inte ens på hur det är att inte kunna gå, säger 
Maria Persdotter.

Besiktningsslarv kan leda till allvarliga skador och i värsta fall dödsolyckor. 
Genom att som fastighetsägare tänka till före byggstart, följa de regler och 
rekommendationer som finns samt utföra de besiktningar och åtgärder som 
krävs kan alla barn erbjudas de trygga lekplatser de har rätt till. ||

Checklista för 
fastighetsägare

 □ En gång i veckan 
Rutinmässig visuell kontroll 
som beroende på slitage 
och användning kan göras 
av fastighetsägaren själv. 

 □ Månadsvis / kvartalsvis 
Funktionskontroll av stabi-
litet och slitage. Kan också 
göras av fastighetsägaren 
själv. 

 □ En gång per år 
Årlig säkerhetsbesikt-
ning mot relevanta krav i 
standard av en person med 
erforderlig kompetens.
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Teknisk fastighetsförvaltning  
i kommersiella fastigheter, bostäder 

och centrumanläggningar 
SEFAB Gruppen har skapat mervärde för våra kunder i över 25 år

I våra tjänster ingår:

 ● Tillsyn & skötsel

 ● Planerat underhåll

 ● Felavhjälpande underhåll

 ● Systematiskt brandskyddsarbete

 ● Energiuppföljning & effektivisering

 ● Funktionskontroller

 ● Projektledning

 
Tillsammans med oss får ni personligt engagemang, en förvaltningsorganisation 
som är tillgänglig, insatt och närvarande. Allt vi gör utgår från ett långsiktigt 
 perspektiv och vi månar om mycket goda relationer med ett stort förtroende
kapital som basen för ett framgångsrikt samarbete.

www.sefabgruppen.se • 08-556 298 00

Sefab–annons 205x270 mm_150701.indd   1 2015-07-01   11:23



S F K  E S T A T E  M A G A Z I N E 47

Vi reder ut vad du som fastighetsägare ska tänka på när du låter en 
mäklare hjälpa till med uthyrning av kommersiella lokaler i ditt hus.

Hitta rätt mäklare 
när du vill hyra ut 
kommersiella lokaler

A
tt hyra ut kommer-
siella lokaler kan 
vara lönsamt för 
bostadsrättsföreningar 
och andra typer av 

fastighetsägare. Uthyrningen kan 
skötas av fastighetsägaren själv men 
det är också möjligt att ta hjälp av 
en mäklare för att hitta hyresgäster. 

Mäklare kan exempelvis före-
träda olika typer av fastighetsägare 
vid uthyrningar, överlåtelser, hyres-
förhandlingar, uppsägningar och 
vid kontraktsskrivning. 

Välj rätt mäklare
Rätt mäklare är avgörande för ett 
lyckat projekt. Se därför till att ta 
referenser från andra som anlitat 
mäklaren du är intresserad av. 

Ulrika Rosén, partner och ut-
hyrare på Newoffice, tycker det är 
viktigt att höra efter om mäklaren 
har ett bra rykte och att kontrol-
lera hur de marknadsför andra 
lokaler. 

– Fina fotografier, färglagda ritnin-
gar och bra beskrivningar behövs 
för att locka rätt hyresgäster. Ring 
mäklaren och låtsas vara intresserad 
av en lokal för att höra om du blir 
bra bemött och om mäklaren känns 
engagerad och professionell, säger 
Ulrika Rosén.

Skapa också ett tydligt offert- 
underlag där dina villkor framgår.  
Ta därefter in offerter från de 
mäklare vars referenser du kon-
trollerat. >>

UTHYRNING. Mäklararvodet brukar vara cirka 10 procent 
av en årshyra plus ett uppstartsarvode när fastighetsägare 
vill få hjälp med att hyra ut kommersiella lokaler.
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– Arvodet brukar vara cirka 10 
procent av en årshyra plus ett 
uppstartsarvode. Det brukar inte 
skilja sig så mycket från mäklare till 
mäklare. Kontrollera att din lokal 
kommer att synas på de största sajt-
erna för lediga lokaler och i övrigt 
hur mäklaren arbetar. Kolla exem-
pelvis hur de bearbetar marknaden 
och att de samarbetar med andra 
mäklare, säger Ulrika Rosén. 

Det finns ganska många företag 
som arbetar med uthyrning av 
lokaler. 

– Det kan vara en fördel att 
arbeta med en mäklare som kan 
området och som sitter i närheten 
av lokalen, åtminstone om det 
är en mindre lokal är det bra om 
mäklaren sitter nära, säger Ulrika 
Rosén och fortsätter: 

– Se också till att ha skrivit ett 
tydligt avtal så att man vet vad 
man ger sig in på.

Utmaningar med uthyrning av 
kommersiella lokaler
Att som bostadsrättsförening ha 
för många kommersiella lokaler 
kan resultera i att föreningen klas-
sas som ett oäkta bostadsbolag 
vilket kan ge högre skatt. Minst 60 
procent av ytan ska användas som 
bostäder åt föreningens medlemmar.

Dessutom kan det vara riskfyllt 
att vara för beroende av hyror 
eftersom dessa upphör vid vakans. 
Hyreslokaler innebär också mer  
arbete med underhåll för förenin-
gen. Viktigt är att utgå från sin egen 
situation och att ta en sakkunnig 

till hjälp vid behov. 
Om man låter sin hyresgäst eller 

en tredje part hyra ut till någon 
annan bör man enligt Ulrika Rosén 
se till att man som fastighetsägare 
får godkänna hyresgästen. 

– Kolla att de som hyr bedriver 
en seriös verksamhet som inte är 
störande. 

På frågan om vilka tips hon 
skulle vilja ge till fastighetsägare 
som har kommersiella lokaler i 
sina hus är hon säker på sitt svar. 

– Jobba med en och samma 
mäklare för hela huset om du har 
flera lokaler. Då lär sig mäklaren 
hur du vill ha det och lär känna 
fastigheten på djupet. Så snart en 
lokal blir ledig kan mäklaren sätta 
fart direkt. Vänta inte för länge om 
du vet att en lokal blir ledig, det 
kan ta tid att hitta en ny hyresgäst, 
säger Ulrika Rosén och fortsätter: 

– Se till att ha goda relationer 
med dina hyresgäster, det kan 
sprida sig att det inte fungerar. 
Försök också att se långsiktigt 
på relationen. Att byta hyresgäst 
är kostsamt så sätt er på samma 
sida om bordet och försök att 
lösa de problem och utmaningar 
som dyker upp. Tänk också på att 
bostadsrättsföreningar med många 
boende kan få problem att hyra 
ut till marknadsmässiga hyror om 
det exempelvis står mängder av 
barnvagnar i porten eller liknande 
eftersom detta inte känns pro-
fessionellt och företagsaktigt ur 
hyresgästens perspektiv, avslutar 
Ulrika Rosén. ||

”Vad ska Brf:er tänka 
på vid uthyrning 
av kommersiella 
lokaler?”
Vi ställde frågan till Ove Schramm, 
fastighetsjurist på Fastighets-
ägarna Stockholm. 
De råd jag kan ge till bostadsrätts-
föreningar är i första hand att vara 
noga med avtalsskrivningen så att det 
blir ett bra hyresavtal så som förenin-
gen vill ha det och att det blir jurid-
iskt hållbart. Se till att verksamheten 
noggrant avgränsas så att inte lokalen 
börjar användas till något helt annat. 
Ta hjälp med att upprätta avtalen om ni 
inte är vana att hantera dessa. Avtalet 
ska sannolikt gälla många år framåt – 
så det är värt att vara noga.

Vad gäller 
valet av mäklare 
skulle jag gener-
ellt rekommend-
era att använda 
någon som 
kan den lokala 
marknaden och 
som är väleta-
blerad sedan en 
längre tid.

Tänk på detta vid 
uthyrning
 

Innan ett beslut om att hyra ut 
en kommersiell lokal fattas finns 
flera viktiga frågor att ställa sig. 

 □ Vilken typ av lokal har vi?  

 □ Hur hittar vi rätt hyresgäst? 

 □ Vilken hyra är 
marknadsmässig? 

 □ Hur hanterar vi hyresgästen 
rent praktiskt efter inflytt? 

 □ Vad händer om vi vill säga 
upp hyresgästen?

OVE SCHRAMM



Anlita en 
av Sveriges 

ledande 
VVS-

konsulter
PB teknik AB är en av 
Sveriges ledande projekte-
ringsbyråer med inriktning 
på teknikområdet   VVS.
Vi har ett brett tjänst-
eutbud med bland annat 
projektering, Energide-
klarering,  besiktning, 
OVK-besiktning, mätning, 
kontroller, kalkyler och 
utredningar. 
Vi hjälper dig så tidigt som 
 möjligt i projektet med 
konkreta lösningar. 

www.pbt.se

Är du intresserad och har frågor, vill boka tid 
eller få en offert? Kontakta
Torbjörn Lång på 08-564 859 50.
PB teknik AB
Vretenvägen 2, 171 54 Solna
Tel. +46 (0)8 564 859 50, Fax. +46 (0)8 564 859 60, mail: pbt@pbt.se

PB teknik hjälper er med VVS projektering, 
besiktning VVS, OVK energideklarering, 
projekt- och installationsledning.

Termografering.

OVK-besiktning.Projejktering VVS.

Besiktning VVS.Energideklarering.

Radonmätning.

CE-märkning.

Täthetskontroll av byggnader.
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K
limatförändringar, minskad biologisk mångfald och urbani-
sering ger negativa effekter som kan motverkas genom att 
utnyttja ekosystemtjänster mer medvetet. Ett smart sätt är 
att skapa multifunktionella grönområden. 

I Stockholm finns i dag endast ett fåtal gröna tak. De 
flesta som anläggs finns i nyplanerad bebyggelse, exempel-
vis i Norra Djurgårdsstaden. Fastighetsägare behöver se 

längre än anläggningskostnaden. 
På sikt kan kompetens om lösningar med grönska bli en stark konkurrens-

faktor.. Den samhällsekonomiska nyttan är stor dels för att alternativ-
kostnaden för tekniska lösningar ofta är högre, dels för att urbana eko-
systemtjänster har potential att generera ytterligare samhällsvärden, t.ex. 
välbefinnande, robusthet vid extremväder och lägre driftskostnader.

Kanske skulle vi behöva liknande krav som de som börjar växa fram i 
Europa? I Frankrike har en ny lag stiftats med krav på att nybyggda kom-
mersiella fastigheter ska ha gröna tak eller solpaneler. 

I städer som London, Zürich och Basel anläggs allt fler gröna tak. I London 
har man börjat använda gröna lösningar vid upprustningen av miljonpro-
grams-områden. Utvecklingen går från mot takträdgårdar med odling, små 
våtmarksanläggningar och tak med en vacker flora som gynnar och stärker 
den biologiska mångfalden i städerna. Det gröna taken kombineras ofta med 
solceller, vilket skapar en win-win situation. Solcellerna får en högre effektiv-
itet och grönskan blir mer varierad då en del av växtligheten får skugga  
bakom solcellerna. De gröna taken anläggs framförallt på befintliga fastigheter 
och utnyttjas för fördröjning av dagvatten, de har en isolerande effekt som 
bidrar till att minska den mängd energi som behövs för att värma en byggnad 
under vintern eller kyla på sommaren, skapar rekreationsytor och bidrar till 
mer växter och djur i staden.

Jag tror att planering och stadsgrönska behöver börja ses som en aktiv 
komponent som levererar en flora av nödvändiga tjänster och funktioner i 
stadslandskapet, snarare än den passiva utsmyckning som stadsnatur ofta 
utgör inom stadsplanering idag. 

Vilken resurs det finns på Stockholms takytor och tänk om vi kunde få se 
mer innovativa mångfunktionella gröna lösningar i Stockholm. Att lära sig 
att använda ekosystemtjänster kommer vara centralt för aktörer inom hållbar 
stadsutveckling, både när det gäller nybyggnad, renovering och förvaltning.

Stockholm behöver 
fler gröna tak 

Christina Wikberger
Miljöförvaltningen, Stockholms stad
Projektledare för C/O City

Christina Wikberger är projektledare 
för ett projekt som handlar om hur 
vi kan utnyttja ekosystemtjänster i 
stadsbyggandet, C/O City. C/O City 
har sin utgångspunkt i Stockholms 
stads arbete med miljöprofileringen 
av Norra Djurgårdsstaden, med 
systemlösningar där stadsgrönska 
och dagvatten på olika sätt används 
för att stärka ekosystem, motverka 
negativa effekter av värmeöar och 
samtidigt forma attraktiva gårdar 
och utemiljöer.

Att utnyttja ekosystemtjänster ger samhällsvinster och 
företagsekonomiska vinster. Christina Wikberger förklarar 
varför fler gröna tak är lösningen.
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Stockholm behöver 
fler gröna tak 



Svårt att få 
ihop det?

Lugn. 
Vi fixar allt.


